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Bevezetés 
Köszönjük, hogy Tronsmart terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati 
utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma 
megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes 
figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést 
tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
 
Biztonsági figyelmeztetések 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. 
Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.  
 
 
Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert / USB 
kábelt. 
Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel 
történő érintkezést.  
Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen 
rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. 
Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.  
Csak a készülékhez mellékelt USB kábelt használja. Más kábel 
használata érvényteleníti a garanciát.  
Amennyiben USB hálózati adapterrel használja, húzza ki az adaptert a 
fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.  
A készüléket csak a felhatalmazott márkaszerviz nyithatja ki. 
Amennyiben Ön kinyitja, a jótállás megvonható a készülékről. 
 
 
A készülék tisztítása  
A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg. Az 
ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon 
puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő. 
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Jellemzők 
Modell:  Tronsmart Element BEAM 
Kompatibilitás: Minden Bluetooth képes eszköz 
Bluetooth:  Bluetooth 4.1 EDR 
Hatótávolság: Kb. 10 méter 
Mikrofon:  Beépített, telefonbeszélgetés kihangosítása 
Hangszórók:  2x7,5W 
Érzékenység: 80dB ±2dB 
Frekvencia:  90Hz-20KHz 
Akkumulátor:  Beépített Lithium akkumulátor, 4000 mAh/7.4V 
Lejátszási idő: kb. 18 óra egy töltéssel 
Töltés:  5V/500mA USB hálózati töltő vagy PC USB (nem 
tartozék) 
Bemenet:  3,5 mm sztereó jack AUX-IN 
Méret:   100 x 65 x 231mm 
Tömeg:  710,9 g 
 
A doboz tartalma: 
 

 
  

Element T2 hangszóró USB kábel AUX kábel 
   

  

 Használati útmutató  
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Kezelőszervek 
 

Hangerő csökkentése 
Váltás az előző zeneszámra 

Hangerő növelése 
Váltás a következő zeneszámra 

Lejátszás elindítása / megállítása 

Be-, kikapcsolás 

Kihangosított telefonbeszélgetés 
vezérlő gombja 

 Bluetooth párosítás gombja 

○
AUX 

3,5mm sztereó jack vonali 
bemenet 

 Töltés port (microUSB) 

Hangulatvilágítás kiválasztása 

Fényerő növelése 

 Fényerő csökkentése 
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A készülék töltése 
A mellékelt USB kábel segítségével a számítógép, laptop vagy USB-s 
hálózati töltő (5V/500mA – nem tartozék) segítségével töltheti a 
hangszóró akkumulátorát. Ügyeljen a kábel helyes csatlakoztatására, 
ne erőltesse, mert kár keletkezhet a csatlakozóban vagy a kábelben. 
 
 
 
 
A készülék be-, és kikapcsolása 

1. Tartsa nyomva 2 másodpercig a  gombot. Hangjelzés után 
a készülék bekapcsol. 

Kikapcsoláshoz tartsa ismét nyomva 2 másodpercig a  
gombot. 
 
 
 
 

Zenelejátszás külső audio eszközről 
 

 
 

1. Kapcsolja be a hangszórót. 
2. Csatlakoztassa a mellékelt audio kábel egyik végét a 

hangszóró AUX feliratú bemenetére, a másik felét a külső 
eszköz vonali vagy fülhallgató kimenetére.  

3. A készülék automatikusan átvált vonalbemenetre. 
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Kapcsolódás más Bluetooth eszközökhöz 

1. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a telefonján vagy táblagépén. 
2. Kapcsolja be a hangszórót a Be-, kikapcsoló gomb 2-3 

másodperces nyomva tartásával. 
3. Tartsa nyomva a gombot, amíg a LED kéken nem kezd el 

villogni, a hangszóró ekkor kerül látható / párosítható módba.  
4. Lépjen a keresési módba a telefonján, majd a megjelenő 

listából jelölje ki a „Tronsmart Element T6”-es hangszórót. 
5. Amennyiben szükséges a párosításhoz, adja meg a „0000” PIN 

kódot. 
6. A hangjelzés után a LED folyamatos kékre vált, és ekkor 

lejátszhatja a telefonján tárolt vagy streamelt zenét. 
7. A hangszóró automatikusan vissza tud csatlakozni a legutoljára 

csatlakoztatott eszközhöz, csak mindkettőt be kell kapcsolnia. 
(A hangszóró az utoljára csatlakoztatott 8 eszközt tudja csak 
tárolni a memóriájában) 

8. A zene elindításához nyomja meg a Lejátszás/szünet gombot. 
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Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni 
az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy 
környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 

 
 

Gyártó: 
Value in Action Technology Co. LTD / www.tronsmart.com / 
support@tronsmart.com / A3 HeKan Industrial Building 41# WuHe Str. 
Bantian, LongGang District, Shenzhen, China 
 

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű 
használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási 
jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel 
kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének 
megfelelően. 
 

Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. 
Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki 
jellemzőknek. 
© 2017 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 


