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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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SPECIFIKÁCIÓK: 
Modell:  Tronsmart Element T6 Plus 
Kompatibilitás: Minden Bluetooth képes eszköz 
Bluetooth:  Bluetooth 5.0 
Hatótávolság: Max. 20 méter (nyílt terepen) 
SoC:   DSP (digitális jelfeldolgozás) 
Jelátvitel:  20Hz-16KHz 
Akkumulátor:  Beépített Lithium akkumulátor, 2x3300 mAh 
Töltés:  5V ± 0.25V,1-2A (hálózati töltő nem tartozék) 
Lejátszási idő: Kb. 10-15 óra egy töltéssel 
Töltési idő:  Kb. 3-5 óra 
Teljesítmény: Kb. 2 x 20W kimeneti 
Bemenet:  3,5 mm sztereó jack AUX-IN 
Méret:   82 x 203 mm 
Tömeg:  kb 670 g. 
 
 
 
 

A doboz tartalma: 
 

 

  

   

Element T6 Plus 
hangszóró 

USB-C kábel Audio kábel 
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Kezelőszervek 

 
 

① Lejátszás/Szünet; Hangerő +/-; Kihangosítás; Hang asszisztens 

②  Bluetooth jelzés 

③  Mikrofon  

④  Előző szám 

⑤  Következő szám 

⑥  TWS kapcsolat 

⑦  EQ hang effektek  

⑧  Zenelejátszási mód 

⑨  Be/kikapcsolás, gyári állapotra állítás 

⑩  EQ/TWS/Töltés jelzés  

⑪  Aux-in bemenet 

⑫  USB-A csatlakozó (USB meghajtó / eszköz töltés funkció) 

⑬  USB-C töltés csatlakozó 

⑭  TF/Micro SD kártya foglalat 
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Bekapcsolás: tartsa nyomva 1 másodpercig 

Kikapcsolás: tartsa nyomva 3 másodpercig 

Gyári állapotra állítás: tartsa nyomva 8 másodpercig 

 

Hangerő +/-: forgassa el a hangerő beállításához 

Lejátszás / szünet: lejátszás közben nyomja meg a 
lejátszás szüneteltetéséhez 

Hívás fogadás/befejezés: bejövő hívás esetén nyomja 
meg a hívás fogadásához vagy a hívás befejezéséhez 

Hívás elutasítás: nyomja meg 2 másodpercig a bejövő 
hívás elutasításához 

Újrahívás: Bluetooth kapcsolat közben nyomja meg 
gyorsan 2x egymás után az utolsó hívott szám 
újrahívásához. 

Hang asszisztens: Bluetooth kapcsolat közben nyomja 
meg 3 másodpercig a hangasszisztens funkció 
aktiváláshoz 

 
Előző számra lépés 

 
Következő számra lépés 

 

Nyomja meg és tartsa nyomva két Element T6 Plus 
hangszóró párosításához, mellyel sztereo 3D hangzás 
érhető el (részletek a TWS funkció ismertetésénél). 

Bluetooth kapcsolat bontás: tartsa nyomva 3 
másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall a Bluetooth 
kapcsolat megszűntetéséhez 

 

Nyomja meg a hangeffektek közötti váltáshoz: beszéd, 
3D mély basszus, extra basszus 

Az alapérték a beszéd, jelzés nélkül. A 3D mély basszust 
fehér, az extra basszust zöld jelzés mutatja. 

 

Váltás a zenelejátszási módok között: Bluetooth, Aux-in, 
Micro SD kártya és USB meghajtó 

Tartsa nyomva 5 másodpercig, hogy minden párosított 
eszközt töröljön és visszaállítsa a gyári állapotot.  
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Kapcsolódás más Bluetooth eszközökhöz 

1. Kapcsolja be a hangszórót a Be-, kikapcsoló gombbal. A 
Bluetooth jelzés gyorsan villogni fog. A hangszóró Bluetooth 
párosítási módba lépett.  

2. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a telefonján vagy táblagépén. 
Keresse meg az elérhető eszközöket és amint megtalálta a , 
„Tronsmart Element T6 Plus” eszközt, érintse meg a 
párosításhoz. Egy hangjelzést fog hallani a párosítás 
befejezésekor és a kék jelzés folyamatosan világít. 

 
TWS mód 
 
Mi az a TWS? 
 
A TWS vezeték nélküli sztereo hangzást jelent (True Wireless Stereo). 
Ezzel a funkcióval 2 Tronsmart Element T6 Plus hangszóró párosítható 
egymáshoz és így sztereó hangzást érhet el zenelejátszáskor.  
 
Két Tronsmart Element T6 Plus hangszóró párosítása 
 
1. Kapcsolja be a hangszórókat és győződjön meg róla, hogy nem 
kapcsolódnak más Bluetooth eszközhöz. 
2. Tartsa nyomva a TWS gombot 2 másodpercig, egy jelző hangot 
fog hallani és a TWS jelzés sárgán villogni fog. Ez a TWS párosítási 
mód bekapcsolását jelzi és a párosítás automatikusan megtörténik. 
Miután mindkét hangszóró sikeresen csatlakozott, egy jelzést fog 
hallani és a TWS jelzés sárgán világítani fog. A fő hangszóró Bluetooth 
jelzése villogni fog és csatlakozásra vár, míg a vezérelt hangszórón a 
Bluetooth jelzés kikapcsol. 
3. A mobiletelefonján/táblagélépjen be a Bluetooth beállítások 
menübe, keresse meg a ‘Tronsmart Element T6 Plus’ eszközt és érintse 
meg a párosításhoz. A sikeres kapcsolódás után a fő hangszóró 
Bluetooth jelzése folyamatosan kéken világít. A fő hangszórón a 
Bluetooth jelzés lassan villogni fog zenelejátszás alatt. 
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TWS kapcsolat megszűntetése 
 
Nyomja meg 2 másodpercig a TWS gombot a két hangszóró 
szétválasztásához. Sikeres szétkapcsolás után egy hangjelzés lesz 
hallható és a sárga TWS jelzés mindkét hangszórón kikapcsol.  
 
Megjegyzés: Ha egyszer két hangszórót sikeresen összekapcsolt, a 
következő alkalommal a csatlakozás automatikusan megtörténik, nem 
szükséges a fenti párosítást újra elvégezni. 
 
USB-A akkumulátor töltő funkció 
 
A hangszóró egy USB töltő csatlakozóval van ellátva, amely felismeri a 
rá csatlakoztatott eszközt és tölti azt, ha a töltő kábel az USB-A 
csatlakozóba van csatlakoztatva. A kimeneti teljesítmény 5V/1A. A 
stabil zene lejátszás érdekében nem javasolt a töltés és a zene 
lejátszás egyidejű használata 
 
Aux-in mód 
 
A hangszóró fel el van látva egy 3,5mm-es hangbemeneti 
csatlakozóval. Csatlakoztassa a hangszórót hangkábel segítségével.  
Megjegyzés: Bluetooth üzemmód közben automatikusan AUX_in 
módba kapcsol a hangkábel csatlakoztatásakor. 
 
TF/Micro SD kártya mód 
 
A hangszóró a zenét a behelyezett memóriakártyáról fogja lejátszani.  
 
USB meghajtó mód 
 
A hangszóró a zenét az USB-A csatlakozóba csatlakoztatott USB 
meghajtóról fogja lejátszani.  
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A készülék töltése 
A mellékelt USB-C kábel segítségével a számítógép, laptop vagy USB-
s hálózati töltő (5V/1A – nem tartozék) segítségével töltheti a hangszóró 
akkumulátorát. 
 
Jelzések 
 
Bluetooth: A Bluetooth jelzés kéken villog párosítás alatt és kéken 
világít, ha a kapcsolat létrejött.  
Aux-in, memóriakártya és USB meghajtó mód: A Bluetooth jelzés kéken 
lassan villog zene lejátszása alatt és folyamatosan világít szünet 
közben. 
Töltés: a töltés jelző töltés közben vörösen világít és kialszik a töltés 
végén.  
TWS: TWS módban a sárga jelzés folyamatosan világít.  
Kevés energia: A vörös jelzés lassan villog, 30 másodpercenként 
hangjelzés hallható.  
 
Gyári visszaállítás 
 
Két lehetőség van a hangszóró gyári állapotra állítására. Az első 
módszer esetén nyomja meg és tartsa nyomva a ”M” gombot 5 
másodpercig. Ezzel minden párosítási adat törlődni fog és hangszóró 
alapállapotba kerül. A második lehetőség, a Be/kikapcsoló gomb 
nyomva tartása 8 másodpercig, amennyiben a hangszóró nem működik 
megfelelően. A visszaállítás után, az eszközökkel újra csatlakoznia kell 
a hangszóróhoz, ugyanúgy, mint az első alkalommal.  
 
Automatikus kikapcsolás 
 
Az Element T6 Plus hangszóró automatikusan kikapcsol 1 óra után az 
akkumulátor kímélése érdekében, ha nem kapcsolódik semmilyen 
eszközhöz vagy nem történik zene lejátszás. Ha használni szeretné 
kapcsolja be a Be/kikapcsoló gombbal. Amikor a hangszóró 
automatikusan kikapcsolt, akkor újra be kell kapcsolnia ha eszköz 
töltésére használná.  
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Javaslatok  
 
Az erős teljesítmény miatt ne legyen túl közel a hangszóróhoz és 
tartson megfelelő távolságot zene lejátszása alatt.  
 

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. 
© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
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