
Manual de utilizare 
Soundcore Space A3021 

 

 

 



 
 

Pornire/oprire 
 

 



ON 

 

Apăsați și 
mențineți apăsat 
timp de 1 secundă  

Albastru 
intermitent o dată 

OFF 

 

Apăsați și 
mențineți apăsat 
timp de 3 secunde  

Roșu intermitent 
o dată 

 
Încărcarea Soundcore Space NC 
 

 
 

 

Sunet de notificare (Ton) 
Roșu intermitent 

Baterie descărcată 

 Roșu continuu Se încarcă 

 
Albastru continuu Încărcat complet 

 
Asocierea 

 



 

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 
secunde 

Intrați în modul de asociere Bluetooth 

 
Albastru intermitent rapid Modul de asociere 

 Albastru continuu (timp de 1,5 
secunde) 

Conectat la un device 

 
Controale 
 
 

 

 

Apasă o dată Play/Pauză 

 

Glisați înainte Melodia următoare 

 

Glisați înapoi Melodia anterioară 

 

Glisați în sus/jos și țineți apăsat Volum sus/jos (Volumul crește/scad continuu) 

 

Glisați în sus/jos Volum sus/jos (creșterea sau scăderea volumului 
cu un nivel) 

 
 
 
 



 

 

Apăsați și mențineți apăsat timp de 1 sec Activează Siri sau alt asistent vocal 

 
 

 

 

Apasă Răspunde/Termină un apel 

Pune apelul curent în așteptare pentru a răspunde 
la apelul primit 

 

Apasă și menține apăsat timp 
de 1 sec 

Respinge un apel 

Comutați între apelul în așteptare și apelul activ 

 
Albastru intermitent rapid Într-un apel 

 
Albastru intermitent încet Apel primit 

 
 
AUX-in 

 



Conectarea unui cablu audio va trece automat în modul AUX, iar modul Bluetooth se va dezactiva. 
Când utilizați modul AUX, controlați redarea audio și volumul prin intermediul dispozitivului 
conectat. 
 

Specificații 
Specificațiile pot fi modificate fără notificare. 
 

Intrare 5 V ⎓ 0.5 A   

Timp de încărcare 3 ore 

Timp de redare (variază în funcție de nivelul 
volumului și conținut) 

20 ore (în modul wireless NC)  
50 ore (modul cablu NC)  

Greutate 259 g / 9.14 oz 

Impedanta 32 Ω 

Driver (gamă completă) 40 mm × 2 

Raspuns in frecventa 16 Hz - 20 kHz 

Versiunea Bluetooth V 4.1 

Gama Bluetooth 12 m / 39.4 ft  

 
 

Serviciu clienți 
 
Garanție 24 luni 
Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro  
 
Telefon: 0376.448.990 
Mail: contact@eastcom.ro,  
East Com Trading 
parc logistic Terranova, Șoseaua București - Târgoviște nr 12A, Mogoșoaia 
de luni până vineri, 9:00-17:00 
 
Facebook: eastcom.ro 
Instagram: eastcom_ro 
 


