
Manualul utilizatorului 

A3029 Soundcore Life Tune 

 

Încărcare 

  
• Uscați complet portul USB înainte de încărcare. 

• Utilizați un cablu de încărcare și un încărcător certificat USB-C pentru a preveni orice 

deteriorare. 

• Nu porniți căștile în timpul încărcării. 

 
 

 
Roșu 

intermitent o 

dată la 60 de 

secunde 

Baterie descărcată 

 
Roșu constant Se încarcă 

 
Lumina stinsa  Complet încărcat 

 



Pornire/Oprire 

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni/opri. 

 
 

Asocierea Bluetooth 

1. Când sunt oprite, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până 

când LED-ul clipește albastru pentru a intra în modul de asociere Bluetooth. 

 



2. Selectați „Soundcore Life Tune” din lista Bluetooth a dispozitivului pentru a vă conecta.

 
 
 

 
Albastru 

intermitent 
Se conectează la Bluetooth 

 
Albastru solid Conectat la Bluetooth  

 

Asocierea cu un alt dispozitiv 



Când ați conectat cu succes la primul dispozitiv, apăsați de două ori butonul de pornire pentru 

a conecta cu un alt dispozitiv.

 

  
• Căștile dvs. Soundcore pot reda muzică doar pe un dispozitiv mobil odată. Pentru a reda de 

pe alt dispozitiv conectat, întrerupeți mai întâi dispozitivul activ în prezent. 

• De fiecare dată când porniți căștile Soundcore, acestea se vor conecta automat la ultimul 

dispozitiv conectat cu succes, dacă este disponibil în intervalul Bluetooth. 

Control butoane 

 



 
Play/Pauză 

 
 

Apăsați 

Melodia următoare 
 

 

Apăsați și mențineți apăsat 

timp de o sec 

Melodia anterioară  
 

Apăsați și mențineți apăsat 

timp de o sec 

Volum sus/jos 

 
 

Apăsați 

 
 

 
Răspundeți/Terminați un apel 

 
 

Apăsați 
 

Puneți apelul curent în așteptare și 

răspundeți la un nou apel primit 

Respingeți un apel 

 
 

Apăsați și mențineți apăsat 

timp de o sec 

Comutați între apelul în așteptare și 

apelul activ 

 
 

 
Activați Siri sau alt software de 
asistent vocal 

 
 

Apăsați și mențineți apăsat 
timp de o sec 

 
 

Modul NFC 

 
Near Field Communication (NFC) este o tehnologie care permite comunicarea fără fir pe 

distanță scurtă între diferite dispozitive compatibile NFC, cum ar fi telefoanele mobile și 

etichetele IC. Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth acceptă NFC, îl puteți conecta cu ușurință la 

căști. 



1. Activați funcția NFC pe dispozitivul dvs. Bluetooth (excluse dispozitivele iOS). 

2. Atingeți panoul din dreapta al căștilor cu partea din spate a dispozitivului Bluetooth. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul de anulare al zgomotului 

 
Pentru a reduce zgomotul ambiental, activați modul activ de anulare a zgomotului apăsând 

butonul NC. Apăsați din nou butonul NC pentru a opri.

 
 

Modul de transparență 

 
Pentru a fi la curent cu împrejurimile, permițând sunetele ambientale să intre, atingeți panoul 

din dreapta timp de 1 secundă pentru a activa modul de transparență. 



 
 

Modul AUX 

Redați audio pe un dispozitiv extern conectând un cablu AUX de 3,5 mm. 

 

 
 



 
• Când căștile sunt descărcate, puteți asculta în continuare muzică, dar modul ANC nu este disponibil. 

Aplicația Soundcore 
Descărcați aplicația Soundcore pentru a vă îmbunătăți experiența. 

Setări EQ: Există mai mult de 20 de setări EQ din care puteți alege în aplicație pentru a vă optimiza 

experiența în timp ce vă bucurați de diferite genuri muzicale. 

Anularea zgomotului: alegeți un mod activ de anulare a zgomotului pentru a reduce zgomotul 

ambiental în funcție de mediul înconjurător. 

• Transport: vizează frecvențe joase, cum ar fi zgomotul motorului și rutier, pentru călătorii și navetei 

pașnice. 

• În aer liber: Reduce sunetele ambientale în orașe pentru mai puține distrageri. 

• Interior: Reduce vocile și zgomotul de frecvență medie de la cafenele și alte spații interioare. 

Transparență: rămâi la curent cu mediul înconjurător, permițând sunetele ambientale să intre. 

Peisaj sonor cu zgomot alb: personalizați-vă propriul peisaj sonor cu zgomot alb atunci când aveți 

nevoie să vă odihniți. 

Actualizare firmware: veți fi informat odată ce noua versiune de firmware este detectată atunci când 

conectați căștile la aplicație.

 
 
 

Resetare 

Este posibil să fie nevoie să vă resetați căștile dacă aveți probleme de conectivitate sau de funcționare. 

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și butonul de creștere a volumului simultan timp de 5 

secunde până când indicatorul LED clipește albastru și roșu alternativ de două ori. 



 
 

Specificații 

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. 

 

Intrare  5 V ⎓ 0.65 A 

Timp de încărcare 2 ore 

Timp de redare (cu modul ANC activat) 40 ore 

Timp de redare (cu modul ANC 

dezactivat) 

60 ore 

Dimensiunea driverului 40 mm × 2 

Raspuns in frecventa 20 Hz-20 kHz (Bluetooth) 
16 Hz-40 kHz (AUX) 

Impedanta 16 Ω 

Versiune Bluetooth  V5.0 

Gama Bluetooth  15 m / 49.5 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 
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