
Manualul utilizatorului  

A3902 Soundcore Liberty Air 

 



Scoateți filmul de pe căști când le scoateți din carcasa de încărcare pentru prima dată. 

 

 
 



 
 

Purtare 

 
1. Introduceți căștile în canalul interior al urechii. 

2. Întoarceți-vă și găsiți cea mai confortabilă poziție. 

 
 

Încărcare 

 
• Scoateți folia de pe căști când le scoateți pentru prima dată din carcasa de încărcare. 

• Deschideți sau închideți carcasa de încărcare pentru a activa indicatorul LED al bateriei. 

 



 
 
 
 

Indicator carcasă de încărcare (când este deschisă sau închisă) 

Alb intermitent (timp de 5 secunde) Afișează nivelul de putere 

 
 

Alb intermitent lent (timp de 5 

secunde) 

Nivel de putere <5%. 

 Alb constant Nivel de putere 5% ~ 30%. 

 Alb constant Nivel de putere 30% ~ 70%. 

 Alb constant Nivel de putere >70%. 

 
 

Indicator carcasă de încărcare (conectat la sursa de alimentare) 

 Alb constant (timp de 1 secundă) Se încarcă 

 
Alb intermitent Nivel de putere 0%~30%. 

 
Al doilea indicator LED 

intermitent alb 

Nivel de putere 30% ~ 70%. 



 
Al treilea indicator LED 

intermitent alb 

Nivel de putere >70%. 

 Alb constant Încărcat complet 

 
 

Indicator de stare cască 

 

Roșu intermitent (o dată la 

fiecare minut) 

Baterie descărcată 

 

Alb constant Se încarcă 

 Oprit Încărcat complet 

 
Pentru a păstra durata de viață a bateriei, încărcați căștile complet cel puțin o dată la 45 de zile. 

 

Pornire/Oprire 

 
1. Căștile se pornesc automat când sunt scoase din carcasa de încărcare. Pentru a le porni manual, 

atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe ambele căști o dată. 

 
 

 
ON  Alb intermitent timp de 1 secundă (indicator de stare 

căști) 
 

 



2. Căștile se opresc automat când sunt plasate înapoi în carcasa de încărcare. 

 

 
 

OFF Roșu intermitent timp de 1 secundă (indicator de stare căști) 

 

 

Asociere 

 
1. Conexiune True Wireless Stereo 

 



 

Alb intermitent lent 

(asemănător cu 

respirația) 

 Mod de asociere True Wireless Stereo 

  

 

 Alb constant 

  (Timp de 1 secundă) 

 

 Conexiunea True Wireless Stereo a reușit 

(casca din cască dreaptă este conectată la cea 

din stânga). 

 

 

2. Conexiune Bluetooth (Dispozitiv) 

Intrați în modul de asociere când căștile sunt pornite. 

 

 
 

 

Alb intermitent rapid Modul de asociere 

 

Alb intermitent lent Conectat la un dispozitiv 

 

 

 

 

 

 

 

 



Controale 

 

 

 

Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe 

căștile din dreapta de două ori 

Play / pauză 
  

 

Atingeți și mențineți apăsat touchpad-ul 

multifuncțional de pe casca dreaptă timp 

de 2 secunde 

Melodia următoare 

 

Atingeți și mențineți apăsat touchpad-ul 

multifuncțional de pe căștile din stânga 

timp de 2 secunde  

Melodia anterioară 

  

 

Controlați volumul prin intermediul 

dispozitivului conectat 

Volum sus/jos 

 

 

 

 

Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe 

căștile din dreapta de două ori 

Răspundeți / Terminați apelul 

 

Atingeți și mențineți apăsat touchpad-ul 

de pe căștile drepte timp de 2 secunde  

Respinge un apel 

 

Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe 

căștile din dreapta de două ori  

Pune apelul curent în așteptare 

și răspunde la apelul primit 



 

Atingeți și mențineți apăsat touchpad de 

pe căștile din dreapta timp de 2 secunde 

Comutați între apelul în 

așteptare și apelul activ 

 
 

Atingeți și mențineți apăsat touchpad-ul 

de pe căștile drepte timp de 2 secunde 

Transferați un apel între căști și 

telefonul mobil 

 

Alb intermitent lent (numai căștile din 

dreapta) 

Într-un apel 

  

 

Alb intermitent lent (numai căștile din 

dreapta) 

Apel primit 

 

 
Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe 

căștile din stânga de două ori 

Activați Siri/Alt software de control vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resetare 

 

 
 
Resetați căștile dacă auziți sunetul doar pe o parte: 

1. Ștergeți „Soundcore Liberty Air” din lista Bluetooth a dispozitivului și dezactivați bluetooth-ul pe 

dispozitiv. 

2. Scoateți doar o cască din carcasa de încărcare. Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe căști de 4 

ori. Repetați același lucru pe cealaltă cască. 

3. Puneți ambele căști în carcasa de încărcare. 

4. Apoi scoateți ambele căști din carcasa de încărcare, așezați-le una lângă cealaltă, apoi indicatorul 
LED va începe să clipească în alb (foarte ușor). 

5. Odată ce indicatorul LED de pe căștile din dreapta clipește alb, accesați lista de asociere 
Bluetooth® de pe dispozitiv și selectați „Soundcore Liberty Air”. 

 

 

 

 



Specificații 

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. 

 

Intrare  5 V ⎓ 0.5 A 

Timp de încărcare  2 ore 

Timp de redare (variază în funcție de 

nivelul volumului și conținut) 

 5 ore 

Greutate (greutatea netă a produsului)  55 g / 1.9 oz 

Impedanta  16 Ω 

Driver (gamă completă)  6 mm x 2 

Raspuns in frecventa 20 Hz - 20 KHz 

Versiunea Bluetooth   V 5.0 

Gama 10 m / 33 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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