A3301 Anker PowerConf

La prima vedere
1 Buton multifuncțional
2 Buton de reducere a volumului
3 Buton Mute
4 Buton de apel telefonic
5 Buton de creștere a volumului
6 LED de stare
7 LED de alimentare
8 Buton de pornire
9 Buton Bluetooth
10 LED Bluetooth
11 Port USB (Tip-A) pentru încărcare
12 Port de ieșire audio
13 Port USB (Tip-C) pentru încărcare

Conectare

a) Conectați-vă la computer utilizând un cablu USB.
b) Conectați-vă la computer sau dispozitiv mobil prin asociere Bluetooth.
Porniți produsul pentru prima dată, acesta va intra automat în modul de asociere Bluetooth.

Intrați în modul de asociere Bluetooth
Apăsați
Împerecherea Bluetooth
Albastru intermitent
Bluetooth conectat
Albastru constant

• De fiecare dată când porniți produsul, acesta se va conecta automat cu ultimul dispozitiv
conectat cu succes, dacă este disponibil.

• Pentru a deconecta Bluetooth, apăsați din nou butonul Bluetooth.
Pornire/Oprire

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni. Bara de
lumină LED se va aprinde în sensul acelor de ceasornic și apoi se va stinge. Pentru a opri,
apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

Pornit
Alb constant
Oprit
Lumină stinsă

• Odată conectat la computer, acesta se va porni automat.
• Se va opri automat după 30 de minute de inactivitate sau fără sursă.

Butoane de control

Apăsați sau țineți apăsat

Volum sus/jos

Apăsați

Răspundeți / Terminați un apel

Apăsați și mențineți apăsat timp de 2
secunde

Respingeți un apel

Apăsați

Dezactivați sau restabiliți
microfonul

Apăsați

Redați/Întrerupeți muzică

Comportamentele LED-urilor de stare

Se aprinde alb timp de 2 secunde

USB conectat la alimentare sau la
computer

Respiră verde

Apel primit

Se aprinde parțial albastru

Direcția sunetului a fost detectată

Aprindeți albastru în sensul acelor de ceasornic
sau în sens invers acelor de ceasornic

Măriți sau micșorați volumul

Devine roșu

Dezactivat

Se aprinde verde

Apăsați butonul de pornire pentru a
verifica nivelul bateriei

Încărcare
a) Încărcarea acestui produs

Comportamentul LED-ului de alimentare
Roșu constant

Se încarcă

Alb constant

Complet încărcat

Roșu intermitent

Baterie descărcată

b) Încărcarea unui dispozitiv extern
• Când este oprit sau este încărcat, nu se va încărca.
• Când bateria rămasă este mai mică de 30%, curentul de încărcare va fi de 5V ⎓ 1A; dacă
este mai mică de 10%, nu se va încărca.

Ieșire audio
Conectați un difuzor extern la mufa AUX a acestui produs utilizând un cablu AUX (nu este
furnizat). Sunetul va fi redat prin difuzor.

Aplicație Soundcore

Descărcați aplicația Soundcore pentru actualizările software.

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Intrare de încărcare

5V ⎓ 2A

Ieșire de încărcare

5V ⎓ 2.1A

Puterea nominală de ieșire

3W RMS

Capacitatea bateriei

6700 mAh

Timp de incarcare

4 ore

Timp de vorbire

24 ore

Dimensiunea driverului

1 x 1.75” (gamă completă)

Raspuns in frecventa

20 Hz - 20 kHz

Versiunea Bluetooth

V 5.0

Gama Bluetooth

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

