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Інструкція користувача

Bluetooth-гарнітура
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КОМПЛЕКТАЦІЯ

Soundcore
Liberty Air
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ОГЛЯД ФУНКЦІЙ

Видаліть плівку з 
навушників після 
того, як виймаєте 
їх із корпусу 
зарядного футляру 
вперше.
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ОГЛЯД ФУНКЦІЙ
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НОСІННЯ

1. Вставте навушники в 
вушний канал.

2. Поверніть їх, щоб 
знайти найбільш зручне 
положення.
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ЗАРЯДКА

• Зніміть захисну плівку з навушників при першому вилученні з 
зарядного футляра.

• Відкрийте або закрийте зарядний футляр, щоб активувати 
світлодіодний індикатор акумулятора.

Щоб подовжити 
термін служби 

акумулятора, повністю 
заряджайте його не рідше 
ніж кожні 45 днів.

< 30%

30% - 70%

> 70%

100%

5% - 30%

< 5%

30% - 70%

> 70%

!
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Індикатор зарядного футляра (при відкритті або закритті)

Індикатор зарядного футляра
(підключений до джерела живлення)

Індикатор стану навушників

Блимає білим 5 хвилин

Горить білим 1 секунду Заряджання

Відображення рівня заряду

Повільно блимає білим 5 секунд

Блимає білим Рівень заряду — 0%~30%

Рівень заряду <5%

Горить білим

Другий індикатор блимає білим

Блимає червоним один раз на 
хвилину Низький рівень заряду

Рівень заряду — 30%~70%

Рівень заряду — 5%~30%

Горить білим

Третій індикатор блимає білим

Блимає білим Заряджання

Рівень заряду — 70%

Рівень заряду — 30%~70%

Горить білим

Горить білим

Не горить Повністю заряджено

Повністю заряджено

Рівень заряду — 70%
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Увімк. Вимк.

Блимає білим 
протягом 1 секунди 
(індикатор стану 
навушників)

Блимає червоним протягом 
1 секунди (індикатор стану 
навушників)

1. Навушники вмикаються автоматично, 
при вийманні їх з зарядного футляра. 
Щоб увімкнути їх вручну, торкніться 
один раз багатофункціональної сенсор-
ної панелі на кожному навушнику.

2. Навушники вимикаються автоматич-
но, якщо поклвсти їх назад в зарядний 
футляр.

УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ
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СПОЛУЧЕННЯ
1. Підключення True Wireless Stereo 2. Сполучення Bluetooth (пристрій)

Повільно 
блимає 
білим 
(дихання)

Швидко 
блимає 
білим

Горить 
білим 1 
секунду

Повільно 
блимає 
білим

Режим сполучення 
True Wireless Stereo Режим сполучення

Виконано з’єднання 
True Wireless Stereo 
(правий навушник 
з’єднано з лівим).

З’єднано з пристроєм

1

2

3
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УПРАВЛІННЯ

Двічі торкніться 
БСП* на правому 
навушнику

Двічі торкніться 
БСП* на правому 
навушнику

Натисніть і 
утримуйте БСП* на 
правому навушнику 
2 секунди

Натисніть і утри-
муйте БСП* на 
правому навуш-
нику 2 секунди

Натисніть і 
утримуйте БСП* на 
лівому навушнику 2 
секунди

Двічі торкніться 
БСП* на правому 
навушнику

Натисніть і утри-
муйте БСП* на 
правому навуш-
нику 2 секунди

Регулювання гуч-
ності за допомогою 
підключеного 
пристрою

Двічі торкніться БСП на 
лівому навушнику

*БСП — багатофункціональна сенсорна панель.

Натисніть і утри-
муйте БСП* на 
правому навуш-
нику 2 секунди

Повільно блимає 
білим (тільки 
правий
навушник)

Відтворення / 
пауза

Відповісти / 
завершити 
виклик

Наступний 
трек

Відхилити 
виклик

Попередній 
трек

Утримати поточ-
ний дзвінок і 
відповісти на 
вхідний дзвінок

Перенаправляй-
те виклики між 
навушниками та 
смартфоном

Збільшення 
/ зменшення 
гучності

Активація Siri 
/ іншого ПО 
голосового 
управління

Перемикання 
між утримува-
ним і активним 
викликами

Виконується 
виклик /
вхідний дзвінок

2
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R
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L
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2
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СКИДАННЯ
Вконайте скидання навушників, якщо чуєте 
тільки одну сторону:

Видаліть “Soundcore Liberty Air” зі списку
Bluetooth на пристрої і відключіть Bluetooth
на пристрої.

Покладіть спочатку правий навушник до
зарядного футляра. Торкніться та
утримуйте багатофункціональну панель на
навушнику доки індикатор не почне тричі
блимати червоним кольором.

Повторіть ті ж самі дії з іншим навушником, 
при цьому обидва навушники повинні бути
в зарядному футлярі.

Вийміть обидва навушника з зарядного
футляра і покладіть їх поруч один з одним.
Світлодіодний індикатор почне блимати бі-
лим світлом (дихання).

Коли світлодіодний індикатор на правому
навушнику почне блимати білим світлом,
перейдіть до списку пов’язаних пристроїв
Bluetooth на пристрої та виберіть
“Soundcore Liberty Air“.

42

1.

2.

3.

4.

5.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Вхідна потужність

Час заряджання

Динамічний випромінювач

Опір

Версія Bluetooth

Діапазон частот передавача 
Bluetooth

Вага

Діапазон дії Bluetooth

Час відтворення (залежить від 
рівня гучності та вмісту)

Випромінювана потужність 
передавача Bluetooth

5 В       0.5 А

2 години

6 мм × 2

16 Ом

5.0

2.402 – 2.480 ГГц

55 г

10 м

5 годин

< 4 дБм
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Важлива інформація з техніки безпеки
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Щоб уникнути пошкодження слуху не використовуйте виріб на високій гучності
протягом тривалого часу.
Не встановлюйте таку гучність, через яку ви не зможете чути звуки довкола.
Не використовуйте навушники, перебуваючи за кермом.
Слід бути обережним або тимчасово припинити використання навушників у 
потенційно небезпечних ситуаціях.

Безпека для слуху

Уникайте падіння.
Не розбирайте виріб.
Не занурюйте його у воду.
Не допускайте потрапляння крапель або бризок на виріб.
Уникайте впливу екстремальних температур.
Виріб не повинен піддаватися надмірному нагріванню на сонці, поблизу вогню або 
розпечених предметів.
Використовуйте вихідні або сертифіковані кабелі.
Використовуйте для очищення суху м’яку безворсову тканину. Не використовуйте для 
очищення олію або чистячі засоби, які призводять до корозії.
Не використовуйте виріб на вулиці під час грози.
Зберігайте подалі від дітей. Дрібні деталі з комплекту поставки можуть стати 
причиною удушення.



Щоб отримати відповіді на поширені 
запитання та отримати додаткову 

інформацію, відвідайте:

soundcore.com/support

@SoundcoreAudio @soundcoreaudio @soundcoreaudio

Справжнім, Анкер Інновейшенс Лімітед заявляє, що тип радіообладнання - 
портативна акустика Anker SoundCore Liberty Air, відповідає Технічному 
регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність 
доступний на веб-сайті за такою адресою:
https://yugcontract.ua/img/products/1769933/2533507.pdf




