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Заряджання 

• Зніміть захисну плівку з навушників під час першого використання.
• Повністю зарядіть обидва навушники та зарядний футляр перед першим

використанням.
• Для попередження ушкодження використовуйте кабель USB-C, що постачається в 

комплекті.
• Повністю висушіть навушники та порт USB перед заряджанням.

Стан світлодіодного індикатора (навушники та зарядний футляр) 
Горить білим 
світлом Виконується зарядження 

Індикатор 
вимкнений 

• Повністю заряджені
• Заряд акумулятора, що залишився, >10 % (під час

використання)

Ввімкнення/вимкнення 
Навушники автоматично вмикаються під час виймання із зарядного футляра та 

вимикаються під час поміщення до футляра. 

Стан світлодіодного індикатора (навушники) 
УВІМК. Горить білим світлом протягом 1 с 

ВИМК. Горить червоним світлом протягом 1 с 

ON OFF
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• Для ввімкнення вручну натисніть багатофункціональну кнопку на одному навушнику.
• Для вимкнення вручну натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку на одному

навушнику протягом 3 с.

Сполучення 

Підключення True Wireless Stereo 
Правий навушник автоматично підключиться до лівого навушника під час виймання з 

зарядного футляра. 

Стан світлодіодного індикатора (навушники) 
Пульсує білим Виконується підключення TWS 

        Горить білим світлом протягом 1 с   Підключення TWS виконано 

• Коли навушники відключені, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку
протягом 1 с, навушники перейдуть у режим підключення TWS.

• Коли навушники ввімкнені та підключені, помістіть один з них до зарядного футляра 
та закрийте його. Ви можете продовжувати використовувати другий навушник.

• Коли навушники ввімкнені та підключені і один з них розрядився і відімкнувся, ви 
можете продовжувати використовувати другий навушник.

• Під час виклику розмістіть один навушник у зарядному футлярі. За 3 або 5  секунд 
мікрофон на іншому навушнику буде активований.

Bluetooth-сполучення з вашим пристроєм
Навушники перейдуть у режим сполучення під час ввімкнення. Коли з'явиться 

спливаючий екран, буде надано запит для підтвердження підключення.
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Стан світлодіодного індикатора (навушники) 
Блимає білим Виконується сполучення Bluetooth 
Горить білим світлом протягом 1 с Bluetooth підключений 

Під час процесу сполучення для деяких пристроїв, несумісних із подвійними основними-
додатковими іменами сполучення технології Qualcomm True Wireless, може з'явитися 
повідомлення «не вдалося встановити підключення» під час натискання «Сполучення» 
або навіть може не з'явитися екран, що спливає. Це не перешкоджатиме використанню. 

Після успішного сполучення основний навушник підключається до вашого пристрою та 
передає сигнал на другий навушник, який не буде підключений до вашого пристрою. 
Внаслідок цього список сполучення Bluetooth на вашому пристрої може відображати 
тільки підключення лише одного навушника.

• Для сполучення з іншим пристроєм Bluetooth спочатку відімкніть Bluetooth на 
пристрої, підключення до якого встановлено в цей момент.

• Під час кожного ввімкнення навушники Soundcore автоматично підключатимуться до
останнього успішно підключеного пристрою в зоні дії Bluetooth.

Носіння 

1. Оберіть насадки на навушники, що вам найкраще підходять.
2. Вставте навушники у вушний канал.
3. Поверніть їх, щоб віднайти найзручніше положення.

Soundcore
Life Note  

Bluetooth Pairing Request
“Headset” would like 

to pair with your iPhone

Cancel      Pair

Pair
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Управління 

Відтворення / пауза Натисніть (П/Л) 

Наступна композиція Натисніть двічі (П) 

Попередня композиція 

 

Натисніть тричі (Л) 

Збільшення / 
зменшення  гучності 

Регулювання гучності за допомогою підключеного пристрою 

Відповісти / завершити 
виклик  

Натисніть (П/Л) 

Відхилити виклик Натисніть і утримуйте 1 с (П/Л) 

Увімкнути  монофонічний 
режим 

Витягніть один з навушників із вуха, потім натисніть і 
утримуйте кнопку на іншому навушнику протягом 1 с 

Активація Siri або  
іншого ПЗ голосового 
помічника  

Натисніть і утримуйте 1 с (П/Л) 

Скидання 
Виконайте скидання навушників, якщо навушники не підключаються один до одного або 
до пристрою належним чином. 

1. Помістіть навушники до зарядного футляра та переконайтеся, що вони повністю
заряджені. 
2. Натисніть і утримуйте кнопки на обох навушниках протягом 3 с. Світлодіодні
індикатори заблимають червоним 3 рази та відімкнуться. 

дані буде видалено. 
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Технічні характеристики 
Технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення. 

Вхідний струм 5 В      500мА 

Номінальна потужність вихідного сигналу 7 мВт @ коефіцієнт нелінійних 
спотворень 1 % 

Ємність акумулятора 55 мА x 2 (навушники); 
700 мА (зарядний футляр) 

Час заряджання 2 год 

Час відтворення (залежить від рівня 
гучності та матеріалу, що відтворюється) 

7 ч (Всього 40 год разом із зарядним 
футляром) 

Розмір динаміка 6 мм × 2 

Частотна характеристика 20 Гц – 20 кГц 

Імпеданс 16 Ω 

Версія Bluetooth V 5.0 

Частота Bluetooth 2402–2480 МГц 

Формат аудіокодека SBC, AAC, aptX 

Радіус дії Bluetooth 10 м 

Випромінююча потужність передавача 
Bluetooth 

< 20 дБм 

3”

L R
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Цим Анкер Інновейшенс Лімітед заявляє, що тип радіообладнання - портативна акустика Anker SoundСore Life Note, відповідає 
Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: 
https://yugcontract.ua//img/products/1777803/2530679.pdf
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