
SoundCore Nano (Oznaka modela: A3104)  

UPORABNIŠKI PRIROČNIK  

VSEBINA ŠKATLE 

 

 

1. Multifunkcijski gumb 
2. Micro USB polnilni vhod 
3. LED indikator 
4. Mikrofon 

UPORABA  

1. Vklopite ali izklopite 
 

 
Naprava se bo avtomatično izključila, če ne bo zaznala nobenega 
predvajanja ali povezave z zunanjo napravo po 10 minutah. 
 
2. Povezovanje naprav 
 

 
Hitro utripajoča modra = način povezovanja 
Stabilna modra = povezan na napravo 

Ko boste napravo vklopili se bo skušala povezati na zadnje povezano 
napravo. Če povezava ne bo uspela se bo naprava postavila v način 
povezovanja. 
Za povezovanje z drugo napravo najprej onemogočite Bluetooth na 
povezani napravi ali pritisnite gumb za način 3 sekunde za aktivacijo 
načina povezovanja. Nato ponovite postopek povezovanja z novo 
napravo. 
Imate težave pri povezovanju? Odstranite SoundCore iz vaše naprave 
(spisek Bluetooth naprav) in se oddaljite za več kot 3 metre nato 
ponovno poizkusite vzpostaviti povezavo. 
 
AUX način 
 

 
 

Hitro utripajoča modra = AUX način 
Ko uporabljate AUX način lahko nadzirate predvajanje preko povezane 
naprave. 
 
Polnjenje SoundCore naprave 
 

 
 
Hitro utripajoča rdeča = skoraj prazna baterija 
Stabilna rdeča = Polnjenje 
Brez lučke = Napolnjen 
 
Uporabite priložen USB kabel za polnjenje naprave in se prepričajte, da 
je naprava popolnoma napolnjena pred prvo uporabo. 

Upravljanje 

 predvajanje / pavza  preskoči naprej 

 prevzemi ali končaj klic  zavrni klic 

Specifikacije 

Vhod: 5V / 0,5A 
Čas polnjenja: 1,5 ure 

Izhodna moč: 3W 
Kapaciteta baterije: 400mAh 
Predvajanje: 4,5 ur 
Dimenzije54x54x33mm 
Teža: 82g, Doseg: 10m 

POZOR 

 Uporabljajte originalne ali certificirane kable. 
Omejena garancija: 18 mesecev 

 Ne izpostavljajte tekočinam. 

  Doživljenjska tehnična podpora 

  Ne razstavljajte naprave.  

   Prepreči padce naprave.  

  Ne izpostavljaj ekstremnim temperaturam.  

Ta naprava ustreza 15. delu pravil FCC. Delovanje je pogojeno z 
naslednjima pogojema: Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, 
ta naprava mora sprejeti kakršnokoli pripravo, brez motenj, ki lahko 
povzročijo neželeno delovanje. 
 
Opozorilo: spremembe ali spremembe, ki jih stranka, ki je odgovorna za 
skladnost, ni izrecno odobrila, bi razveljavila pooblastilo uporabnikov za 
upravljanje opreme 
 
Opomba: ta oprema je bila preizkušena in ugotovljena v skladu z 
omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. členom pravil 
FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito 
pred škodljivimi motnjami v stanovanjski okolici. 
 
Oprema ustvarja porabo in lahko oddaja RF energijo in če ni nameščena 
in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje 
radijskim komunikacijam. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje v 
določeni namestitvi ne bodo pojavile. Če ta naprava povzroča škodljive 
motnje pri sprejemu radia ali televizije, ki jo je mogoče določiti z 
vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša 

odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi: preusmerite ali 
premestite anteno, Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. 
Priključite opremo v vtičnico, ki je drugačna od tokokroga, do katerega 
je priključen sprejemnik. Za pomoč se obrnite na prodajalca ali 
izkušenega radia / TV-tehnika. 
 
Opozorilo: Ta naprava je bila ocenjena, da ustreza splošnim zahtevam RF 
sevanja. Naprava se lahko uporablja brez prepovedi. 
 

 


