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    Turn On / Off 

ON Press and hold for 1 second  Flashing blue once

OFF Press and hold for 3 seconds  Flashing red once

    Charge Your SoundBuds

To preserve battery lifespan, fully charge at 
least once every 45 days.

Flashing red Low battery 

Steady red Charging

Steady blue Fully charged
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Pair with Your Device

ON

SoundBuds Slim

1m

Press and hold for 3 
seconds Enter pairing mode

Press and hold for 3 
seconds

Un-pair connected device and 
re-enter pairing mode

Rapidly flashing blue Pairing mode

Steady blue Connected to a device

Controls

 Press Play / pause

Press

Answer / End call

Press and hold  
for 1 second

Next track Put current call on hold and 
answer incoming call

Previous track

Press and 
hold for 1 
second 

Reject call

Press Volume up / 
down

Switch between held call and 
active call

Transfer a call between 
headphones and mobile phone 

Press and hold 
for 1 second

Activate Siri 
/ other voice 
control software

Steady blue On a call

Flashing blue Incoming call
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Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Input 5 V  0.1 A Driver (full range)

Charging time 1.5 hours Frequency response 20 Hz - 20 KHz

Play time (varies by volume 
level and content) 7 hours Bluetooth version V4.1

Weight 16 g / 0.56 oz Range 10 m / 33 ft

Impedance 16 Ω

Ein-/Ausschalten

An Eine Sekunde gedrückt halten  Einmal blau blinkend 

Aus 3 Sekunden gedrückt halten  Flashing red once

Ihre SoundBuds aufladen

Um die Lebensdauer zu erhalten, mindestens 
einmal in 45 Tagen laden.

Rot blinkend Niedriger Energiestand

Durchgehend rot Lädt

Durchgehend blau Voll geladen
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Steuerung

Drücken Play / Pause

Drücken

Anruf annehmen / beenden

Eine Sekunde 
gedrückt halten

Nächster Titel
Aktuellen Anruf halten 
und ankommenden Anruf 
annehmen

Vorheriger Titel

Eine Sekunde
gedrückt halten

Anruf ablehnen

Drücken Lautstärke hoch 
/ runter

Zwischen gehaltenem und 
aktivem Anruf wechseln

Übertragen eines Anrufs 
zwischen Kopfhörer und 
Handy

Eine Sekunde 
gedrückt halten

Siri / andere 
Sprachkontrolle 
aktivieren

Durchgehend 
blau

Aktiver 
Anruf 

Blau blinkend Eingehender 
Anruf

Mit Ihrem Gerät pairen

ON

SoundBuds Slim

1m

3 Sekunden gedrückt 
halten Verbinden starten

3 Sekunden gedrückt 
halten

Verbindung zu verbundenem 
Gerät trennen und wieder in 
den Pairing-Modus treten

Schnell blau blinkend Pairing-Modus

Durchgehend blau Mit Gerät verbunden
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Spezifikationen
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden.

Input 5 V  0.1 A Treiber (Full-Range) 6 mm × 2

Ladezeit 1.5 Stunden Frequenzgang 20 Hz - 20 KHz

Spielzeit  (abhängig von 
Lautstärke und Inhalt der 
Wiedergabe)

7 Stunden Bluetooth-Version V4.1

Gewicht 16 g / 0.56  oz Reichweite 10 m / 33 ft

Impedanz 16 Ω

    電源オン / オフ

オン 1秒間長押し 青色のランプが一度点滅します

オフ 3秒間長押し 赤色のランプが一度点滅します

SoundBuds 本体の充電
バッテリーの寿命を長く保つために、
少なくとも45日に一度満充電してく
ださい。
赤の点滅 要充電

赤の点灯 充電中

青の点灯 満充電
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操作方法

クリック 再生 / 一時停止
 

クリック

電話に出る / 終了

 1秒間長押し 次の曲 通話を保留し、新規着信
に出る

1秒間長押し 前の曲

1秒間
長押し

着信を拒否

クリック 音量アップ / ダ
ウン

保留中の回線と通話中の回線
を切り替える
ヘッドホンと端末とで音声通
話を切り替える

1秒間長押 Siriや音声認識ソ
フトの起動

青の点灯 通話中

青の点滅 着信

お使いの機器と接続

ON

SoundBuds Slim

1m

3秒間長押し ペアリングモードに入ります

3秒間長押し
接続済みの機器とのペアリン
グを解除し、再度ペアリング
モードに入ります

青色ライトの早
い点滅 ペアリングモード

青色ライトの点灯 機器と接続
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製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力 5 V  0.1 A ドライバー  (フル
レンジ)

充電時間 約1.5 時間 周波数応答 20 Hz - 20 KHz

再生可能時間 (音量
や内容により異なる) 約 7 時間 Bluetooth規格 V4.1

重さ 16 g / 0.56  oz 動作範囲 10 m / 33 ft

電気抵抗 16 Ω

Allumer/Eteindre

Allumer Pressez pendant 1 seconde Voyant bleu clignotant une fois

Eteindre Pressez pendant 3 secondes Voyant rouge clignotant une fois

Chargez votre SoundBuds
Pour préserver la durée de vie de la batterie, 
recharger au moins une fois tous les 45 jours.

Voyant rouge clignotant Batterie faible

Voyant rouge fixe En charge

Voyant bleu fixe Charge complète
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Connexion à votre appareil

ON

SoundBuds Slim

1m

Pressez pendant 3 
secondes Entrer en mode jumelage

Pressez pendant 3 
secondes

Déconnecter l’appareil associé 
et entrer à nouveau en mode 
jumelage

Voyant bleu clignotant rapidement Mode jumelage

Voyant bleu fixe Connectée à un 
appareil

Contrôles

Pressez Lecture / Pause

Pressez

Décrocher / Raccrocher

 Pressez 
pendant
1 seconde

Saut Avant Mettre l’appel en cours en attente 
et répondre à l’autre appel entrant

Saut Arrière
  

Pressez 
pendant 1
seconde

Rejeter un appel

Pressez Augmenter / 
Baisser le volume

Permuter entre l’appel en attente et 
l’appel actif
Transférer un appel entre les 
écouteurs et le téléphone portable

Pressez 
pendant
1 seconde

Activer Siri 
/ autres 
commandes 
vocales

Voyant bleu fixe Appel en 
cours

Voyant bleu clignotant Appel 
entrant
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Spécifications

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont 
susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Entrée 5 V  0.1 A Baffle (gamme étendue) 6 mm × 2

Temps de charge 1.5 heures Réponse en fréquence 20 Hz - 20 KHz

Autonomie (varie selon le 
volume et le contenu) 7 heures Version Bluetooth V4.1

Poids 16 g / 0.56  oz Portée 10 m / 33 ft

Impédance 16 Ω

Accendere / Spegnere

Accender Tenere premuto per 1 secondo Blu lampeggiante una volta

Spegnere Premere per 3 secondi Rosso lampeggiante una 
volta

Ricarica le tue SoundBuds
Per prolungare la durata della batteria, 
ricaricare completamente almeno una volta 
ogni 45 giorni.

Rosso lampeggiante Batteria quasi 
scarica

Rosso fisso In carica

Blu fisso Ricarica completa
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Collegamento al tuo dispositivo

ON

SoundBuds Slim

1m

Tenere premuto 
per 3 secondi Entrare in modalità accoppiamento

Tenere premuto 
per 3 seconds

Scollegare il dispositivo 
connesso e rientrare in modalità 
accoppiamento

Blu lampeggiante 
(rapido) Modalità accoppiamento

Blu fisso Collegato ad un dispositivo

Comandi

Premere Play / Pausa

Premere

Rispondere / terminarei la 
chiamata

 
Tenere 
premuto  
per 1 
secondo

Traccia successiva
Mettere la chiamata corrente in 
attesa e rispondere alla chiamata 
in arrivo

Traccia precedente

   Tenere 
premuto per 

1 secondo

Rifiutare la chiamata

Premere Alzare / abbassare il 
volume

Scambiare tra chiamata in attesa 
e chiamata attiva

Trasferire una chiamata tra gli 
auricolari e il telefono

Tenere 
premuto per 
1 secondo

Attivare Siri / altri 
controlli vocali

   Blu fisso In 
chiamata 

   Blu lampeggiante Chiamata 
in arrivo
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Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Entrata 5 V  0.1 A Driver (full range) 6 mm × 2

Tempo di ricarica 1.5 ore Risposta in frequenza 20 Hz - 20 KHz

Tempo di riproduzione (varia 
a seconda del volume e del 
contenuto della riproduzione)

7 ore Versione Bluetooth V4.1

Peso 16 g /0.56  oz Raggio 10 m / 33 ft

Impedenza 16 Ω

Encender/apagar 

Encender Presionar y mantener 1 
segundo Luz azul que relampaguea una vez

Apagar Presionar y mantener 3 
segundos Luz roja que relampaguea una vez

Carga tu SoundBuds
Para prolongar la vida útil de la batería, 
recargar completamente al menos una vez 
cada 45 días.

Rojo intermitente Batería baja

Rojo fijo Cargando

Azul fijo Carga completa
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Emparejar a tu dispositivo

ON

SoundBuds Slim

1m

Presionar y mantener 
3 segundos Entrar a modo emparejamiento

Presionar y mantener 
3 segundos

Desemparejar dispositivo 
conectado y volver a modo 
emparejamiento

Azul intermitente 
rápido Modo emparejamiento

Azul fijo Conectado a un dispositivo

Controles

Presionar Reproducir / 
pausa

Presionar

Responder / terminar llamada

 
Presionar y 
mantener
1 segundo

Próxima pista Poner llamada en espera y 
responder llamada en entrada

Pista anterior

   Presionar y 
mantener 1 

segundo

Rechazar llamada

Presionar Subir / bajar 
volumen

Cambiar entre llamada en espera 
y llamada activa

Transferir llamada entre 
auriculares y móvil

Presionar y 
mantener 
1 segundo

Activar Siri / 
otros mandos 
de voz

Azul fijo En llamada

Azul 
intermitente

Llamada 
entrante
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Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Entrada 5 V  0.1 A Conos (rango 
completo) 6 mm × 2

Tiempo de carga 1.5 ore Respuesta de 
frecuencia 20 Hz - 20 KHz

Tiempo de reproducción 
(variable según volumen y 
contenido)

7 ore Versión de 
Bluetooth V4.1

Peso 16 g / 0.56  oz Rango 10 m / 33 ft

Impedancia 16 Ω

    Ligar/Desligar 

LIGAR Pressione e segure por um 
segundo Luz azul piscando uma vez

DESLIGAR Pressione e segure por três 
segundos

Luz vermelha piscando 
uma vez

    Carregar seus SoundBuds

Para preservar a vida útil da bateria, carregue-a 
totalmente pelo menos uma vez a cada 45 dias.

Luz vermelha 
piscando Bateria fraca 

Luz vermelha 
constante Carregando 

Luz azul constante Totalmente carregado 
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Emparelhar com seu dispositivo

ON

SoundBuds Slim

1m

Pressione e segure 
por três segundos

Ative o modo de 
emparelhamento

Pressione e segure 
por três segundos

Desemparelhe o dispositivo 
conectado e reative o modo 
de emparelhamento

Luz azul piscando 
rapidamente Modo de emparelhamento  

Luz azul constante Conectado a um dispositivo

Controles

 Pressione Reproduzir/Pausar

Pressione

Atender/Encerrar chamada

Pressione e 
segure por um 
segundo

Próxima faixa Colocar a chamada atual em espera 
e atender a chamada recebida

Faixa anterior

Pressione e 
segure por 

um segundo 

Rejeitar chamada

Pressione Aumentar/
Diminuir volume

Alternar entre chamada em 
espera e chamada ativa

Transferir uma chamada entre 
o telefone celular e os fones 
de ouvido

Pressione e 
segure por um 
segundo

Ativar Siri/outro 
software de 
controle por voz

Luz azul 
constante Em chamada  

Luz azul 
piscando

Chamada 
recebida 
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Especificações 

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada 5 V  0.1 A Driver (intervalo 
completo)

Tempo de carregamento 1,5 hora Resposta de 
frequência 20 Hz - 20 KHz

Tempo de reprodução (varia 
de acordo com o volume e o 
conteúdo)

7 hora   Versão do Bluetooth V4.1

Peso 16 g/0,56 oz Intervalo 10 m / 33 ft

Impedância 16 Ω
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ON

SoundBuds Slim

1m

操作方法
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ON

SoundBuds Slim

1m
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ON

SoundBuds Slim

1m
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Customer Service
Kundenservice  |  カスタマーサポート  |  Service Client  |  Servizio ai Clienti  |  Atención al Cliente
Suporte e Serviços  |    |     |   

18-month limited warranty
18 Monate beschränkte Herstellergarantie  |  18ヶ月保証  |  Garantie limitée de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi  |  Garantía limitada de 18 meses  |  18 meses de garantia  |  18   

   18   |  18

Lifetime technical support
Lebenslanger technischer Support  |  テクニカルサポート  |  Support technique à vie  |  Supporto 
tecnico a vita  |  Asistencia técnica de por vida  |  Vida de Suporte técnico  |  

      

support@anker.com

1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 ( ) 
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 ( )

069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)



@Anker Deutschland

@Anker O�cial
@Anker Japan

@AnkerO�cial
@Anker_JP

@Anker

anker.com/support

For FAQs and more information, please visit:

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Technology Co., Limited declares that the radio equipment type A3235 is in 
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address: 
https://www.anker.com/products

Maximum output power: 0dBm
Frequency band: 2.4G band (2.4000GHz-2.4835GHz)

Anker Technology Co., Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,Mongkok, Kowloon, HongKong

Este equipamento não tem direito
à proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar

interferência em sistemas
devidamente autorizados.00480-18-10554
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Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos. Por isso, observe as seguintes 
precauções, e evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos e lesões, NÃO submetendo o seu 
Produto a:

a) Calor - Não submeta o seu Produto a luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, 
como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça externa poderá se deformar e os 
sensores internos poderão se dani�car, causando danos ao seu Produto.

b) Quedas e Golpes

I. O seu Produto é um objeto sensível. Portanto, tenha cuidado para não dani�cá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, 
perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, 
recomendamos que descontinue o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ou ferimentos;

II. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes;

III. Não corte, dobre, modi�que, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.

IV. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que não o carregue em bolsos traseiros de calças.

c) Umidade Excessiva ou Chuva

I. Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, dentre outros, uma 
vez que podem causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização 
do Produto.

II. Não utilize ou mantenha seu Produto em locais muito úmidos, ou à maresia das praias. A umidade do vapor do chuveiro, das 
panelas e do mar, por exemplo, poderão causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau 

funcionamento ou inutilização do Produto.

d) Vibração mecânica ou choque - Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração 
excessiva, sob pena de dani�car os componentes internos e externos.

e) Interferência magnética - Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: 
micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau 
funcionamento do seu Produto.

f) Atmosferas explosivas - Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, 
como Postos de Gasolina, por exemplo.



g) Armazenamento

I. Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e 35°C, e não o submeta a alterações abruptas 
de temperatura.

II. Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que este seja preferencialmente armazenado com a bateria carregada com 
aproximadamente 70% de carga.

h) Adaptador - Não use um adaptador de energia desconhecido, dani�cado ou rompido. O uso nestas 
condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o 
Produto ou equivalentes recomendados pela POSITIVO. Conectar incorretamente o adaptador pode causar 
danos ao seu Produto.

i) Substituição - Não manuseie a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso 
poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica 
autorizada pela POSITIVO.

j) Ventilação - Caso o seu Produto seja um Notebook recomendamos que não o coloque sobre camas, sofás, 
tapetes, no colo, em superfícies instáveis ou outras condições que possam cobrir ou bloquear as aberturas de 
ventilação de ar enquanto estiver em funcionamento. O bloqueio destas aberturas poderá provocar 
superaquecimento podendo causar deformações, mau funcionamento ou risco de incêndio. Utilize sempre o 
seu Produto em uma superfície rígida, plana e limpa.

k) Caso seu Produto seja um Celular, havendo algum programa ativo que necessite que a tela �que 
ligada, gerando consumo de energia, recomendamos que não o transporte ou armazene em locais 
fechados, tais como bolsas, mochilas, gavetas. Este recurso consome muita energia gerando calor, e 
poderá provocar superaquecimento causando deformações, mau funcionamento ou risco de 
incêndio.

l) Carregamento em rede elétrica

I. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo 

de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.

II. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que o mesmo não seja utilizado durante o carregamento em rede 

elétrica. Caso seja necessário realizar uma ligação, atender uma chamada, navegar na internet ou mesmo acessar algum 

aplicativo recomendamos retira-lo da tomada.

III. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que após o período de carga da bateria o mesmo seja desconectado 

da rede elétrica.

IV. Não mantenha seu Produto conectado à rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de 

dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o 

superaquecimento do Produto podendo causar lesões. NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE 

ALIMENTAÇÃO.



m) Transporte - Caso seu Produto seja um Notebook, recomendamos que antes de transportá-lo você se 
certi�que de que o mesmo está desligado ou em modo de suspensão (com o indicador de 
carga/alimentação) desligado, e não esteja superaquecido. A proximidade das mãos junto as aberturas de 
ventilação de ar poderão causar desconforto ou queimaduras.

n) Normas e Regras

I. Respeite as normas e regras: não utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo e mantenha o mesmo desligado em áreas 
restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto de produtos químicos e equipamentos médicos.

II. Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que se o uso das funções sem �os for proibido dentro de aviões, desative 
todas as funções sem �os antes do embarque e ligue em modo Avião. Se for necessário desativar rapidamente as funções da rede 
sem �o, desligue o computador através do botão Liga/desliga.

o) Limpeza do Equipamento - Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar 
o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores 
líquidos ou limpadores de vidro.

p) Vida Útil da Bateria - A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do 
tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de cargas realizado. Quando a redução da 
autonomia de sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos 
que seja providenciada a sua troca.

Estudos têm demonstrado que a vida útil da bateria poderá vir a 
ser prolongada caso exista o monitoramento e gestão pelo usuário 
da carga mínima e máxima, recomendando-se manutenção da 
carga da bateria em montante não inferior a 25% e a carga 
máxima da bateria em montante não superior a 85%.

LEMBRE-SE A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR 
MAU USO DO PRODUTO. LOGO, ALÉM DAS QUESTÕES 
ACIMA RELACIONADAS, RECOMENDAMOS A LEITURA 
DO MANUAL DE GARANTIA E EVITE A PERDA DA 
GARANTIA DO SEU PRODUTO.


