
Nillkin SoulMate E4 Neckband Bluetooth 5.0 

Uživatelský manual 

 

Děkujeme za zakoupení našeho produktu, je nám ctí, poskytnout Vám ty nejlepší produkty a profesionální podporu. 

Prosím přečtěte si tento návod než začnete produkt používat. Návod si uchovejte pro pozdější použití. 

 

 

 

Popis produktu 

1, silikonová koncovka do ucha 

2, pružný pásek okolo krku 

3, LED indikace 

4, funkční tlačítko 

5, tlačítko volume – 

6, tlačítko volume + 

7, háček pro lepší uchycení v uchu 

8, nabíjecí port 

 

Spárování s telefonem 

Při prvním zapojení se sluchátka automaticky zapnou v párovacím režimu. Vyhledejte v Bluetooth 

rozhraní a zvolte připojit. 

Nyní dojde k automatickému spojení při každém zapnutí, budou li obě zařízení v dosahu 

 



 

Operace： 

Funkce Operace a stav Oznámení 

Zapnutí Stiskněte a držte funkční  tlačítko po 

dobu 3 vteřin. Sluchátka se 

automaticky vypnou, pokud se po 

dobu 5min nepřipojí 

 

power on 

Vypnutí Stiskněte a držte funkční  tlačítko po 

dobu 3 vteřin 

power off 

Play/Pause Stiskněte a držte funkční  tlačítko po 

dobu 1 vteřiny 

 

Přijmutí hovoru Stiskněte a držte funkční  tlačítko po 

dobu 1 vteřiny 

 

Ukončení hovoru Stiskněte a držte funkční  tlačítko po 

dobu 1 vteřiny 

 

Odmítnutí hovoru Stiskněte a držte funkční  tlačítko po 

dobu 2 vteřin 

 

Hlasitost + Stiskněte tlačítko pro změnu 

hlasitosti + 

Zazní tón při minimální hlasitosti 

Hlasitost - Stiskněte tlačítko pro změnu 

hlasitosti - 

Zazní tón při minimální hlasitosti 

Další skladba Stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko 

pro změnu hlasitosti + 

 

PREV track Stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko 

pro změnu hlasitosti - 

 

Změna jazyka Stiskněte současně + a -  

 

 

 



LED indikace: 

Režim Status LED diody Funkce 

Svítí červeně (během 

nabíjení) 

1、Svítí trvale Svítí  červeně během nabíjení, je 

li plně nabito, svítí modře 

2、Bliká Nízký stav baterie – dobijte ji 

 

Svítí modře (Indikace 

bezdrátového připojení) 

1、3x zabliká modře Zapnutí sluchátek 

2 、 Bliká střídavě 

modře/červeně 

Č eká  ná př ipojení  

3、Bliká pomalu modře Úspěšně připojeno 

4、3x zabliká červěně Vypínání 

5、Bliká modře Přehrává nebo je pozastaveno 

 

Parametry 

 

Bluetooth verze: V5.0 / Class 2 

Bezdrátové protokoly: HSP, HFP, A2DP, AVRCP 

Maximální dosah: 10m 

Reproduktor: 10mm 

Typ reproduktoru: dynamic 

Hmotnost: 33.5g 

Kapacita baterie: 105mAh 

Doba přehrávání: až 7 hodin (75% hlasitost) 

Pohotovostní doba: až 120 hodin 

Doba nabíjení: 2 hodiny 

Stupěň ochrany: IPX4 

Podporovaná zařízení: Apple/Android /PC 

Stav baterie na displeji: iOS/Android 

 

 

Obsah balení 

1. Bezdrátová sluchátka 

2. Koncovky do uší (S/M/L) 

3. Háček do ucha (M) 

4. Nabíjecí kabel 

5. Uživatelský návod 


