
Manuál 
Cowin E7 

 
Specifikace: 
Impedance zatížení:  32Ω 
S/N: ≥ 90dB 
Frekvenční rozsah:  22Hz-20KHz 
Zdroj napájení: Lithiová baterie/Micro USB kabel 
Kompatibilita: iPhone, iPad, Smartphone, Notebook, MP3, MP4, atd 
Funkční specifika: Bluetooth, Mikrofon 
Velikost: 166 mm x 92 mm x 181 mm 
 
Opatření týkající se baterie 

● Přístroj je napájen vestavěnou napájecí lithiovou baterií. 
● Před prvním použitím baterii nabíjejte alespoň 8 hodin. 
● Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. 
● Pro dobíjení baterie využívejte pouze micro-USB kabel dodaný dodavatelem (nevhodné 

nabíjení může poškodit baterii i celé zařízení). 
● Nepokoušejte se otevřít komoru pro baterii (nejsou zde žádné opravitelné části). 
● Baterii udržujte mimo dosah dětí. Jestliže by došlo ke spolknutí jakékoliv částice baterie, 

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
● Kvůli možně explozi baterii nijak neničte a nevystavujte ohni.  

 
Připojení Bluetooth 

● Připojte sluchátka vašemu zařízení. Zařízení může být až 10 metrů od sluchátek. 
● Aktivujte párovací mód na sluchátkách přepnutím na „BT“. LED svítilna začne svítit modře. 
● Zapněte Bluetooth na vašem zařízení. 
● Vyberte “Hledat“ zařízení. 
● Vyberte “E7“. 
● Jestliže je požadováno, zadejte heslo/PIN 0000. 
● Zmáčkněte potvrzující tlačítko. 
● Po splnění výše uvedených postupů se vám objeví na zařízení zpráva, že jste připojeni. 
● V případě neúspěšného spárování vypněte Bluetooth, restartujte zařízení a kroky opakujte. 
● Pokud Bluetooth zůstane na vašem zařízení zapnuté po restartování, přípojí se schuchátka 

automaticky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NFC připojení 
● Aktivujte NFC na vašem zařízení a přiložte blízko ke sluchátkám. 
● Vaše zařízení se vás zeptá, zda chcete spárovat se sluchátky, vyberte “Ano“ nebo “OK“ pro 

dokončení. 
 
Vysvětlení funkčních tlačítek 

Tlačítko Operace Funkce 

➕ Dlouze Zvýšení hlasitosti 

➕ Krátce Další písnička 

⛔ Dlouze Snížení hlasitosti 

⛔ Krátce Předchozí písnička 

▲ Dlouze Přehrát/Pauza, 
Zvednout/Ukončit hovor 

▲ Krátce Připraveno na párování 
Status LED displeje 
 LED displej Světelná indikace 

 
 

Pravá dioda 
 
 

Modrá Blikání Spuštěno 

Stálá barva Spárováno 

Bílá Aktivováno zvukového 
upozornění 

Levá dioda Červená Nabíjení 

Vypnuto Úplně nabito 
 
Péče o produkt 

● Nepoškozujte, neklepejte a netřeste s produktem. Hrozí mechanické poškození přístroje či           
zkrat. Udržujte přístroj v bezprašném a suchém prostředí. 

● Nevystavujte produkt vlhkosti, extrémnímu a dlouhému teplu, chladu a dalším nepříznivým 
podmínkám.  

● Produkt není voděodolný 
● Čistěte produkt jemnou látkou nebo navlhčenou kůží. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla. 
● Produkt může být otevřený pouze kvalifikovaným personálem. 
● Sluchátka obsahují magnety. S produktem se vyhněte předmětům, které jsou citlivé na 

magnetické pole, jako např. kreditní karty. Hrozí porucha funkce produktu. 


