
Soul AV1     QUICK GUIDE 
 
Notices for the use of the device 
CAUTION! Please read carefully these instructions and follow them, in the case of dangerous situations.  
Approved service: Only approved repair shops can repair this device. If you open it and try to fix it yourself, you will void the warranty of the product. 
The battery and charging the battery: It is recommended to fully charge before the first use of the device.   
The battery is not removable. Do not puncture or damage the battery in any way. Do not expose/keep/store close to heat sources/in sunlight.  
Risk of explosion. Do not expose the battery/product to temperatures above 40o C. Do not dispose the battery/product in fire or drop anywhere.  
Return defective batteries/products in special centers or to the supplier center. 
Warning: We take no responsibility for situations when the device is used other than as provided in the manual. Our company reserves the right to make 
changes in the content of the manual without making this public. These changes will be posted on the company website to the product it amends. Also, we 
are not responsible for any printing errors. The contents of this manual may differ from that in the product. In this case, the latter will be considered. 
To avoid the problems that might occur with the service shops approved by Visual Fan Ltd. (because Visual Fan reserves the right to stop the collaboration 
with any service shop which was previously approved and mentioned in the warranty card on the date on which the product batch was sold on the market), 
before taking a product to the service shop, please check the updated list of approved service shops on Allview website at the section: “Support & Service 
– Approved service”. For more product details visit www.allviewmobile.com .  

The maximum ambient temperature for the optimal operation of the equipment is 40℃. 

 
Bluetooth pairing: 
Turn on the Bluetooth in your device. 
Leave the earphones in the charging box, slide its cover, select the name of the device (Soul AV1) and confirm the association. 
Or you can remove the earphones from the charging box, select the Soul AV1 device name, and then confirm the association. 
 
Touch function 
Slide on the handle of the left earphone to increase or decrease the volume; Slide on the handle of the right earphone to switch forward / backward. 
When you receive a call, press the earphone once and answer the call; Double-pressing the earphone closes / rejects the call; 
Long press will open the AVI voice assistant in Romanian (if apk is installed in your device); 
 
Play function 
If you use Soul AV1 wireless earphone to listen to music, the music will automatically pause after taking off any earphone and play again when you double-
press the remaining earphone then restarts the music / when you insert the second earphone. 
 
Charging 

1. Charging box charge 
If less than 20% the indicator light of the charging box goes red and if 20-100% will go blue.  
Please use the type-C charging cable for charging; the charging indicator will light up to show that the charging box has entered the charging state. 

2. Earphone charge 
After the earphone is put into the charging box, the indicator light will show the power status for it. 
 
Restore factory settings  

1.     Put the earphones in the charging box;  
2.     Press the power button on the charger for 10 seconds until the white light flashes. 

 
Package content: wireless earphones, charging box, type C charging cable, quick guide, warranty card. 

 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 

No. 1651 
 

We, S.C. Visual Fan S.R.L., with the headquarters in Brasov, 61, Brazilor St., CP 500313 Romania, registered at the Trade Commerce Brasov under no. 
J08/818/2002, CUI RO14724950, as the manufacturer, assure, guarantee and declare on our own responsibility, according to the provisions from article 4 
HG no. 325/2017, regarding the regime of the products and services, which can be harmful for life and health, that the product Soul AV1 from ALLVIEW, 
does not jeopardize the life, health and labor protection, does not produce a negative impact over the environment and is in accordance with:  
 
- Directive no. 2011/65/UE, modified by 2014/8/UE regarding the usage restrictions of certain dangerous substances in electric and electronic 
equipment 
- Directive regarding the radio equipment RED 2014/53/EU (HG 740/2016) 
- Directive 2014/35/UE regarding the assurance of users of low voltage equipment  
- Directive regarding the electromagnetic compatibility EMC 2014/30/EU (HG 487/2016) 
- The safety requests of the European Directive 2001/95/EC and the EN 60065:2002/A12:2011 and EN 60950-1:2006/ A1:2010 
/A11:2009/A12:2011 standards, regarding the level of decibels emitted by the sold appliances. 
 
The product has been assessed according to the following standards: 
 
Health and safety: EN 62479-1:2010; EN 50322-2:2013; EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010 
 
EMC EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0 ; EN 301 489-19 V2.1.0; EN 301 489-52 V1.1.0; EN 55032:2015; EN 55035:2017 
 
Radio spectrum: EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.2; EN 303 345 V1.1.7; EN 300 328-1 V2.1.1;EN 303 413 V1.1.1 
 
The evaluation procedure of the conformity was made according to Directive 2014/53/EU, the documentation being stored at S.C. Visual Fan S.R.L., 
Brasov, 61, Brazilor St., CP 500313, Romania and will be offered at request. 
The product has the CE mark on it.  
The declaration of conformity is available at www.allviewmobile.com . 
               
       Brașov,                                                    Director 
             COTUNA GHEORGHE                        
  04.02.2021 

 
 
 

http://www.allviewmobile.com/
http://www.allviewmobile.com/


Soul AV1    GHID DE UTILIZARE 
 
Măsuri de siguranță 
IMPORTANT! 
Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și urmați-le implicit, în caz de situații periculoase.  
Service-uri aprobate: Numai service-urile aprobate pot repara acest dispozitiv. Dacă îl desfaceți și încercați să-l reparați singuri veți pierde garanția 
produsului. 
Bateria și încărcarea bateriei: Se recomandă încărcarea completă a bateriei înainte de prima utilizare a dispozitivului. Nu expuneți bateria la 
temperaturi mai mari de +40ºC. Nu aruncați bateria în foc sau la întâmplare. Returnați bateriile uzate la furnizor sau la centrele speciale pentru colectarea 
bateriilor defecte. 
Atenție: Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care dispozitivul este folosit în alt mod decât cel prevăzut în manual. Compania noastră își 
rezervă dreptul de a aduce modificări în conținutul manualului fără a face public acest lucru. Aceste modificări vor fi afișate pe siteul companiei la 
produsul la care se aduc modificări. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori de tipar. Conținutul acestui manual poate fi diferit 
de cel existent în produs. În acest caz, ultimul va fi luat în considerare. Pentru a evita probleme care pot să apară cu service-uri care nu mai sunt agreate 
de S.C. Visual Fan S.R.L. (deoarece S.C. Visual Fan S.R.L. își rezervă dreptul de a înceta colaborarea cu orice service colaborator agreat, existent pe 
certificatul de garanție la data punerii în vânzare pe piață a lotului de produse), înainte de a duce un produs în service vă rugăm să consultați lista 
actualizată a service-urilor agreate, existentă pe site-ul Allview la secțiunea “Suport&Service - Service autorizat”. Pentru mai multe detalii despre produs 
accesați www.allview.ro.  

Temperatura ambientală maximă pentru operarea optimă a echipamentului este de 40℃. 
 
Asociere prin Bluetooth: 
Porniți Bluetooth-ul pe dispozitivul dumneavoastră. 
Lăsați căștile în cutia de încărcare, glisați pe cutie, selectați numele dispozitivului (Soul AV1) și confirmați asocierea.  
Sau puteți scoate căștile din cutia de încărcare, selectați numele dispozitivului Soul AV1, apoi confirmați asocierea.  
 
Funcții tactile 
Glisați pe partea exterioară a căștii stângi pentru a mări sau micșora volumul; Glisați pe partea exterioară a căștii drepte pentru a merge înainte sau 
înapoi. 
Când primiți un apel, apăsați o dată pe cască pentru a răspunde; Apăsarea dublă pe cască va închide/respinge apelul;  
Apăsarea lungă va deschide asistentul vocal în limba română AVI (dacă aplicația este instalată în dispozitivul dumneavoastră);  
 
Funcție de redare 
Dacă folosiți căștile wireless Soul AV1 pentru a asculta muzică, melodia se va pune automat pe pauză când scoateți o cască și își va relua redarea dacă 
apăsați dublu pe casca rămasă sau dacă vă puneți la loc a doua cască.  
 
Încărcarea 

1. Încărcarea cutiei de încărcare 
Dacă are mai puțin de 20%, indicatorul luminos de pe cutie va fi roșu, iar dacă bacteria este între 20% și 100%, indicatorul va fi albastru.  
Pentru încărcare, folosiți un cablu tip-C; indicatorul de încărcare se va aprinde pentru a arăta că se încarcă cutia.  

2. Încărcarea căștilor 
Când o cască este pusă în cutia de încărcare, indicatorul luminous va arăta bateria acesteia.  
 
Revenire la setările din fabrică 

1.     Puneți căștile în cutia de încărcare;  
2.     Apăsați butonul de pornire pe încărcător, timp de 10 secunde, până când lumina albă se va aprinde intermitent.  

 
Conținut pachet: căști wireless, cutie de încărcare, cablu de încărcare tip C, ghid rapid, certificat de garanție. 
 
 
 

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE 
Nr. 1651 

 
Noi, S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social în Brasov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 România, înregistrată la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, 
CUI RO14724950, în calitate de producator, asigurăm, garantăm și declarăm pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr. 325/2017 privind 
regimul produselor și serviciilor, care pot pune în pericol viața și sănătatea, că produsul Soul AV1 marca ALLVIEW, nu pune în pericol viata, sănătatea, 
securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu: 
 
- Directiva nr. 2011/65/UE modificată de 2014/8/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 
electronice. 
- Directiva privind echipamente radio RED 2014/53/EU (HG 740/2016) 
- Directiva 2014/35/UE privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune  
- Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică EMC 2014/30/EU (HG 487/2016) 
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/ A1:2010 
/A11:2009/A12:2011, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate. 
 
Produsul a fost evaluat conform următoarelor standarde: 
 
-Sănătate si siguranta: EN 62479-1:2010; EN 50322-2:2013; EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010 
  
EMC EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0 ; EN 301 489-19 V2.1.0; EN 301 489-52 V1.1.0; EN 55032:2015; EN 55035:2017 
   
-Spectru radio:  EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.2; EN 303 345 V1.1.7; EN 300 328-1 V2.1.1;EN 303 413 V1.1.1; 
  
Procedura de evaluare a conformității a fost efectuată în conformitate cu Directiva 2014/53/EU, documentația fiind depozitată  la S.C. Visual Fan S.R.L., 
Brasov str. Brazilor nr.61, CP 500313, România și va fi pusă la dispoziție la cerere.  
Produsul are aplicat marcajul CE.  
Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.allview.ro . 
                
  Brașov        Director        
         Cotuna Gheorghe 
   04.02.2021 

http://www.allview.ro/
http://www.allview.ro/

