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i AUDIO HiFi 

24bit/192kHz High Definition Sound | New Highest 

Performance CS43131 DAC | SNR 130dB, THD+N 

0.0004%, Output 2.0Vrms | Native DSD | Premium 

Sound DAC Filter | DSD(DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / 

ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG | Playback Speed 

Control, Repeat A/B | JetEffect 5 & BBE+ | Ultra Slim 

Design | Capacitive Touch Pad | Swing Touch Interface 
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DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU COWON. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dumę cyfrową naszym klientom. Jeżeli zapoznasz się z tym 
podręcznikiem, będziesz miał przyjemniejsze wrażenia cyfrowe.. 

 
Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy zawarte w tym podręczniku mogą się różnić od rzeczywistego 

produktu. 
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Wprowadzenie do strony internetowej 

+ Adres strony internetowej związanej z produktem to http://www.COWON.com 

+ Pobierz najnowsze informacje o naszych produktach i najnowsze aktualizacje oprogramowania 

+ Dla użytkowników po raz pierwszy udostępniamy sekcję FAQ i instrukcję obsługi. 

+ Zostań członkiem witryny internetowej, używając numeru seryjnego produktu do zarejestrowania produktu. 
Będziesz zarejestrowanym członkiem. 

+ Gdy zostaniesz zarejestrowanym członkiem, możesz skorzystać z indywidualnej usługi zapytania, aby otrzymać 
porady online dla klientów. Możesz również otrzymywać informacje o nowych produktach i wydarzeniach przez e-
mail. 

Ogólne 

+ COWON® i PLENUE® są zastrzeżonymi znakami towarowymi naszej firmy i / lub jej spółek zależnych 

+ Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim przez nasza firmę a jej nieautoryzowane powielanie lub 
dystrybucję zawartość, w całości lub w części, jest surowo zabroniona. 

+ Nasza firma jest zgodna z ustawą o promocji przemysłu muzycznego, ustawą o promocji branży gier, ustawą o 
promocji przemysłu wideo oraz innymi odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Zachęcamy również 
użytkowników do przestrzegania wszelkich takich przepisów i regulacji. 

+ Zaraz po zakupie produktu odwiedź stronę internetową (http://www.cowon.com) i zostań zarejestrowanym 
użytkownikiem. Będziesz korzystać z różnych usług. 

+ Niniejsza instrukcja oparta jest na specyfikacji produktu, a różne przykładowe teksty, ilustracje, zdjęcia szczegółowe 
funkcje oraz specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia 
właściciela praw autorskich. 

+ BBE Sound, Inc. Jest właścicielem licencji na nazwę i informacje BBE w odniesieniu do tego produktu, zgodnie z 
USO4638258, 5510752 oraz 5736897. 

+ BBE i symbol BBE są zastrzeżonymi znakami towarowymi BBE Sound, Inc. 
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+ Środki ostrożności Zanim zaczniesz! 

 

 

Ponieważ te środki ostrożności mają na celu prawidłowe użytkowanie produktu, a także bezpieczeństwo 
użytkownika, koniecznie zapoznaj się z nimi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, które 
mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania tych środków ostrożności. Poniższe informacje dotyczą wszystkich 
produktów wytwarzanych lub produkowanych przez naszą firmę. 
 
+ Nie używaj tego produktu do celów innych niż opisane w tym podręczniku. 
+ Należy ostrożnie obchodzić się z instrukcją obsługi, materiałami opakowania produktu, akcesoriami itp., Aby 
uniknąć skaleczeń i obrażeń ciała. 
+ Nie przeglądaj filmów, zdjęć i tekstów zapisanych w odtwarzaczu podczas prowadzenia pojazdu dla własnego 
bezpieczeństwa. Obsługa innych funkcji odtwarzacza jest również niebezpieczna i może prowadzić do śmiertelnych 
wypadków podczas jazdy. 
+ Noszenie słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, ćwiczeń lub chodzenia może zakłócać, maskować lub 
uniemożliwiać rozpoznawanie sygnałów alarmowych, alarmów i komunikatów. Może to być również niezgodne z 
prawem w zależności od regionu. 
+ Słuchanie przy dużej głośności (85 dB i więcej) przez dłuższy czas może uszkodzić słuch. 
+ Dla własnego bezpieczeństwa używaj odtwarzacza w dobrze oświetlonym miejscu, w którym ekran LCD nie będzie 
nadmiernie męczył oczu. 
+ Nie próbuj rozbierać odtwarzacza. Demontaż spowoduje utratę gwarancji, a urządzenie zostanie trwale 
zdyskwalifikowane z jakichkolwiek usług gwarancyjnych. 
+ Dla własnego bezpieczeństwa zawsze używaj oryginalnych kabli dostarczonych przez naszą firmę. 
+ Jeśli korzystasz z produktu dostarczonego z zasilaczem, skorzystaj z oryginalnej ładowarki oferowanej przez 
COWON. 
+ Podczas podłączania do komputera używaj tylko portów USB na płycie głównej lub na karcie hosta USB. Korzystanie 
z zewnętrznego koncentratora USB może nie gwarantować prawidłowego działania (np. Portów USB na klawiaturze 
lub zewnętrznego koncentratora USB). 
+ Nie mieszaj kierunków podczas podłączania kabli do odtwarzacza lub komputera. Niepoprawne podłączenie kabli 
może uszkodzić odtwarzacz lub komputer. Nie zginaj ani nie naciskaj kabli połączeniowych ciężkimi przedmiotami. 
+ Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie wywierać zewnętrznego wstrząsu lub nacisku podczas używania 
produktów z wyświetlaczami (LCD, AMOLED lub tabliczka dotykowa). Gwarancja może zostać unieważniona, jeśli 
szkoda wystąpi z powodu wyżej wymienionych okoliczności. 
+ Nie należy upuszczać ani narażać produktu na silne uderzenia. Może to spowodować awarie i / lub awarię 
urządzenia, unieważniając gwarancję. 
+ Uważaj, aby nie zostać rozdartym lub zerwanym przez ostre materiały, takie jak zęby zwierząt. 
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+ Jeśli podczas użytkowania produktu poczujesz zapach czegoś lub nadmierne ciepło, naciśnij przycisk RESET, aby 
zatrzymać działanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.  
+ W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z akumulatorem, takich jak obrzęk, należy 
natychmiast nacisnąć przycisk RESET, aby zatrzymać operację i skontaktować się ze sprzedawcą. 
+ Nie narażaj odtwarza na działanie wody ani nie przechowuj go w wilgotnym lub mokrym miejscu przez dłuższy czas. 
Jeśli odtwarzacz zostanie uszkodzony na skutek wilgoci, jak opisano powyżej, awaria produktu jest klasyfikowana jako 
niewłaściwe użycie przez użytkownika. 
+ Dotknięcie odtwarzacza mokrymi rękami może spowodować uszkodzenia i awarie. Z wtyczką należy obchodzić się 
wyłącznie suchymi rękami (w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem).  
+ Używanie odtwarzacza w miejscach o wysokiej częstotliwości elektryczności statycznej może powodować 
nieprawidłowe działanie. 
+ Trzymaj odtwarzacz z dala od magnesów i bezpośrednich pól magnetycznych, ponieważ mogą spowodować 
awarie. 
+ Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie od komputera i zasilacza USB podczas burzy z piorunami lub burzy, aby zapobiec 
zagrożeniu dla użytkownika lub ryzyka pożaru. 
+ Nie narażaj odtwarzacza na działanie niskich temperatur poniżej 0 stopni lub wysokich temperatur powyżej 40 
stopni np. W samochodach. Może to spowodować śmiertelne uszkodzenia odtwarzacza. 
+ Przechowuj odtwarzacz w chłodnych i wentylowanych miejscach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, 
ponieważ może to spowodować deformację u uszkodzenie obwodów wewnętrznych lub ekranu LCD. 
+ Nie używaj detergentów ani innych chemikaliów na powierzchni produktu, ponieważ może to spowodować 
blaknięcie. W takim przypadku należy dokładnie wytrzeć zabrudzony obszar miękką ściereczką. 
W przypadku używania tego urządzenia głównie jak urządzenia pamięci, zaleca się wykonanie kopii zapasowej 
wszystkich danych przed użyciem. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z jakiegokolwiek 
powodu. 
+ Wszystkie dane przechowywane w odtwarzaczu mogą zostać usunięte podczas serwisowania. Nasza firma nie 
ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas naprawy. Przed wysłaniem urządzenia wykonaj kopię zapasową 
danych w bezpiecznym miejscu. 
+ Podczas formatowania wbudowanej pamięci wybierz system plików określony w instrukcji (np. FAT32 / FAT16 / 
NTFS).  
+ Cena produktu może się wahać z powodu nieoczekiwanych warunków handlowych. Nasza firma nie jest 
zobowiązana do wypłaty odszkodowania z jakiegokolwiek powodu. 
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+ Package Components Zanim zaczniesz! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

iAUDIO HiFi 

 

 Quick Guide 

 

* Rzeczywista zawartość opakowania może różnić się od powyższych zdjęc. 
   

 
 

 
Kabel USB 
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+ Nazwy części i funkcji Podstawowe użycie 
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+ Przyciski Podstawowe użycie 
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+ Przyciski Podstawowe użycie 

 

 

Krótko Długo Dotknij przewiń 
 
 

 

 
Przewijanie dotykowe: dotknij i przeciągnij, aby szybciej przewijać menu, listę, pliki. ⑥ 

Powtórz określony zakres muzyki, ustawiając ulubioną muzykę zdefiniowaną ⑤ 

W przypadku tekstów bez informacji o czasie/tryb tekstu  Odtwórz / wstrzymaj lub uruchom menu ④ 

Do przodu Przejdź do prawego górnego rogu / następny ③ 

Wstecz Przejdź do lewego dolnego rogu / poprzedni ② 

Otwórz przeglądarkę Matrix lub przejdź do folderu  Przejdź do menu lub ekranu listy powyżej (poprzedniego) ① 

Long Krótko 

① ③ 

⑥ 

② ④ 

⑤ 

A↔B 
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+ Podłączanie zasilania i ładowanie Podstawowe użycie 

 

 

Aby naładować iAUDIO HiFi, odtwarzacz należy podłączyć do komputera lub ładowarki za pomocą dostarczonego kabla USB. Dioda 

LED wskazuje stan naładowania akumulatora (czerwony: ładowanie, Zielony: ładowanie zakończone). 

 

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla   

Bateria zostanie w pełni naładowana za około 2 

godziny. 

 

5V  

Podłącz urządzenie do zasilacza (5V) za pomocą kabla USB. 

Bateria zostanie w pełni naładowana za około 2 godziny. 

 
 
 

• Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do portu USB znajdującego się z tyłu komputera. Urządzenie 
może nie być w stanie nawiązać połączenia lub zostać naładowane, ponieważ zasilacz z przedniego portu USB lub 
niezasilany zewnętrzny koncentrator USB może być niestabilny.  

• Całkowicie naładuj produkt przed użyciem po raz pierwszy lub po pewnym okresie nieużywania. 

• Dla własnego bezpieczeństwa nie ładuj produktu w zamkniętym pomieszczeniu, takim jak koc lub wnętrze torby. 
Naładuj produkt na otwartej przestrzeni.

PC 
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+ Podłączanie i odłączanie od komputera Podstawowe użycie 

 

 

1. Użyj kabla USB, aby podłączyć iAUDIO HiFi do komputera 

2. Włącz produkt. 

3. Obraz połączenia pojawi się na ekranie iAUDIO  

4. Sprawdź także Mój komputer lub Eksplorator Windows, 

Aby sprawdzić, czy iAUDIO jest prawidłowo podłączony. 

5. Użyj iAUDIO HiFi, aby skopiować utwór. 

6. Po zakończeniu kliknij ikonę na pasku zadań, aby 

Bezpiecznie usunąć urządzenie z komputera. 

7. Kliknij wyskakujące okienko. 

 
 

8. Bezpiecznie wyjmij sprzęt i odłącz kabel USB 
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+ Aktualizacja oprogramowania Podstawowe użycie 

 

 

Oprogramowanie układowe wykorzystuje wbudowane programy w sprzęcie i aktualizacje, aby poprawić możliwości produktu i 

naprawić błędy w oprogramowaniu. 

iAUDIO HiFi może korzystać z oprogramowania układowego w celu dostosowania wydajności produktu lub metod użytkowania 

bez uprzedniego powiadomienia, co może spowodować niewielkie awarie oprogramowania układowego. 

Jak zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne 
1. Pobierz najnowsze oprogramowanie z sekcji WSPARCIE witryny (http://www.COWON.com). 
2. Użyj kabla USB, aby podłączyć iAUDIO HiFi do komputera. 
3. Rozpakuj pobrane oprogramowanie i skopiuj je do folderu głównego iAUDIO HiFi. 
4. Po bezpiecznym odłączeniu produktu odłącz kabel USB. 
5. Po włączeniu produktu rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania układowego. 

6. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego włącz zasilanie i przejdź do „Ustawienia ▶ System ▶ 
Informacje”, aby sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania. 

 
 
 
 

- Nie wyłączaj odtwarzacza przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania. Może to spowodować uszkodzenie 
produktu i spowoduje utratę gwarancji. 

- Wykonaj kopię zapasową wszelkich ważnych danych przed aktualizacją oprogramowania, ponieważ wszelkie dane w 
urządzeniu mogą zostać usunięte podczas procesu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.  

- Naładuj całkowicie odtwarzacz przed aktualizacją 
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+ Biblioteka Korzystanie z produktu 

 

 

Opis każdego trybu z listy trybu przeglądarki 

[Folders] Wszystkie pliki są wyświetlane według folderów 

[Favorite] Listy utworów dodanych do ulubionych. 

[Songs] Wszystkie pliki muzyczne zapisane w iAUDIO 

[Artists] Pliki muzyczne wyświetlane przez artystów 

[Albums] Pliki muzyczne wymienione według albumów 

[Genres] Pliki muzyczne wymienione według gatunków 

[Years] Pliki muzyczne wymienione według lat 

[New music] Nowo dodane pliki muzyczne 

[Playlists] Listy utworów według CUE/SACD 
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+ Ekran odtwarzania Korzystanie z produktu 

 

 

1. Urządzenie będzie gotowe do odtwarzania, jeśli w pamięci 
znajdują się pliki audio. 

2. Stuknij, aby odtworzyć pliki audio. 
3. - iAUDIO HiFi obsługuje funkcję Album Art 2.0, która obsługuje 
4. wiele okładek albumów na jeden plik audio. 
5. - Można obrócić maksymalnie 6 okładek albumów na jeden plik 

audio. 
6. Stuknij, aby wstrzymać odtwarzanie. 
7. Naciśnij krótko, aby pominąć o długość określoną przez 

[Ustawienia] - [Muzyka] - [Pomiń odstęp]. 
8. Stuknij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu / do przodu. Szybkość 

przewijania do tyłu / do przodu można wyznaczyć w [Ustawienia] 
- [Muzyka] - [Interwał szukania]. 

9. Stuknij i przytrzymaj podczas odtwarzania muzyki, aby przejść do 
trybu przeglądarki matrycy. 

10. Krótko dotknij, aby wyświetlić listę plików. można użyć do wyboru 
różnych ścieżek lub folderów. 
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+ Powtórz A/B  

Naciśnij środkowy przycisk, aby ustawić powtarzanie fragmentów. 

Funkcja powtarzania fragmentarycznego jest dostępna tylko podczas 

odtwarzania muzyki. 

1. Ustawienie punktu początkowego powtarzania przekroju 

Naciśnij środkowy przycisk podczas odtwarzania muzyki. ◀ AB pojawi 

się na dole ekranu. Pasek postępu na dole będzie oznaczony na zielono 

dla wyznaczonej sekcji. 

2. Ustawienie punktu końcowego powtarzania przekroju 

Naciśnij środkowy przycisk w żądanym punkcie zakończenia. ◀ AB ▶ 

pojawi się na dole ekranu, a wyznaczony fragment będzie odtwarzany 

wielokrotnie. 

3. Wyłączanie powtórzenia przekroju 

Naciśnij środkowy przycisk, gdy na dole ekranu wyświetla się ◀ AB ▶. 

Powtarzanie sekcyjne zostanie wyłączone i powróci do normalnego 

odtwarzania muzyki. 

 

 

 

  Środkowy przycisk
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+ Ekran Menu Korzystanie z produktu 

 

 

Naciśnij                  podczas odtwarzania muzyki, aby wyświetlić funkcje: 

①  Przejdź do ekranu ustawień.. 

②  Wyświetlona zostanie lista plików.. 

 
③ 

 Odtwarzane będą wszystkie pliki muzyczne w iAUDIO HiFi. 

 Będą tylko aktualnie odtwarzane pliki muzyczne. 

 
  Pliki w aktualnie odtwarzanym folderze.  
  Podfoldery zostaną dołączone automatycznie 

④ 
   Odtwarzanie w normlanej kolejności 

 Pliki muzyczne będą odtwarzane w losowej kolejności.. 

⑤ 
 Utwory w wyznaczonej granicy będą odtwarzane tylko 

raz. 

 Ścieżki w wyznaczonej granicy będą odtwarzane 
wielokrotnie.. 

⑥ 
 Wybierz tryb słuchawek.. 

 Wybierz tryb słuchawek.. 

⑦  Można ustawić menu JetEffect. 

⑧  
   Szybkość odtwarzania aktualnie odtwarzanego pliku 
   (50 % ~ 150%) 

⑨ 
 Włącz teksty dla bieżącego utworu.. 

 Wyłącz teksty dla bieżącego utworu.. 

⑩  Zobacz szczegóły utworu.. 

⑪  Wybrany plik można dodać do ulubionych. 

 
①       ② 

③        ④       ⑤ 

⑥        ⑦       ⑧ 

⑨        ⑩       ⑪ 
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+ Ekran Menu Korzystanie z produktu 

 

 

  

①  Przejdź do ekranu aktualnie odtwarzanego pliku. 

② 
 

 

Odtwarzane będą tylko pliki w aktualnie odtwarzanym 
folderze. 

Podfoldery zostaną dołączone automatycznie. 

③  Przejdź do ekranu ustawień. 

④  Wybrany folder można dodać do ulubionych. 

⑤ 

 

 

Usuń aktualny plik lub listę zakładek. 

* Jeśli plik zostanie usunięty w trybie [Folder], zostanie 
ukończony usunięte i nie można ich odzyskać. 

⑥  Przejdź do folderu najwyższego poziomu. 
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+ Ustawienia Korzystanie z produktu 

 

 

 

 

Display 

Language Wybierz język systemowy spośród 17 różnych języków. 

Font Zmień czcionkę wyświetlacza. 

Time display Pokaż czas, który upłynął lub pozostały czas. 

Auto display off Jeśli przez określony czas nie będzie żadnej aktywności, ekran automatycznie 
się wyłączy. 

Brightness Dostosuj jasność ekranu na 10 poziomach. 

Show song 
change 

Jeśli odtwarzany utwór zostanie zmieniony, gdy ekran jest wyłączony, ekran włączy się 
automatycznie i pokaże informacje o zmienionym utworze przez 5 sekund. 

Time 

Date & Time Dostosuj bieżącą datę i godzinę. 

Sleep timer Produkt wyłącza się po upływie określonego czasu. 

Auto off Jeśli przez określony czas nie będzie żadnej aktywności, produkt wyłączy się 
automatycznie. 

 
 

Music 

Skip interval 
Ustaw przedział pomijania w różnych jednostkach. (Rozszerzona funkcja „poprzedniej 
ścieżki / następnej ścieżki”) Wybierz interwał ścieżki / 2/3/4/5/10/20/30 sekund. 

Seek interval 
Ustaw prędkość wyszukiwania dla szybkiego przewijania do przodu / do tyłu. Wybierz 
interwał 3/5/10/20/30 sekund dla prędkości wyszukiwania. 

Resume Włącz / wyłącz ustawienie, aby wznowić ostatni utwór po włączeniu zasilania. 

Play speed Można ustawić prędkość odtwarzania aktualnie odtwarzanego pliku (50% ~ 
150%). 

Headphone mode Włącz lub wyłącz tryb słuchawek. 

DAC filter Możesz dostosować dźwięk, zmieniając typ filtra DAC. 

 
 

System 

Hearing 
Protection 

Ochronę słuchu można ustawić. 

Hold mode 
  W trybie oczekiwania możesz ustawić zachowanie określonego przycisku. 
  (Przycisk głośności: głośność lub FF / REW, przycisk menu: odtwarzanie / pauza) 

Sleep mode Ustaw tryb uśpienia na wł. / Wył. 

Beep Włącz / wyłącz dźwięk dźwiękowy. 

Audio L/R Dostosuj równowagę stereo dźwięku. 

Touch sensitivity Ustaw czułość na dotyk. 
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+ JetEffect 5 Ustawienia Korzystanie z produktu 

 

 

 

 
Wybierz spośród 48 ustawień 

JetEffect 5. 

Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE 

Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic 

/ Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap 

/ Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal 

Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb 

Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / 

Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / 
 

4 zdefiniowane przez użytkownika 
ustawienia wstępne 

User 1 / User 2 / User 3 / User 4 

JetEffect 5 to najbardziej 
wyrafinowana i potężna technologia 
dźwięku. To przybliża słuchaczom 
naturalną obecność i wpływ „występu 
na żywo” niż kiedykolwiek wcześniej. 

Equalizer Kade pasmo korektora można szczegółwo regulować. 

BBE 
Efekt dźwiękowy, który poprawia jakość dźwięku 

Mach3Bass 
Zapewnia głębsze, węższe i dokładniejsze 
muzycznie częstotliwości basów. 

3D Surround Zapewnij trójwymiarowy efekt dźwięku. 

MP Enhance 
Przywróć harmonicznie utracone w wyniku 
kompresji. 

Reverb (9 
Modes) 

Zmaksymalizuj naturalną i żywą obecność dźwięku. 

 
 
 

* Podczas korzystania z ekstremalnych ustawień JetEffect możesz usłyszeć zniekształcenia lub szum. 

*  Na ogólną szybkość może mieć niekorzystny wpływ użycie JetEffect podczas odtwarzania plików muzycznych o wysokiej 
rozdzielczości (np. 24 bity, 192 kHz), 

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat BBE, zobacz wprowadzenie do BBE na stronie (www.COWON.com). 

High Speed ( 
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*Rzeczywista pojemność może się różnić w zależności od pamięci systemowej używanego urządzenia. 
**Urządzenie musi być sformatowane w FAT32. 
***Częściowe formaty, takie jak DSD, nie będą obsługiwane, a płynność regulacji prędkości odtwarzania może się różnić.  



 

 

Deklaracja zgodności UE 
 Niniejszym Producent: COWON SYSTEMS, Inc., oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne 
stosowne przepisy dyrektywy 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2014/35/EU 
 
 

Właściwa utylizacja i recykling odpadów 
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać 

w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą 
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na 
zdrowie ludzkie. 

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go 
zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można 
przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na 

stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. 
Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do 
ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. 

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po 
upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania 
odpadów 
 
Wyprodukowano w Korea. 
Producent: Producent: COWON SYSTEMS, Inc. 
5th Fl. 689-3, Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu 
Seoul, 135-080 Korea 
PHONE/:+82-2-6900-0075;FAX: +82-2-6900-0033 
E-mail: iaudio@cowon.com Website: http://www.cowon.com 
 
IMPORTER: MIP sp. z o. o. 
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. 
www.mip.bz 

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.cowon.pl 
 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP. 
      V1.0#I04 
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