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iAUDIO
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Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy zawarte w tym podręczniku mogą różnić się od rzeczywistego
produktu.
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iAUDIO U7

+ PRAWA AUTORSKIE
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU COWON.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić DUMĘ CYFROWĄ naszym
klientom. Ninjesza instrukcja zawiera informacje na temat korzystania z
produktu i środki ostrożności, które należy podjąc podczas użytkowania.
Jeśli zapoznasz się z tym podręcznikiem, będziesz miał przyjemniejsze
wrażenia.
Strona internetowa
+ Adres strony internetowej producenta: http://www.COWON.com.
+ Możesz pobrać najnowsze informacje o naszych produktach i najnowsze
aktualizacje oprogramowania sprzętowego z naszej strony internetowej.
+ Dla użytkowników po raz pierwszy udostępniamy sekcję FAQ i instrukcję
obsługi.
+ Zostań członkiem strony internetowej, używając numeru seryjnego produktu do zarejestrowania.
+ Gdy zostaniesz zarejestrowanym członkiem, możesz skorzystać z indiwidualnej usługi zapytań, aby otrzymać interneetowe porady dla klientów.
Możesz również otrzymać informacje o nowych produktach i wydarzeniac
przez e-mail.

OGÓLNE
+ COWON jest zastrzeżonym znakiem towarowym COWON SYSTEMS, Inc.
+ COWON SYSTEMS, Inc. jest właścicielem praw autorskich do tego
podręcznika, a wszelka nieautoryzowana dystrubcja jego zawartości, w
częsci lub w całości, jest surowo zabroniona.
+ COWON SYSTEMS, Inc. przestrzega praw i przepisów dotyczących zapisów,
dysków, filmów i gier.. Użytkownicy są również zachęcani do przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych.
+ Natychmiast po zakupie produktu odwiedź stronę (http://
www.COWON.com), i zostań zarejestrowanym członkiem. Będziesz
korzystać z różnych usług członkowskich.
+ Niniejsza instrukcja oparta jest na specyfikacji produktu, a różne
przykładowe teksty, ilustracje, zdjęcia, szczegółowe funkcje zawarte w
niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedniego
powiadomienia właściciela praw autorskich.
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Zdejmowanie osłony USB
Przyciski
Podłączanie zasilania i ładowanie, aktualizacja
oprogramowania.
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+ Środki ostrożności _ Zanim zaczniesz!
Prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej środkami ostrożności, w celu poprawnego i bezpiecznego użytkowania produktu.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki jakie mogą zdarzyć się w wyniku nie zastosowania się do środków ostrożności.
Zawarte poniżej informacje dotyczą powszechnie wszystkich produktów COWON SYSTEMS, Inc
+ Nie używaj tego produktu do celów innych niż określone w tej instrukcji.
+ Prosimy o ostrożone obchodzenie się z zawartościa opakowania, aby uniknąć skaleczeń czy innych urazów.
+ Nie oglądaj filmów, zdjeć ani tekstów zachowanych w odtwarzaczu podczas prowadzenia pojazdów. Używanie innych funkcji odtwarzacza podczas
prowadzenia pojazdu jest również niebezpieczne i może prowadzić do poważnych wypadków.
+ Używanie słuchawek podczas prowadzenia pojazdu oraz w miejscach publicznych może zakłócać rozpoznawanie sygnałów alarmowych, czy nadawanych
ogłoszeń. Może także być niezgodne z prawem w zależności od regionu.
+ Nie używaj agresywnych detergentów czy innych nieodpowiednich środków chemicznych do czyszczenia produktu. Do czyszczenia należy używać
delikatnej szmatki lub specjalnych środków przeznaczonych dla sprzętu audio.
+ Nie narażaj odtwarzacza na skarjnie zimne (poniżej 0 stopni) czy upalne (40 stopni) warunki, ponieważ może prowadzić to do uszkodzenia słuchu.
+ Nie narażaj odtwarzacza na kontakt z wodą lub długotrwałą wilgoć. W przypadku uszkodzenia produktu w wyniku zamoczenia, czy zawilgocenia,
usterka wynika z winy użytkownika.
+ Prosimy o szczególną ostrożność podczas używania ekranów dotykowych. Jeżeli uszkodzenie ekranu nastapiło w wyniku nadmiernego nacisku lub innego
urazu miechanicznego, wówczas naprawa gwarancyjna może nie być możliwa.
+ Do not mix directions when connecting cables to your player or PC. Connecting cables incorrectly may damage your player or PC. Also,
do not bend or press connection cables with heavy objects.

iAUDIO U7

5

+ Środki ostrożności _ Zanim zaczniesz!
+ Nigdy nie rozmontowuj odtwarzacza. Demontaż unieważnia gwarancję urządzenia i wyklucza je z napraw gwarancyjnych.
+ Zawsze podłączaj odtwarzacz do PC prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia odtwarzacza lub PC. Nie zginaj nadmiernie
oraz nie umieszczaj ciężkich obiektów na kablach połączeniowych.
+ Jeżeli poczujesz zapach spalenizny lub nadmierne ciepło podczas używania produktu, natychmiast naciśnij przycisk RESET i skontaktuj się ze sprzedawcą.
+ Dotykanie odtwarzacza mokrymi rękoma może prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
+ Słuchanie muzyki na wysokim poziomie głośności (85 dB i wyżej) przez długi okres czasu może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
+ Zalecamy używanie odtwarzacza w jasno oświetlonych warunkach, tak aby korzystanie z wyświetlacza LCD nie nadwyrężało wzroku.
+ UWAGA! Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów
FCC.
Ograniczenia te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie wytwarza, wykorzys-tuje i może emitować fale radiowe jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w
łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w
odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do sprostania zakłóceniom
za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
- Zmienić położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
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+ Środki ostrożności _ Zanim zaczniesz!
- Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.
+ Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie wywierać zewnętrznego wstrząsu lub nacisku podczas użytkowania produktów z wyświetlaczami (LCD,
AMOLED). Gwarancja może zostać unieważniona, jeśli szkoda wystąpi z powodu wyżej wymienionych okoliczność.
+ Nie upuszczaj ani nie narażaj produktu na silne uderzenia. Może to spowodować awarie urządzenia, unieważniając gwarancję.
+ Należy unikać ładowania produktu w pobliżu urządzenia grzewczego lub w środowisku o wysokiej temperaturze, aby zminimalizować ruzyko
uszkodzenia lub pożaru. Nigdy nie zakrywaj urządzenia żadnymi przedmiotami (kocem, ręcznikiem, itp.) ani nie blokuj natychmiastowego rozpraszania
ciepła podczas ładowania lub podczas użytkowania.
+ Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie komputera i zasilacza USB podczas burzy z piorunami, aby zapobiec zagrożeniu dla użytkownika lub pożarem.

iAUDIO U7
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+ Zawartość _ Zanim zaczniesz!

Quick Guide ver. 1.0W

iAUDIO U7

I n s t r u kcj a o b s ł u g i

* Rzeczywista zawartość opakowania może różnić się od powyższych zdjęć.
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+ Nazwy częsci i funkcji _ Podstawowe zastosowanie
Głośność(-)
Głośność(+)
Wbudowany mikrofon

Port USB

Pokrywa
USB

Wejśćie jack

Wyświetlacz
Powrót/menu główne

Przejdź w prawo/Następny utwór
Zasilanie/Przytrzymaj/Odtwarzaj/Reset/Pauza
Przejdź w lewo/Poprzedni utwór

* Mikrofon jest wbudowany w urządzenie, dlatego zaleca się odłączenie słuchawek przed rozpoczęciem nagrywania.
Jeśli przyciski przestaną reagować podczas użytkowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około siedem sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie.
Funkcja RESET jest prostą funkcją cyklu zasilania i nie wpływa negatywnie na urządzenie.

iAUDIO U7

9

+ Zdejmowanie osłony USB _ Podstawowe użycie
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+ Przyciski _ Podstawowe użycie
Naciśnij raz

Naciśnij dwukrotnie

Naciśnij i przytrzymaj

Reset (7sec)

iAUDIO U7
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+ Przyciski _ Podstawowe użycie
Włączanie/Wyłączanie

Zasilanie włączone

Wybierz “Power OFF”

Zasilanie wyłączone

Włączanie/Wyłączanie blokady

Wybierz “Hold”

Blokada włączona

Blokada wyłączona

Głośniej/Ciszej
-1
Zmniejsz przyspieszenie
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+1
Zwiększ przyspieszenie

+ Podłączanie i ładowanie _ Podstawowe użycie

OR

Podłączenie USB

Ładowanie

1H

W pełni naładowany

- iAUDIO U7 można również ładować za pomocą autentycznego adaptera USB DC do smartfonów.
- 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 przedniego portu USB lub niezasilany zewnętrzny USB może być niestabilny.
- Naładuj całkowicie produkt przed użyciem po raz pierwszy lub po pewnym okresie nieużywania.

iAUDIO U7
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+ Podłączanie i odłączanie od komputera _ Podstawowe użycie
1. Podłącz iAUDIO U7 do komputera.
2. Obraz połaczenia pojawi się na ekranie iAUDIO U7.
3. Upewnij się także, aby zaznaczyć Mój komputer lub Eksplorator Windows. Sprawdź czy iAUDIO U7 jest prawidłowo podłączony.
4. Użyj iAUDIO U7, aby skopiować utwór, którego chcesz posłuchać.

- Maksymalna liczba plików, które możne rozpoznać produkt - 4000
plików.
- Odłącz produkt po wykonaniu funkcji “Bezpiecznie usuń sprzęt”.
- Poniższy komunikat może pojawić się losowo, ale nie oznacza, że
produkt działa nieprawidłowo. Proszę spróbuj ponownie.

5. Po zakończeniu kliknij
ikonę na pasku zadać, aby bezpiecznie usunąć iAUDIO U7 z komputera.
6. Kliknij wyskakujące okienko.

7. Upewnij się, że iAUDIO U7 został bezpiecznie odłączony, a następnie
wyjmij go z komputera..

- Jeśli twój system operacyjny nie wyświetla komunikatu “Bezpieczne
usuwanie sprzętu” odłącz odtwarzacz po zakończeniu wszystkich operacji przesyłania.
- Proste operacje przesyłania plików dostępne są tylko w systemach
Linux i Mac OS.
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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 U7 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 SUPPORT na stronie: (http://www.COWON.com).
2. Podłącz iAUDIO U7 do komputera.
3. Rozpakuj pobrane oprogramowanie i skopiuj je do folderu głównego iAUDIO U7.
4. Upewnij się, że iAUDIO U7 został bezpiecznie odlączony, a następnie wyjmij go z komputera.
5. Po włączeniu produktu rozpocznie sie proces aktualizacji oprogramowania układowego.

6. Bieżącą wersję oprogramowania można sprawdzić w SETTING ▶ Information ▶ Firmware Version.
- Całkowicie naładuj odtwarzacz przed aktualizacją 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 przechowywane w urządzeniu
mogą zostać usunięce podczas procesu. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z jakiegkokolwiek powodu.

iAUDIO U7
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+ Opisy menu głównego _ Korzystanie z produktu
Słuchaj muzyki w różnych obsługiwanych formatach

Nagrywaj audio przez wbudowany mikrofon

+ MUZYKA _ Korzystanie z produktu
- Opisy menu

Menu główne

Ustaw różne opcje dla urządzenia

Menu listy

All songs

Uruchom i nagraj Radio FM

Artists
Menu
listy

Albums
Genres
Folder
Bookmarks
List

Menu
muzyki

Przeglądaj listy utworów wg albumów.
Przeglądaj listy utworów wg gatunku.
Przeglądaj listy utworów wg folderów.
Zobacz listy utworów dodane do ulubionych.
Przejdź do listy menu.
Wybierz żądany tryb odtwarzania.

Equalizer

Możesz wybrać ustawienia korektora.

Repeat A/B

Powtórz określony zakres muzyki, ustawiając ulubioną
muzykę zdefiniowaną przez użytkownika.

Replay Times
Remove from
the favorites

iAUDIO U7

Przeglądaj listy utworów wg wykonawców.

Play mode

Add bookmark
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Menu muzyki

Wyświetl wszytkie zapisane utwory.

Ustaw liczbę powtórzeń od 1 do 10.
Dodaj bieżący utwór do ulubionych.
Usuń bieżący utwór z ulubionych, jeśli został on
wcześniej dodany.

+ MUZYKA _ Korzystanie z produktu
- Odtwarzanie muzyki

Menu muzyki

Menu główne

Menu listy

Lista utworów

Ekran odtwarzania

* Jeśli aktualnie odtwarzany jest utwór, nastapi przekierowanie do ekranu odtwarzania.

W górę
Przyśpiesz w górę

W dół

Poprzedni utwór

Przyśpiesz w dół

Przewiń do tyłu

Lista utworów
Naciśnij przycisk, by odtworzyć utwór.

Następny utwór
Przewiń w przód
Ekran odtwarzania
Odtwarzaj/Pauza

iAUDIO U7
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+ MUZYKA _ Korzystanie z produktu
- Tryb odtwarzania

Menu muzyki

Normal
Repeat
Repeat 1
Repeat Folder
Shu e

18

- Korektor

Wybierz

Odtwarzaj całą zapisaną muzykę w kolejności sekwencyjnej.
Odtwarzaj zapisaną muzykę w kolejności i powtarzaj.
Powtórz tylko bieżący folder.

Menu muzyki

Wybierz

* Ustawienia użytkownika
메인 메뉴(홈)
Menu muzyki

Odtwarzaj wybrany folder wielokrotnie.

X7

리스트 메뉴
Wybierz

뮤직 메뉴

Ustawienia

Odtwarzaj całą zapisaną muzykę w losowej kolejności.

iAUDIO U7

Przejdź w lewo

Przejdź w prawo

-1
Zmniejsz
przyspieszenie

+1
Zwiększ
przyspieszenie

+ MUZYKA _ Korzystanie z produktu
- Powtarzanie A/B

Ustawienia

Menu muzyki

A-

B
Ustawianie punktu początkowego
zakresu powtarzania

Ustawianie punktu końcowego
zakresu powtarzania

A-B

Wyłaczanie zakresu
powtarzania

iAUDIO U7
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+ Nagrywanie _ Korzystanie z produktu
- Nagrywanie głosu

Menu główne

Meny nagrywania

Rozpocznij nagrywanie

Zakończ nagrywanie

* Mikrofon jest wbudowany w produkt i zaleca się odłączenie słuchawek przed rozpoczęciem nagrywania.

- Nagrane pliki

Menu główne

Menu nagrywania

Wybierz folder Mic

* Aby usunąć zapisane pliki, podłącz iAUDIO U7 do komputera przez USB i usuń wybrane pliki z folderu recordings.

- Głośność mikrofonu

Menu główne

X2

Menu nagrywania

Wybierz

* Wyższe ustawienia czułości spowodują głośniejsze nagrania, ale ze zwiększonym szumem tła.
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Wybierz

+ RADIO _ Korzystanie z produktu
- Szukaj wg częstotliwości

Kanały radiowe

Menu główne

OR

Wybierz produkt

* Słuchawki iAUDIO U7 działają jak antena radia FM. Dlatego słuchawki muszą być podłączone do urządzenia, aby radio działało.

- Zapisz kanał

Menu główne
Naciśnij

Kanały radiowe

Menu radia

Zapisz kanał

, aby przechodzić między zapisanymi kanałami.

- Usuń kanał

Menu główne
* Naciśnij

Kanały radiowe
, aby przechodzić między zapisanymi kanałami.

Potwierdź usunięcie
kanału

X3

Menu radia

iAUDIO U7
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+ RADIO _ Korzystanie z produktu
Automatyczne strojenie

Menu główne

Kanały radiowe

X5

Automatyczne strojenie

Wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania

- Rozpocznij nagrywanie z radia

Menu główne

Kanały radiowe

X2

Menu radia

Rozpocznij nagrywanie

Zakończ nagrywanie

* Bieżąca transmisja radiowa zostanie nagrana.

- Biblioteka nagrań

Menu główne

Kanały radiowe

Menu radia

Wybierz folder radia FM

* Aby usunąć zapisane pliki, podłącz iAUDIO U7 do komputera przez USB i usuń wybrane pliki z folderu recordings.
* Nagrane plliki zostaną zapisane w [Recordings]-[FM Radio].
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Wybierz

+ USTAWIENIA _ Korzystanie z produktu
Auto o

iAUDIO U7 wylączy się automatycznie po określonym czasie,
jeśli użytkownik nie wprowadzi danych. Ta funkcja jest wyłączona podczas odtwarzania muzyki.

Sleep timer

Automatycznie wyłączaj iAUDIO U7 po określonym czasie. Ta
funkcja wyłączy urządzenie niezależnie od odtwarzania muzyki.

Display settings

Dostosuj jasność ekranu i ustawienia automatycznego wyłączania..

Date & Time
Language
Beep
Information

Dostosuj bieżącą datę i godzinę.

- Data & Czas

Menu główne

X3

Menu ustawień

Ustawienia

Przejdź w lewo

Przejdź w prawo

-1
Zmniejsz
przyspieszenie

+1
Zwiększ przyspieszenie

Wybierz język wyświetlania dla iAUDIO U7.
Włączanie / wyłączanie sygnału dźwiękowego.
Wyświetl wersje oprogramowania układowego iAUDIO U7,
całkowitą pojemność i pozostałą pojemność.

iAUDIO U7
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+ Specyfikacja produktu _ Dodatkowe
Pamięć
wbudowana

16GB / 32GB (pamięc flash, system plików FAT32) 1)

Wyświetlacz

0.91'' OLED Display (128X32 dot matrix)

Wymiary &
Waga

80.9mm (W) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g

Buttons

POWER/PLAY/PAUSE/HOLD, HOME, FF, REW, VOL+, VOLBateria

Bateria &
Zasilanie

Playback
Time
Czas ładowania
CPU

Wymagania
systemowe

ETC

Built-in rechargeable lithium polymer battery

20Hz ~ 20kHz
Stereo, Left 27mW
(16
earphones)

S/N Ratio

95dB

Format plików

MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV
MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~ 320kbps,
~48kHz, Mono/Stereo

Audio

Muzyka: Max. 15 godzin 30 minut 2)

Kodeki

USB : 1 godzina (5V / 500mA)
Audio
Codecs

Pentium lll 500MHz or higher

ID3 Znacznik

Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME
OS

MAC OS 10.x / Linux v2.4 or higher : File transfer
supported
2.0 High Speed (recommended)
Port USB
Mikrofon, Port Typ A USB

1) Faktyczna pojemność może się różnić z racji na zużycie pamięci przez system.
2) Czas odtwarzania bazuje na testach firmowych, może się różnić od faktycznego czasu odtwarzania.
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Zkres częstotliwości
Maks. moc wyj.

iAUDIO U7

Recording

Mic / FM Radio

FM Radio

Zakres częstotliwości

+

Right

27mW

WMA: ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
OGG: ~320kbps, ~44.1kHz, Mono/Stereo
FLAC: Poziom kompresji 0~8, ~44.1kHz, Mono/
Stereo
WAV: ~48kHz, 16bit, Mono/Stereo
ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3

88~108MHz (KR, US, EU), 76~108MHz (JP)

+ Rozwiązywanie problemów _ rozwiązywanie
+ Nadal jestem zdezorientowany, nawet po przeczytaniu instrukcji.
- Witryna COWON (www.cowon.com) zapewnia wsparcie użytkownikom produktów COWON za pomocą FAQ (często zadawanych pytań). Zachęcamy
użytkowników do odwiedzenia strony internetowej w celu uzyskania dalszych informacji na temat produktu i aktualizacji oprogramowania. W przypadku
indywidualnych pytań prosimy o kontakt online.
+ Urządzenie się nie włącza.
- Sprawdź poziom baterii lub podłącz urządzenie do źródła zasilania. Naładuj akumulator przez określony czas i włącz iAUDIO U7, jeśli akumulator jest
całkowicie rozładowany. Jeśli przyciski przestaną reagować podczas użytkowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około siedem sekund, aby
ponownie uruchomić urządzenie.
+ Nie słyszę żadnego dźwięku.
- Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na 0. Sprawdź czy w odtwarzaczu jest dostępny plik. Jeśli w odtwarzaczu nie ma pliku, nie będzie słychać żadnego
dźwięku. Pamiętaj, że uszkodzone pliki spowodują szum lub przerwanie odtwarzania. Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone.
Zanieczyszczenia w gnieździe suchawkowym mogą powodować hałas.
+ Pliki, które zapisałem, nie pojawiają się na liście.
- Kazdy tryb pokazuje tylko listę odtwarzanych plików. Aby wyświetlić wszystkie zapisane pliki, wybierz tryb przeglądarki. Pamiętaj, że folder systemowy
nie pojawi się w przegladarce.
+ W moich nagraniach jest za dużo hałasu.
- Produkt wykorzystuje bardzo mały wewnętrzny mikrofon, więc może być bardziej podatny na zakłócenia podczas nagrywania. Mikrofon nie powinien
być przykryty niczym podczas nagrywania. Mikrofon jest wbudowany do produktu i zaleca się odłączenie słuchawek przed rozpoczęciem nagrywania.

iAUDIO U7
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+ Rozwiązywanie problemów _ rozwiązywanie
+ Komputer nie może rozpoznać odtwarzacza po podłączeniu .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około siedem sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie. Często występuje rozłączenie lub niestabilna
łączność, podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB komputera, a nie do osobnego koncentratora USB. Ponieważ produkty COWON korzystają z
połączenia USB dla głównego systemu zasilania, niestabilne zasilanie może spowodować awarię połączenia.

+ Pojemność pamięci odtwarzacza jest inna lub mniejsza niż określona.

Pojemność pamięci wskazana przez system Windows może różnić się od pojemności wskazanej przez producenta pamięci. Rzeczywista pojemność zostanie
zmniejszona zpierwotnego rozmiar, ponieważ pewna przestrzeń pamięci powinna być wykorzystana jako obszar systemu do normalnej pracy.

+ Odtwarzacz nie działa poprawnie, gdy pamięc jest pełna.

Część pamięci służy do ustawień i pamięci systemowej w produkcie. Jeśli pliki zostaną zapisane w tym miejscu, produkt może nie działać poprawnie.
Dlatego podczas korzystania z produktu należy zachować minimum 100 MBB wolnej pamięci.

+ Po sformatowaniu produktu na moim komputerze, nie można go już odczytać, pamięć została zmniejszona lub szybkość przesyłania jest
mniejsza.

Wbudowana pamięc produktu jest już sformatowana i nie wymaga dodatkowego formatowania. Jeśli jednak konieczne jest formatowanie, nalezy
zrobić to za pomocą funkcji formatowania pamięci wewnętrznej zawartej w produkcie. Podczas dormatowania urządzenia za pomocą komputera
należy użyć systemu plików FAT32 z klastrem 8KB. Klastry o rozmiarach innych niż 8 KB mogą spowalniać urządzenie. Ten produkt nie obsługuje
formatowania w systemie MAC OS.
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Declaration of Conformity
CERTIFICATE OF COMPLIANCE
iAUDIO U7
COWON SYSTEMS, Inc.
540, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul

Reference Report No. : DREKCEE1806-0424,0425
The above product has successfully demonstrated that its product

is in compliance with
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

EN 55032 : 2015
EN 55024 : 2010 + A1/2015
EN 55035 : 2017
EN 61000-3-2 : 2014, EN61000-3-3 : 2013
EN 303 345 V1.1.7(2017-03)
We, the undersigned, hereby declare that the equipment
specified above conforms to the above Directive(s)
The test report was issued November 16th, 2017 from Dt&C testing lab.

Manufacturer Signature

COWON SYSTEMS, Inc.
540, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Producent: COWON SYSTEMS, Inc., oświadcza, że to urządzenie spełnia
zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/30/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.
Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.cowon.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.
v1.0#I8M

www.COWON.com

