R2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 1.0 PL

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU PLENUE.
Dokładamy wszelkich starać, aby zapenwić DUMĘ CYFROWĄ naszym klientom.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat korzystania z produktu i środki ostrożności, które
należy podjąć podczas użytkowania.
Jeśli zapoznasz się z tym podręcznikiem, będziesz miał przyjemniejsze wrażenia cyfrowe.
Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.
Obrazy zawarte w tym podręczniku mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
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Informacja o prawach autorksich
Wprowadzenie do strony internetowej

+ Nasza firma przestrzega ustawy o promocji przemysłu muzycznego,

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

Ustawa o promocji branży gier, ustawa o promocji przemysłu wideo oraz
inne odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze. Zachęcamy również
użytkowników do przestrzegania wszelkich takich przepisów i regulacji.

+ Możesz pobrać najnowsze informacje o naszych produktach i najnowsze
aktualizacje oprogramowania sprzętowego z naszej strony internetowej.

+ Natychmiast po zakupie produktu odwiedź witrynę internetową (http: //
www.COWON.com) i zostań zarejestrowanym członkiem. Będziesz
korzystać z różnych usług członkowskich.

+ Dla użytkowników po raz pierwszy udostępniamy sekcję FAQ i instrukcję
obsługi.
+ Zostań członkiem witryny internetowej, używając numeru seryjnego z tyłu
produktu, aby zarejestrować produkt. Będziesz wtedy zarejestrowanym
członkiem.

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

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

Informacje BBE
+ BBE Sound, Inc. jest właścicielem licencji na nazwę BBE i informacje
stosowane w odniesieniu do tego produktu, zgodnie z
USP4638258, 5510752 i 5736897.

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

+ BBE i symbol BBE są zastrzeżonymi znakami towarowymi BBE
Sound, Inc.

+ Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim przez naszą
firmę, a wszelkie nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie
jej zawartości, w całości lub w części, jest surowo zabronione.
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ZAWARTOŚĆ
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Before You Start!

Środki ostrożności
Ponieważ te środki ostrożności mają na celu poprawne 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.
+ 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 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 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.

+ 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.

+ 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.

+ Noszenie słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, ćwiczeń,
lub chodzenie może zakłócać, maskować lub uniemożliwiać rozpoznawanie
sygnałów alarmowych, alarmów i komunikatów. Może to być również
niezgodne z prawem w zależności od regionu.

+ Nie należy upuszczać ani narażać produktu na silne uderzenia. Może to
spowodować awarie i / lub awarię urządzenia, unieważniając gwarancję.

+ Słuchanie przy dużej głośności (85 dB i więcej) przez dłuższy czas może
uszkodzić słuch.

+ Uważaj, aby nie zostać rozdartym lub zerwanym przez ostre materiały, takie
jak zęby zwierząt.

+ Dla własnego bezpieczeństwa używaj odtwarzacza w dobrze
oświetlonym miejscu, w którym ekran LCD nie będzie nadmiernie
męczył oczu.

+ Należy unikać ładowania produktu w pobliżu urządzenia grzewczego lub w
środowisku o wysokiej temperaturze. Aby zminimalizować ryzyko
uszkodzenia lub pożaru, nigdy nie zakrywaj urządzenia żadnymi
przedmiotami (kocem, ręcznikiem itp.) Ani nie blokuj naturalnego
rozpraszania ciepła podczas ładowania lub podczas pracy.

+ Nie próbuj rozbierać odtwarzacza. Demontaż spowoduje utratę gwarancji,
a urządzenie zostanie trwale zdyskwalifikowane z jakichkolwiek usług
gwarancyjnych.

+ Jeśli podczas używania produktu poczujesz zapach czegoś lub nadmierne
ciepło, naciśnij przycisk RESET, aby zatrzymać działanie i skontaktować się
z miejscem zakupu.

+ Dla własnego bezpieczeństwa zawsze używaj oryginalnych kabli
dostarczonych przez naszą firmę.
+ Jeśli korzystasz z produktu dostarczonego z zasilaczem sieciowym, użyj
oryginalnej ładowarki firmy COWON.
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Before You Start!

Środki ostrożności
+ Przechowuj odtwarzacz w chłodnych i wentylowanych miejscach,
z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ponieważ może to
spowodować deformację i uszkodzenie obwodów wewnętrznych
lub ekranu LCD.

+ Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek nieprawidłowości związane z akumulatorem,
takie jak obrzęk, naciśnij natychmiast przycisk RESET, aby zatrzymać
operację i skontaktuj się z miejscem zakupu.
+ Nie narażaj odtwarzacza na działanie wody ani nie przechowuj go w
wilgotnym lub wilgotnym miejscu przez dłuższy czas. Jeśli odtwarzacz
zostanie uszkodzony na skutek wilgoci, jak opisano powyżej, awaria
produktu jest następnie klasyfikowana jako niewłaściwe użycie przez
użytkownika.

+ Nie używaj detergentów ani innych chemikaliów na powierzchni
produktu, ponieważ może to spowodować blaknięcie. W takim
przypadku należy dokładnie wytrzeć zabrudzony obszar miękką
ściereczką.

+ 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).

+ W przypadku używania tego urządzenia głównie jako urządzenia
pamięci, zaleca się wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych
przed użyciem. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę
danych z jakiegokolwiek powodu.

+ 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 powodować awarie.

+ Wszystkie dane przechowywane w odtwarzaczu mogą zostać
usunięte podczas serwisowania. Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za utratę danych podczas naprawy. Przed
wysłaniem urządzenia do naprawy należy wykonać kopię zapasową
danych w bezpiecznym miejscu.

+ Ten produkt można podłączyć przez Bluetooth do odległości około 10
metrów. Następujące warunki mogą powodować hałas, zakłócenie sygnału
lub nieprawidłowe działanie:
- Jeśli transmisja sygnału zostanie przerwana (trzymanie produktu w ręce,
umieszczanie produktu w torbie itp.)

+ Podczas formatowania wbudowanej pamięci wybierz system
plików określony w instrukcji (np. FAT32 / FAT16 / NTFS).

- Jeśli sygnał jest zakłócany przez przeszkodę (osobę, metal, ścianę itp.) - Jeśli
w pobliżu znajdują się inne urządzenia bezprzewodowe (bezprzewodowe

+ Cena produktu może ulec zmianie z powodu nieoczekiwanych
warunków handlowych. Nasza firma nie jest zobowiązana do
wypłaty odszkodowania z jakiegokolwiek powodu.

LAN, kuchenka mikrofalowa, smartfon itp.)
+ Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie komputera i zasilacza USB podczas
burzy z piorunami lub burzy, aby zapobiec zagrożeniu dla użytkownika
lub ryzyku pożaru.

+ <Dla użytkowników systemu MAC OS>
Podczas usuwania produktu z komputera Mac należy wykonać
procedurę „EJECT”.
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Before You Start!

Zawartość

R2

ver. 1.0W

Instrukcja
obsługi

ver. 1.3W

PLENUE R2
* Rzeczywista zawartość opakowania może różnić się od
powyższych zdjęć.

Kabel USB Typu C
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Gwarancja

Before You Start!

Nazwy częściPWR
i funkcje
BUTTON

SIDE BUTTON

BODY (좌측면엔 특징 없음)

SIDE BUTTON

LED

Przycisk
zasilania

LED

BODY (좌측면엔 특징 없음)

Głośność(+)

Głośność(−)

Play / Pause

REW/ Poprzedni utwór

Port USB typu C
Zbalansowany port
audio

FF / Nast ępny
utwór
Ekran
dotykowy

Gniazdo słuchawkowe / wyjście
optyczne
gniazdo karty
microSD
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PC
Before You Start!

PC CONNECT

Przyciski
CONNECT
PC

01

PC CONNECT

PC
PC

SIDE BUTTON

PC CONNECT

04
Poprzedni utwór / Następny utwór - Naciśnij

PC

Power ON / OFF

krótko, aby wybrać poprzedni lub następny

PWR BUTTON
PWR BUTTON

Naciśnij
przycisk, aby włączyć produkt. BODY
Na i przytrzymaj
Po włączeniu naciśnij i przytrzymaj
przycisk, aby wyłączyć
SIDE BUTTON
urządzenie.

Display ON / OFF
PWR BUTTON

1), 2)

utwór.

(좌측면엔 특징 없음)

Przewijanie do tyłu / do przodu - Naciśnij i
przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu lub do

SIDE BUTTON

przodu.
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naciśnij
przycisk,
BODYkrótko
(좌측면엔
특징 없음) aby włączyć / wyłączyć.

Wciśnij

BODYSIDE(좌측면엔
특징 없음)
BUTTON
SIDE BUTTON
R BUTTON
02

BODY (좌측면엔 특징 없음)

Multi Button

Głośność (+) / (-)

BODY (좌측면엔 특징 없음)
3)

Ustawia głośność na 140 poziomach. Każdy poziom dostosowuje głośność o 0,5
dB. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć
BODY (좌측면엔 특징 없음)
głośność.

1)

E BUTTON

DY

4)

Dotknij przycisku wielofunkcyjnego, aby szybko przejść do ekranu
odtwarzania, listy odtwarzania, ustawień lub regulacji głośności.

2)

03

3)

Play / Pause

4)

Naciśnij przycisk, aby odtworzyć utwór. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk, 특징
aby zatrzymać
(좌측면엔
없음) utwór.

Włącz ekran blokady, aby wyłączyć ekran dotykowy.
Zablokowany ekran można regulować w ‘Settings ▶ System ▶ Locked
screen’.
Jeśli ekran zostanie wyłączony, gdy produkt jest włączony, dioda LED zacznie
migać na biało.
Jeśli przyciski lub ekran dotykowy nie reagują podczas używania, naciśnij i
przytrzymaj przyciski głośności + i -, aby zresetować przez co najmniej 6 sekund.
Przycisk Multi można regulować w ‘Settings ▶ System ▶ Multi Button’.

* Możesz ograniczyć kontrolę fizycznych przycisków, z wyjątkiem przycisku zasilania,
w, in ‘Settings ▶ System ▶ Button lock’.
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Przyciski - ekran regulacji głośności

Dostosuj 140-stopniową regulację głośności, przesuwając palcem w górę lub w dół na ekranie
regulacji głośności. Każdy poziom dostosowuje głośność o 0,5 dB.
Jeśli funkcja Multi Button jest ustawiona na regulację głośności w ustawieniach systemu, po
dotknięciu zostaniesz przekierowany do ekranu regulacji głośności.
Możesz też dotknąć ikony głośności na górnym pasku stanu podczas odtwarzania muzyki, aby
przejść do ekranu sterowania głośnością.
* Słuchanie przy dużej głośności (85 dB i więcej) przez dłuższy czas może uszkodzić słuch.
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Basic Use

Podłączenie zasilania i ładowanie

PC CONNECT

PC

1. Kabel USB łączy komputer z portem USB.
2. Dioda LED wskazuje stan naładowania akumulatora. (Czerwony: Ładowanie, Zielony: Ładowanie zakończone)

PWR BUTTON

- PLENUE R2 można również ładować za pomocą autentycznego adaptera USB DC do smartfonów. Jeśli używane są adaptery USB DC 5 V / 2 A lub
wyższe, ładowanie zostanie zakończone za około 3 godziny. Czas ładowania może się różnić, jeśli produkt jest używany podczas ładowania.

SIDE BUTTON

- 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.
- Naładuj całkowicie 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

BODY przestrzeni.
(좌측면엔 특징 없음)

11

PC CONNECT

Basic Use

PC

Podłączanie i odłączanie od komputera
1. Użyj kabla USB, aby PWR
podłączyć
PLENUE R2 do komputera.
BUTTON
2. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk, aby włączyć produkt.
3. Obraz połączenia pojawi się na ekranie PLENUE R2.
4. Sprawdź także Mój komputer
SIDE BUTTONlub Eksplorator Windows, aby sprawdzić, czy
PLENUE R2 jest prawidłowo podłączony do komputera.
5. Użyj PLENUE R2, aby skopiować utwór, którego chcesz posłuchać.

- Maksymalna liczba plików i folderów, które może rozpoznać produkt:
70 000/70 000 (microSD)
- Odłącz produkt po wykonaniu funkcji „Bezpiecznie usuń sprzęt”.
- Poniższy komunikat może pojawić się losowo, ale nie oznacza, że produkt
działa nieprawidłowo. Proszę spróbuj ponownie.

BODY (좌측면엔 특징 없음)

6. Po zakończeniu kliknij

ikonę na pasku zadań, aby
bezpiecznie usunąć PLENUE R2 z komputera.
7. Kliknij wyskakujące okienko.

8. Upewnij się, że PLENUE R2 został bezpiecznie odłączony
usuń go z komputera.

- Jeśli twój system operacyjny nie wyświetla okna „Bezpieczne usuwanie
sprzętu”, odłącz odtwarzacz po zakończeniu wszystkich operacji
przesyłania.
Dostępne są tylko proste operacje przesyłania plików w systemach
Linux i Mac OS
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Wkładanie i wyjmowanie karty microSD

Korzystanie z trybu
słuchawek
PLENUE R2 zapewnia „tryb słuchawek”, aby zwiększyć moc wyjściową w
przypadku słuchawek o wysokiej impedancji.
1. Włącz i wyłącz tryb słuchawek w ‘Settings ▶ Music ▶
Headphone mode’.
2. Ikona w prawym górnym rogu zmienia się w zależności od trybu
słuchawek.
* Gdy tryb słuchawek jest włączony, moc wyjściowa wzrośnie, dlatego należy
zachować ostrożność.

Wskaźnik LED źródła dźwięku

1. Prawidłowo umieść kartę microSD w gnieździe karty microSD, jak
pokazano na rysunku. Delikatnie naciśnij kartę, aby ją włożyć.
2. Po automatycznym odświeżeniu bazy danych można oglądać pliki
muzyczne na karcie microSD.
3. Podczas wyjmowania karty microSD wyłącz zasilanie, a następnie
ponownie naciśnij kartę microSD, aby ją wyjąć.
* W celu ochrony danych zawsze wyłączaj zasilanie przed wyjęciem
karty microSD.

Światło LED PLENUE R2 zmienia kolor w zależności od źródła dźwięku.
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Kolor

Źródło dźwięku

Cyan

Normalny
dźwięk

Magenta

Dźwięk HD
(Źródła dźwięku przekraczające 48 kHz lub 24 bity lub więcej)

Yellow

DSD / DXD

Basic Use

Podłączanie do zrównoważonego portu audio

PLENUE R2 ma wysokiej jakości symetryczny port wyjścia liniowego, który wysyła sygnały audio + i -.
1. Podłącz zrównoważone słuchawki z kablami (lub słuchawki douszne) do zrównoważonego
portu wyjścia liniowego (2,5 mm).
R−
R+
L+
L−

2. Podłącz odbiornik do zbalansowanego portu audio i sprawdź stan ikony w prawym górnym
rogu ekranu. (
)
* Ikona stanu w prawym górnym rogu ekranu zmieni się, gdy odbiornik zostanie podłączony do
niezrównoważonego portu audio. (
)
* Zrównoważonego i niezrównoważonego wyjścia nie można wygenerować jednocześnie.

Rozmieszczenie pinów
w zbalansowanym
porcie audio
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Basic Use

Korzystanie z Bluetooth

Możesz połączyć się z urządzeniem obsługującym Bluetooth, aby słuchać muzyki. Ustawienia Bluetooth znajdują się w ‘Settings ▶ Bluetooth’.

2

1. Włącz Bluetooth.

3. Wybierz i połącz z
wykrytym urządzeniem.

2. Wyszukaj urządzenie do
sparowania.
+ Umieść urządzenie w odległości
1 metra od produktu.

+ Po połączeniu z Bluetooth ikona
połączenia Bluetooth ma kolor niebieski.
(

▶

4. Wybierz
▶
aby
edytować nazwę podłączonego
urządzenia.

)

- Możesz wybrać podłączone urządzenie, aby zakończyć połączenie Bluetooth.
- Wybierz

▶

aby zakończyć parowanie urządzenia.

- Jeśli podczas parowania wymagane jest hasło lub PIN, wybierz

, a następnie po wyświetleniu monitu wprowadź „0000”.
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Basic Use

Korzystanie z Bluetooth - Alarm połączenia
Gdy PLENUE R2 jest podłączony do smartfona, będziesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących podczas odtwarzania muzyki.

2

1. Włącz Bluetooth.

3. Włącz Bluetooth w smartfonie i
sparuj z PLENUE R2.

2. Wybierz przycisk Alarm połączenia,
aby przejść do trybu połączenia.
(

▶

)

4. Jeśli otrzymasz połączenie podczas
odtwarzania muzyki, rozlegnie się
dźwięk alarmu i zmieni się górna ikona.
(

- Funkcja alarmu połączenia jest dostępna tylko po podłączeniu do odbiornika przewodowego.
- Jeśli odbierzesz połączenie na smartfonie, połączenie Bluetooth między telefonem a PLENUE R2 zostanie zakończone.
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▶

)

Basic Use

Aktualizacja oprogramowania układowego
Oprogramowanie korzysta z wbudowanych programów w sprzęcie i aktualizacji, aby poprawić możliwości produktu i naprawić błędy w
oprogramowaniu. PLENUE R2 może korzystać z oprogramowania sprzętowego w celu dostosowania wydajności produktu lub metod
użytkowania bez uprzedniego powiadomienia, co może spowodować niewielkie awarie oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie
1. Pobierz najnowsze oprogramowanie z sekcji WSPARCIE witryny (http://www.COWON.com).
2. Użyj kabla USB, aby podłączyć PLENUE R2 do komputera.
3. Rozpakuj pobrane oprogramowanie i skopiuj je do folderu głównego PLENUE R2.
4. Po bezpiecznym odłączeniu produktu odłącz kabel USB.
5. Po włączeniu produktu rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania.
6. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego włącz zasilanie i przejdź do „Ustawienia ▶ System ▶ Information’ aby sprawdzić wersję
zainstalowanego oprogramowania.

- Naładuj całkowicie odtwarzacz przed aktualizacją oprogramowania.
- Nie wyłączaj odtwarzacza przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania. Może to spowodować uszkodzenie produktu i utratę gwarancji.
- Wykonaj kopię zapasową wszelkich ważnych danych przed aktualizacją oprogramowania, ponieważ wszelkie dane przechowywane w urządzeniu
mogą zostać usunięte podczas procesu.
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z jakiegokolwiek powodu.

17

Using the Product

Ekran odtwarzania
5

6

7

Odtwórz / Zatrzymaj utwór.
Naciśnij krótko, aby przejść do poprzedniego utworu. Naciśnij i
przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu.
Naciśnij krótko, aby przejść do następnego utworu. Naciśnij i
przytrzymaj, aby przewinąć do przodu.
Przeciągnij pasek do żądanego punktu na ścieżce.
Przejdź do ekranu wyboru muzyki.
Przejdź do ekranu regulacji głośności.
Dostosuj ustawienia odtwarzania.
Jeśli ta ikona jest wyświetlana, kliknij okładkę albumu, aby zobaczyć tekst
piosenki na ekranie informacji o albumie.
Włącz zapętlenie.

8
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Włącz wyświetlanie.
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Wybierz odtwarzanie ścieżki, wszystkich ścieżek lub folderu.

1

* Po aktywacji AI Audio logo AI pojawi się na głośności, JetE
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ect i Shu
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Using the Product

Wybór muzyki
Wybierz folder, wykonawcę lub album, aby wyświetlić odpowiednią listę utworów.
Przeglądaj listy utworów według
folderów.
Zobacz listy utworów dodane do
ulubionych.
Wyświetl wszystkie utwory zapisane w
produkcie.
Zobacz listy utworów według
wykonawców.
Przeglądaj listy utworów według albumu.
Przeglądaj listy utworów według
gatunku.

Przeglądaj listy utworów według CUE / SACD.

Przeglądaj listy utworów według nowych
plików.

* Na ekranie listy ścieżek naciśnij i przytrzymaj
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przejdź do ekranu początkowej listy ścieżek.

Using the Product

Ustawienia odtwarzania
1

2

3

4

5

Przejdź do Ustawienia szczegółowe.
Dodaj bieżący utwór do ulubionych.
Wybierz ustawienie wstępne dla JetE

ect 7.

Odtwórz fragment ścieżki.
Aktywuj automatyczny obrót.
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Włącz lub wyłącz tryb słuchawek.
Pomiń cichą część początku i zakończenia utworu.
Ustaw interwał pomijania w różnych jednostkach. (Rozszerzona funkcja
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„poprzedniej ścieżki / następnej ścieżki”)
Możesz włączyć lub wyłączyć Bluetooth.
Wybierz skórkę na ekranie
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odtwarzania.
Wybierz miernik poziomu.
Pokaż czas, który upłynął lub pozostały
czas.

1)

Wybierz obraz tła.
1)

1) Wybierz Elapsed +, możesz ukryć pasek postępu nad okładką albumu.
* PLENUE R2 zapewnia odtwarzanie bez przerw, aby usunąć przerwy między ścieżkami podczas
odtwarzania. Odtwarzanie bez przerw jest stosowane we wszystkich sytuacjach bez dodatkowej
konfiguracji.
* Może istnieć pewna luka, jeśli plik muzyczny lub obrazy albumu są duże.
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Using the Product

Szczegółowe ustawienia
JetEffect 7 Ustawienia
1. W Ustawieniach szczegółowych wybierz JetE ect 7.
2. WybierzUser 1 / User 2 / User 3
/ User 4 i ustaw wstępne
ustawienia użytkownika.

* Wciśnij

4. BBE +: Wybierz i zastosuj
efekt dźwięku BBE.

3. EQ: Zmień dźwięk,
dostosowując poziom każdej
częstotliwości.

5. SE: Wybierz i zastosuj efekty
Chorus i Reverb.

przycisk, aby ustawić wartości korektora i filtru korektora dla wszystkich 10 pasm. Dotknij żądanej wartości, aby szybko zmienić
ustawienia
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Using the Product

Szczegółowe ustawienia
JetEffect 7 Ustawienia

Wybierz spośród 50
ustawień dla JetE ect 7.

Możesz ręcznie ustawić BBE, 3D
Surround itp., Używając 16 różnych
ustawień użytkownika.

JetE ect 7 to najbardziej wyrafinowana i
potężna technologia dźwięku. To
przybliża słuchaczom naturalną obecność
i wpływ „występu na żywo” niż
kiedykolwiek wcześniej.

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 / Reverb Long /
Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange

User 1 / User 2 / User 3 / User 4 ... User 16

1)

BBE

Efekt dźwiękowy, który określa jakość dźwięku. (Korekta fazy)

Mach3Bass

Zapewnia głębsze, węższe i dokładniejsze muzycznie częstotliwości basów.

3D Surround

Zapewnij trójwymiarowy efekt dźwięku przestrzennego.

MP Enhance

Przywróć i poprawi harmoniczne utracone w wyniku kompresji.

Chorus

Efekt dźwiękowy, który wzbogaca dźwięk.

Reverb

Zmaksymalizuj naturalną i żywą obecność dźwięku.

* Podczas korzystania z ekstremalnych ustawień JetE ect można usłyszeć zniekształcenie lub szum.
* Użycie JetE ect do odtwarzania plików o wysokiej jakości, takich jak 24 bity / 192 kHz, może spowolnić całą operację.
* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat BBE, zobacz wprowadzenie do BBE na naszej stronie głównej (www.COWON.com).
1) W "Settings ▶ Display ▶ User Presets", możesz rozszerzyć presety do 16.
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Using the Product

Szczegółowe ustawienia
Music
Interwał pomijania: Ustaw interwał pomijania w różnych jednostkach. (Rozszerzona
funkcja „poprzedniej ścieżki / następnej ścieżki”) Wybierz interwał ścieżki /
2/3/4/5/10/20/30 sekund.
Interwał szukania: Ustaw prędkość wyszukiwania dla szybkiego przewijania do
przodu / do tyłu. Wybierz interwał 3/5/10/20/30 sekund dla prędkości wyszukiwania.
Resume : Włącz / wyłącz setting ustawienie, aby wznowić ostatni utwór po
włączeniu zasilania.
Remove silence : Włącz / wyłącz setting, aby pominąć cichą część początku lub
końca ścieżki.
Headphone mode : Wybierz Tryb słuchawek, aby zwiększyć moc wyjściową do
użytku ze słuchawkami.
DAC lter rollo : Możesz wyregulować dźwięk, zmieniając typ filtra DAC.

AI Volume : Normalize the volume consistently for the audio le that has been
played before. (Based on Normal Preset)
AI JetE ect : Automatycznie dopasuj najlepszy efekt JetE do każdego pliku audio.
AI Shu e : Przeanalizuj wzorzec odtwarzania i ułóż listę odtwarzania na podstawie
poziomu preferencji.
Shu e by preferences : Ułóż listę odtwarzania na podstawie poziomu priorytetu
ustawionego dla preferencji.
Shu e by time : Ułóż listę odtwarzania na podstawie poziomu priorytetu
ustawionego dla bieżącego czasu.
Reset AI Volume : Wybierz, czy chcesz [Reset AI Volume].
Reset AI Shu e : Wybierz, czy chcesz [Reset AI Shu e].
System
Hearing Protection : Ochronę słuchu można ustawić.
Multi Button : Dostosuj funkcje wielu przycisków.
Button lock : Ogranicz działanie fizycznych przycisków, gdy ekran jest
wyłączony .
Lock Screen : Ogranicz obsługę ekranu dotykowego.
Audio L/R : Dostosuj równowagę stereo dźwięku.
LED : Włącz lub wyłącz diodę LED na górnym przycisku zasilania, gdy ekran jest
wyłączony .
USB mode : Wybierz MSC / DAC, aby użyć USB DAC.
* Odtwarzanie niektórych plików może mieć ograniczenia przy użyciu USB DAC, w
zależności od specyfikacji komputera.
* System operacyjny Windows 7/8/10 jest zalecany dla przetwornika cyfrowoanalogowego USB, ale może nie działać poprawnie w systemie Windows XP lub
niższych wersjach.
USB DAC Power : Możesz ustawić metodę zasilania dla funkcji USB DAC.
Database update : Odśwież wewnętrzną bazę danych w produkcie.
Load defaults : Zresetuj wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.
Format internal memory : Pamięć wewnętrzną można sformatować, naciskając i
przytrzymując przez 5 sekund.

Display
Language : Wybierz język systemowy spośród 17 różnych języków.
Brightness : Dostosuj jasność ekranu na 10 poziomach.
User preset : Zmień liczbę ustawień wstępnych użytkownika.
Show song change :Jeśli odtwarzany utwór zostanie zmieniony, gdy ekran jest
wyłączony screen, ekran włączy się automatycznie i pokaże informacje o
zmienionym utworze dla 5 sekund.
Timer
Sleep timer : Produkt wyłącza się po upływie określonego czasu.
Auto o : Jeśli przez określony czas nie będzie żadnej aktywności, produkt
automatycznie się wyłączy.
Auto display o : Jeśli przez określony czas nie będzie żadnej aktywności,
ekran automatycznie się wyłączy.
Time : Ustaw aktualny czas.
Bluetooth
Możesz ustawić funkcję Bluetooth PLENUE R2.
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Additional

Specyfikacja produktu
Nazwa

PLENUE R2

Wyświetlacz

3.7”AMOLED Wyświetlacz dotykowy (480x800)

Obudowa

Wysokiej jakości metalowy korpus o wysokiej wytrzymałości

CPU

Cortex A9 1.2GHz Dual-Core

Pojemność produktu

Wymiary i waga:
Przyciski

Wbudowana pamięć 1) : 128GB / Dodatkowa : microSD SDXC
61.5mm(W) x 112.9mm(H) x 13.9mm(D) / 154g

POWER, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL- FF, REW, Multi Button

Wszystkie formaty DXD / DSD(DFF, DSF, SACD-ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG / WV / TTA / DCF

Kodeki audio
Audio

Bluetooth

Informacje

Tekst

JetEffect 7

1)
2)

DXD : ~352.8/384kHz
DSD Native : ~11.2MHz (DSD64, DSD128, DSD256) 2)

FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack), ~32bit/384kHz
- WAV Tag Supporting
- 5.1Ch Downmixing Supporting

APE : Fast, Normal, High and Extra High compression rates
(~24bit/384kHz)
TTA : ~24bit/384kHz
MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps
WMA : ~320kbps, ~96kHz
OGG : ~Q10, ~16bit/192kHz

3.0 (Supported profles : A2DP, AVRCP / Supported codecs : SBC, aptX) / TxRx 2402-2480MHz / RFmax 5,17dBm EIRP

CUE sheet, SACD-ISO (2Ch)

LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics (Time Information Yes/No)
66 Presets (50 Presets + 16 User Presets)
EQ

10 Band Equalizer (EQ Filter)

Special Effect

Chorus (8 modes), Reverb (9 modes)

BBE+

BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance

Rzeczywista pojemność może się różnić w zależności od pamięci systemowej używanej przez urządzenie.
Natywne ścieżki DSD (DFF / DSF / SACD-ISO) nie obsługują Bluetooth, wyjścia optycznego ani efektu JetE.
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Specyfikacja produktu
DAC

CS43131 X 2 (Dual DAC)

THD+N

0.0004% Unbalance / 0.0005% Balance (24bit, 48kHz)

SNR
Charakterystyka
audio

Stereo Crosstalk
Wyjście

Impedancja
Głośność
Zegar

Moc baterii

Bateria

Czas odtwarzania
ładowania

Port wyjściowy
Player

Wymagania
systemowe

3)

130dB Unbalance / 136dB Balance

-128dB Unbalance / -148dB Balance

2.0Vrms Unbalance / 4.0Vrms Balance

0.6Ω Unbalance / 1.2Ω Balance
140 Levels

Precision Clock TCXO (Phase Jitter 1.0ps)

Wbudowana bateria litowo-polimerowa wielokrotnego ładowania 3,000mAh / 3.7V / PR-835254N / waga: 50g
W przybliżeniu 20 godzin (MP3, 128kbps) / 18.5 hours (24bit, 96kHz, FLAC) 3) Czas

W przybliżeniu 3 godziny (with 5V/2A or higher USB Type-C DC adapter)

Earphone Jack (3.5mm) / Optical Output (3.5mm) / Balanced Audio Port (2.5mm)

Various Skins for the Playback Screen, Analog Level Meter, Matrix Browser, Multi-Favorite
CPU

Pentium lll 500MHz or higher

USB Port

2.0 High Speed (rekomendowane)

OS

Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : All functions supported
MAC OS 10.x / Linux v2.4 or higher : File transfer supported

Czas odtwarzania jest oparty na własnych standardach testowych firmy, dlatego może różnić się od rzeczywistego czasu odtwarzania.
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Rozwiązywanie problemów
+ Nadal jestem zdezorientowany, nawet po przeczytaniu instrukcji.

+ Pliki, które zapisałem, nie pojawiają się na liście.

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 użytkowania produktu i aktualizacji oprogramowania. W
przypadku indywidualnych zapytań prosimy o kontakt online, ponieważ
postaramy się pomóc jak najlepiej.

Każdy tryb pokazuje tylko listę plików, które można odtwarzać. Aby wyświetlić
wszystkie zapisane pliki, wybierz tryb przeglądarki. Pamiętaj, że folder systemowy nie
pojawi się w przeglądarce.

+ Komputer nie może rozpoznać odtwarzacza po podłączeniu.
Jeśli połączenie jest niestabilne z powodu częstych rozłączeń, podłącz bezpośrednio
do portu USB na płycie głównej komputera.

+ Odtwarzacz się nie włącza.

+ Pojemność pamięci odtwarzacza jest inna lub mniejsza od podanej.

Sprawdź poziom baterii lub podłącz urządzenie do źródła zasilania. Ładuj
akumulator przez określony czas i włącz go, jeśli akumulator jest całkowicie
rozładowany. Jeśli przyciski lub ekran dotykowy nie reagują podczas używania,
naciśnij i przytrzymaj przyciski głośności + i -, aby zresetować przez co najmniej 6
sekund.

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

+ Nie słyszę żadnego dźwięku.

+ Odtwarzacz nie działa poprawnie, gdy pamięć jest pełna.

Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na „0”. Sprawdź, czy w odtwarzaczu jest
dostępny plik. Jeśli w odtwarzaczu nie ma pliku, nie słychać żadnego dźwięku.
Należy pamiętać, że uszkodzone pliki spowodują szum lub przerwanie odtwarzania.
Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone. Zanieczyszczenia w gnieździe
słuchawkowym mogą powodować hałas.

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

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

+ Ustawiłem niepoprawny język i teraz nie mogę obsługiwać urządzenia.
Jeśli ustawisz nieprawidłowy język systemu, podłącz urządzenie do komputera,
usuń folder „SYSTEM” urządzenia, a następnie uruchom ponownie
urządzenie. Będziesz mógł wybrać język taki sam jak w konfiguracji
początkowej.
* Jeśli ustawiłeś profile EQ użytkownika, przed usunięciem wykonaj ich kopię
zapasową.

Wbudowana pamięć produktu jest już sformatowana i nie wymaga dodatkowego
formatowania. Jeśli jednak konieczne jest formatowanie, należy to zrobić za
pomocą funkcji formatowania pamięci wewnętrznej zawartej w produkcie; podczas
formatowania przez podłączenie produktu do komputera za pomocą kabla USB,
użyj narzędzia obsługującego system FAT32 o dużej pojemności i ustaw domyślny
rozmiar przydziału na 32 KB lub sformatuj jako exFAT, aby uniknąć zmniejszenia
wielkości lub szybkości pamięci. Ten produkt nie obsługuje formatowania w
systemie MAC OS.
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Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Producent: COWON SYSTEMS, Inc., oświadcza, że to urządzenie spełnia
zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/EU, 2011/65/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.
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Declaration of Conformity Letter
We, COWON SYSTEM, Inc. declare that the radio equipment complies with all
essential requirements in accordance with Directive 2014/53/EU.

EU Declaration of Conformity

Manufacturer
Name
Address
Telephone number
Fax number

: COWON SYSTEMS, Inc.
: COWON TOWER, 540 Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea
: +82-2-6900-0000
: +82-2-6900-0011

Product
Model name
Description
Frequency band(s)
Rated power
Accessories

: PLENUE R2
: Digital Audio Player
: 2402 MHz ~ 2480 MHz (Bluetooth)
: DC 3.7 V(Battery)
:

Essential Requirement
Directive 2014/30/EU
 EN 55032:2015, EN55024:2010/A1:2015
Directive 2014/53/EU
Article 3.1(a)
 EN 50332-2:2013, EN 60065:2014
Article 3.1(b)
 EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1
Article 3.2
 EN 300 328 V2.1.1
Directive 2011/65/EU :
 N/A
Notified body name: N/A
Notified body number: N/A
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Point of Contact :
Department :
E-Mail :
Phone :
FAX :
Date & Place of Issue :

HAM JONG SOO
Smart Device Division, COWON SYSTEMS
jsham@cowon.com
+82-2-6900-0101
+82-2-6900-0011
10 December, 2019.
540 Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul,
KOREA.

Jongsoo Ham / Director : (Signature)

www.PLENUE.com

