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Jet Effect 5 & BBE+ | Smukła obudowa 8,9 mm | 2" dotykowy ekan pojemnościowy

Interfejs Swing Touch | Muzyka | Filmy | Zdjęcia | Dokumenty | Radio FM | Dyktafon

Odtwarzacz Flash | Wyjście TV | Wbudowany głośnik
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Specyfikacja produktu może się zmienić bez informowania o tym fakcie.

Obrazy zawarte w tej instrukcji mogą różnić się od faktycznego wyglądu produktu.
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+ PRAWA AUTORSKIE

Dziękujemy za zakup odtwarzacza firmy COWON.

Witamy w świecie “Digital Pride”.

Instrukcja obsługi pozwala poznać urządzenie i dostarcza wielu przydatnych informacji dotyczących

bezpieczeństwa użytkowania.

Dokładne przeczytanie instrukcji przed pierwszym uruchomieniem pozwoli korzystać ze wszystkich

najnowszych możliwości technologii cyfrowej, jakie oferuje odtwarzacz firmy COWON.

Strona internetowa firmy COWON

+ Więcej informacji o odtwarzaczu i innych produktach firmy COWON można uzyskać pod adresem

http://www.cowon.pl

+ Strona internetowa firmy COWON oferuje najnowsze informacje o produktach i nieodpłatny dostęp do

aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

+ Nowi użytkownicy chętnie skorzystają z rubryki Najczęściej zadawanych pytań (FAQ) i przewodnika

dostępnego on-line.

+ Zapraszamy do grona zarejestrowanych użytkowników urządzeń COWON. Rejestracji można dokonać

przez Internet podając numer seryjny dostępny z tyłu produktu.

+ Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z indywidualnych porad konsultantów firmy COWON, a

najświeższe informacje o produktach i wydarzeniach są wysyłane bezpośrednio na ich adres e-mail.



4 iAUDIO 9+

+ PRAWA AUTORSKIE

Ogólne

+ COWON jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy COWON SYSTEMS, Inc.

+ Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są chronione prawami autorskimi firmy COWON SYSTEMS, Inc.

Rozpowszechnianie tej instrukcji obsługi lub dowolnej jej części bez wymaganego pozwolenia jest zakazane przez prawo.

+ Firma COWON SYSTEMS, Inc. działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nagrań, wideo i gier. Firma

COWON SYSTEMS, Inc. zaleca wszystkim użytkownikom przestrzeganie stosownych przepisów prawnych.

+ Zapraszamy na stronę internetową http://www.COWON.pl w celu rejestracji. Niektóre dodatkowe korzyści są dostępne

jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

+ Ilustracje, tabele, zdjęcia i dane techniczne produktu zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

powiadamiania.

O BBE

+ Urządzenie wyprodukowano na licencji BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 i 5736897).

+ BBE a także symbol BBE są zastrzeżonymi znakami towarowymi BBE Sound, Inc.
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+ SPIS TREŚCI

Zanim zaczniesz !
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	Zanim zaczniesz !

+ Środki ostrożności
Poniższe środki ostrożności muszą być przesrzegane dla bezpieczeństwa użytkownika oraz poprawnego

działania sprzętu. Należy się z nimi zapoznać. Producent nie ponosi odpowiedzialności

za wypadki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu. Poniższe zalecenia dotyczą

wszystkich produktów firmy Cowon.

+ Nie należy używać produków do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi

+ Zachowaj ostrożność przy czytaniu instrukcji, materiałów reklamowych oraz przy otwieraniu opakowania

aby uniknąć skaleczeń.

+ Nie oglądaj fimów, zdjęć i tekstów podczas prowadzenia pojazdu gdyż grozi to spowodowaniem wypadku.

+ Korzystanie ze słuchawek podczas obsługi maszyn, wykonywania ćwiczeń może upośledzać zdolność

słyszenia. Może spowodować brak reakcji na sygnał alarmowy lub komunikaty głosowe. W niektórych

miejscach korzystanie ze słuchawek może być zabronione.

+ Głośne słuchanie (85 dB i więcej) przez dłuższy czas może uszkodzić słuch.

+ Dla własnego bezpieczeństwa należy korzystać z urządzenia w oświetlonych miejscach. Ekran może

oślepić użytkownika.

+ Zabrania się rozbierania odtwarzacza. Rozebranie urządzenia wiąże się z zerwaniem plomb

gwarancyjnych oraz permanentną utratą wszelkich praw gwarancyjnych.

+ Korzystaj wyłącznie z kabli USB oraz ładowarek zalecanych przez COWON SYSTEMS, Inc

+ Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach lub nadmiernie się nagrzewa, naciśnij obydwa przyciski

głośności przez około 5 sekund aby wyłączyć urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

+ Jeżeli zaobserwujesz nizwykłe zachowanie baterie takie jak jej puchnięcie, naciśnij obydwa

przyciski głośności przez około 5 sekund aby wyłączyć urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

+ Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, jak również nie narażaj go na działanie wilgoci przez

dłuższy czas. Jeżeli odtwarzacz zostanie uszkodzony przez ciecz, lub wilogć jest to traktowane jako

uszkodzenie z winy użytkownika.
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	Zanim zaczniesz !

+ Korzystanie z urządzenia przy użyciu wilgotnych rąk, może spowodować jego uszkodzenie.

+ Korzystanie z odtwarzacza w środowisku wysokiej elektryczności statycznej może go uszkodzić.+

Trzymaj odtwarzacz z dala od magnesów i źródeł pola magnetycznego.

+ Badź pewny że odłączyłeś odtwarzacz od komputera lub ładowarki podczas burzy aby uniknąć

zapalenia lub porażenia prądem.

+ Używanie odtwarzacza w temperaturach poza wyznaczonymi w instrukcji może go uszkodzić.

Temperatura pracy odtwarzaczapowinna znajdować się w zakresie 0°C ~ 40°C, temperatura

przechowywania -10°C ~ 50°C

+ Odtwarzacz należy trzymać w chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego oddziaływania

promieni słonecznych ponieważ mogą one uszkodzić elektronikę i ekran.

+ Nie wolno stosować detergentów do czyszczenia urządzenia. Jeżeli czyszczenie jest konieczne należy

użyć suchej ściereczki.

+ Jeżeli używasz odtwarzacza jako nośnika danych należy zrobić wcześniej ich kopię. COWON

SYSTEMS Inc. nie bierze odpowiedzialności za ich utratę w przypadku awarii sprzętu.

+ Wszystkie dane znajdujące się w urządzeniu mogą zostać usunięte podczas serwisowania urządzenia

W czasie naprawy nie jest tworzona kopia zapasowa plikó znajdujących się w urządzeniu.

+ Podczas formatowania pamięci urządzenia, upewnij się że wybrałeś format plików zgodny z

podanym w tej instrukcji.

+ Środki ostrożności
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	Zanim zaczniesz !

+ Cena produktu może ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na rynku. 

Firma COWON SYSTEMS, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za pokrycie ewentualnych

strat z tytułu takich zmian.

+ <Użytkownicy MAC OS> Procedura 'EJECT' musi zostać przeprowadzona, aby odłaczyć

produkt od PC.

+ Środki ostrożności
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VOL -

	Zanim zaczniesz !

+ Zawartość zestawu

iAUDIO 9+

słuchawki kabel USB

skrócona
instrukcja
obsługi

kabel TV-out (opcjonalnie)

* Zestaw sprzedażowy może się różnić od podanego.
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	Zanim zaczniesz !

+ Opis części i funkcji

Głośność +

Głośność -
GÓRA

DÓŁ

Przycisk
środkowy

         Wstecz
(nagrywanie)

Głośnik
Play/Pauza
(Enter)

Menu

Blokada ekranu

Włącznik

RESET

Port USB/EXT

Gniazdo słuchawkowe

Mikrofon

* W przypadku nieprawidłowego działania przycisków lub ekranu, należy wcisnąć przycisk RESET.
  Wyłącza on zasilanie w przypadku awarii urządzenia nie wpływając na jego wydajność.
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                Center button : 

1

2

Short

3

5

4

6

	Zanim zaczniesz !

+ Przyciski

1. Długie wciśnięcie - włączenie/wyłączenie
  Krótkie wciśnięcie -   podświetlenie/wygaszenie

    ekranu

2. Krótkie wciśnięcie - blokada ekranu

Głośność +

Głośność -

Przycisk
'M'

3. Głośność +/-
    Regulacja głośności. Możliwy jest również wybór plików
    w zależności od ustawień blokady (Settings - System - 
    Hold Mode).

4. Wyświetla menu główne.

5. Panel dotykowy

Powrót do poprzedniego lub wyższego menu

Ruch: lewo lub dół

Działanie: poprzedni lub przewijanie do tyłu

Ruch: prawo lub góra

Działanie: następny lub przewijanie do przodu

Krótkie wciśnięcie - wybrane menu lub plik

Długie wciśnięcie - menu funkcji dodatkowych

powtarzanie sekcyjne lub
zbliżenie zdjęcia

6. Przewijanie dotykowe

Dotknij i przeciągnij aby szybko poruszać się
w menu, listach i plikach.
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	Zanim zaczniesz !

+ Ładowanie
Ładowanie iAUDIO 9+ odbywa się poprzez podłączenie kablem USB do komputera lub
zasilacza.

1. Podłącz komputer i port USB/EXT, używając kabla
USB: Cykl pełnego ładowania baterii to ok. 2 godziny.

2. Ładowanie poprzez zasilacz AC:
Cykl ładowania baterii wynosi ok. 2 godzin.

- iAUDIO 9+ będzie ładować się szybciej poprzez ładowarkę AC, jeżeli produkt będzie wyłączony. 
- Przy pierwszym ładowaniu lub po długim nieużywaniu sprzętu należy naładować baterię do pełna.
- iAUDIO 9+ posiada wbudowaną Litowo-Polimerową baterię. Aby wydłużyć jej żywotność staraj sie nie
  rozładowywać jej do końca.
- Przy połączeniu USB poprzez hub urządzenie może działać niepradiłowo. Podłączaj odtwarzacz 
  bezpośrednio do portu USB.
- Dla bezpieczeństwa ładowania korzystaj wyłącznie z oryginalnego przewodu USB Cowon.
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	Zanim zaczniesz !

+ Podłączanie do komputera
1. Użyj przewodu USB aby podłączyć iAUDIO 9+ do komputera.

2. Po prawidłowym podłączeniu zostanie wyświetlony następujący obrazek:

3. Sprawdź, czy w folderze Mój Komputer lub w Eksploratorze folderów urządzenie iAUDIO 9+ jest
widoczne i prawidłowo podłączone.

4. Skopiuj wybrane pliki wideo, pliki muzyczne i inne dane do odtwarzacza.

5. Po zakończeniu pracy, naciśnij ikonę           na pasku systemu w celu
bezpiecznego odłączenia urządzenia od komputera.

6. Naciśnij OK na oknie dialogowym.

7. Ostrożnie odłącz urządzenie i kabel USB od komputera.

- Odtwarzacz jest w stanie rozpoznać do 12 000 folderów i plików
  (8 000 muzycznych i 4 000 pozostałych).
- Odłączyć urządzenie po przeprowadzeniu procedury “Bezpieczne usuwanie sprzętu”.
- Następujące okno dialogowe może zostać wyświetlone. Nie oznacza to błędnego działania
  urządzenia. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić procedurę odłączania.

- Jeśli system operacyjny nie wyświetla komunikatu „Sprzęt może być bezpiecznie
  usunięty”, to urządzenie można odłączyć po zakończeniu operacji przesyłania danych.
- W przypadku systemów Linux i Mac OS możliwy jest jedynie prosty transfer plików.
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	Zanim zaczniesz !

+ Aktualizacja oprogramowania
Firmware to oprogramowanie wbudowane w sprzęt. Jego aktualizacja może wpłynąć na stabilność
działania urządzenia oraz dodać nowe funkcje. 

Należy pamiętać że wersje Beta (nieoficjalne) mogą spowodować uszkodzenie sprzętu.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

1. Pobierz najnowszą wersję klikając na zakładkę SUPPORT na stronie (http://www.COWON.com).

2. Podłącz Cowona I9+ do komputera za pomocą kabla USB.

3. Wypakuj do pamięci urządzenia zawartość pobranego pliku, nie twórz żadnego folderu.

4. Użyj “bezpiecznego usuwania sprzętu” i odłącz Cowona I9+ od komputera.

5. Kiedy uruchomisz odtwarzacz, rozpocznie się proces aktualizacji.

6. Poprawna instalacja firmware zostanie potwierdzona uruchomieniem się produktu.

7. Bieżącą wersję oprogramowania sprawdzisz w: Settings - System - Information.

- Naładuj do pełna baterię odtwarzacza przed aktualizacją.
- Nie wyłączaj odtwrzacza przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania. 
  Może to spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwrancji.
- Wykonaj kopię zapasową danych zapisanych w pamięci odtwarzacza przed aktualizacją
  oprogramowania, dane mogą zostać usunięte. COWON nie ponosi odpowiedzialności za 
  utratę danych.
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Podstawy

+ Ekran główny

Zegar

Głośność

Stan naładowania
baterii

Tryb bieżący

   Menu
główne

Długie wciśnięcie

Aby przełaczyć się do motywu z zegarem, wciśnij i przytrzymaj przycisk M będąc na ekranie głównym.
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Podstawy

+ Przeglądarka
Wybierz odpowiedni tryb z menu ekranu głównego i wybierz aby wyświetlić przeglądarkę.

Wybierz i przytrzymaj aby wyświetlić dodtakowe funkcje.

Dodawanie wybranego pliku do ulubionych.
* Ten sam plik można dodać wielokrotnie.

Usuwanie właściwego pliku lub listy zakładek.
* Usunięcie listy zakładek nie usuwa właściwych
plików. Plik może zostać usunięty wyłącznie w 
trybie [Folder].
* Usunięcie pliku w trybie [Folder] oznacza brak 
możliwości jego odzyskania.

Wyświetla listę plików i tagów.

Ekran z listami zakładek.
Wybierz żądany plik i dotknij

aby odtwarzać zaznaczoną sekcję.

Wyświetla ulubione

Wybierz żądany plik i dotknij
aby go odtworzyć.

* Max. 256 plików w ulubionych.
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[NowPlaying]  

[Folders]

[Artists]*  

[Albums]*

[Songs]*

[Genres]*

[Years]*

[New Music]

[Playlists]  
 

[Recordings]

[Video]

[Pictures]

[Documents]

[Flash]

Podstawy

+ Przeglądarka
Opis opcji z listy trybu przeglądarki

Wyświetla aktualnie odtwarzany plik. To menu będzie dostępne wyłacznie
w trybie Music lub Video.

Wszystkie pliki multimedialne wyświetlane poprzez kryterium folderów.
Zapisz każdy plik w odpowiednim folderze, aby ułatwić korzystanie.

Wszystkie pliki muzyczne są wyświetlane poprzez kryterium wykonawcy.

Wszystkie pliki muzyczne są wyświetlane poprzez kryterium albumów.

Wszystkie pliki zapisane w I9+ są wyświetlane.

Wszystkie pliki muzyczne są wyświetlane poprzez kryterium gatunków.

Wszystkie pliki muzyczne są wyświetlane poprzez kryterium roku wydania.

Nowo dodane pliki muzyczne.

Playlisty utworzone za pomocą Windows Media Player 10/11
oraz zsynchronizowane z I9+.

Wszystkie pliki nagrane dzięki I9+ są wyświetlane.
- FM Radio: pliki nagrane w trybie Radio lub zaplanowanego nageywania z radia.
- Mic: pliki nagrane poprzez wbudowany mikrofon.

Wszystkie pliki wideo są wyświetlane.

Wszystkie pliki obrazów są wyświetlane.

Wszystkie pliki teksowe są wyświetlane.

Wszystkie pliki flash są wyświetlane.

* Pliki zostaną uszeregowane zgodnie z informacjami zapisanymi w tagach ID3 plików muzycznych.
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Podstawy

+ Muzyka

Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Music.

Urządzenie będzie gotowe do odtwarzania, jeżeli w jego pamięci znajdują się pliki audio.

aby odtwarzać pliki audio.Dotknij

- iAUDIO 9+ wspiera funkcję Album Art 2.0, która obsługuje wiele grafik albumów
  dla jednego pliku audio.
- Maksymalnie 6 grafik dla jednego pliku audio.

Dotknij aby wstrzymać odtwarzanie.

Dotknij krótko aby ominąć okrśloną długość w [Settings] - [Music]

Przytrzymaj aby przewinąć do przodu/do tyłu.

Szybkość przewijania może zostać ustalona w [Settings] - [Music] - [Seek interval].

Przytrzymaj podczas odtwarzania, aby przejść do przeglądarki w tybie matrix.

Przejście do przeglądarki
podczas odtwarzania lub

przeglądarki matrix (długie

wciśnięcie)

Powtarzanie sekcyjne

Przejście do

następnego

utworu

Powrót do poprzedniego

utworu

Odtwarzanie/

Pauza
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Podstawy

+ Muzyka

Dotknij krótko aby wyświetlić listę plików.

mogą być używane do wyboru utworów lub folderów.

Istnieją trzy sposoby, aby powrócić do trybu Music.

+ Wybierz [Now Playing] w przeglądarce

+ Przytrzymaj

+ Dotknij 2x z boku.

Menu [Now Playing] znajduje się zawsze na górze przeglądarki w trybach Music i Video.

Dotknij środkowego przycisku, aby ustawić powtarzanie sekcyjne. Ta opcja jest dostępna
wyłącznie podczas odtwarzania muzyki.

- Ustalanie punktu startowego:

Dotknij przycisku środkowego podczas odtwarzania. pojawi się na dole ekranu.

Pasek postępu na dole zaznaczy się na zielono dla wybranej sekcji.

- Ustalanie punktu końcowego:

pojawi się na dole ekranu,Dotknij przycisku środkowego w wybranym punkcie końcowym

i określona sekcja będzie powtarzana.

- Wyłączanie powtarzania sekcyjnego:

Dotknij przycisku środkowego gdy jest wyświetlane na dole ekranu.

Powtarzanie sekcyjne zostanie zatrzymane i nastąpi powrót do normalnego odtwarzania.
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Podstawy

+ Muzyka
podczas odtwarzania, aby wyświetlić menu z opcjami poniżej.

Ustawienia JetEffect. Wybór efektów dźwiękowych dotykając

aby wybrać i dotknij
aby zmienić ustawienia.

Granice, kolejność i sposób odtwarzania. Dotknij

Przytrzymaj

Pojedyńcze odtwarzanie utworów z określoną granicą.

Powtarzające się odtwarzanie utworów z określoną granicą.

Odtwarzanie wszystkich plików muzycznych w iAUDIO9+.

Odtwarzanie wyłącznie bieżącego utworu.

Wyłącznie pliki z bieżącego folderu będą odtwarzane. Podfoldery 
zostaną automatycznie uwzględnione.

Odtwarzanie utworów w kolejności pokazanej w przeglądarce.

Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.

Wybrany plik może zostać dodany do ulubionych.

Dodawanie zakończone.

Wybrany plik może zostać dodany do zakładek.

Dodawanie zakończone.

Ustawianie prędkości odtwarzania.

aby zmienić ustawienia.
Prędkość odtwarzania bieżącego utworu w zakresie 50% - 150%. Dotknij

Wybór rodzaju tagów ID3 bieżącego utworu.
(tytuł-album-wykonawca / wyłącznie tytuł)
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※ During Auto Seek, tapping      ,       will start auto seeking until  is pressed.
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Podstawy

+ Wideo

Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Video.

Urządzenie będzie gotowe do odtwarzania, jeżeli w jego pamięci znajdują się pliki wideo.

Dotknij aby odtwarzać pliki wideo.

- Tryb landscape jest dostepny w trybie Video.

Dotknij aby wstrzymać odtwarzanie.

Dotknij krótko aby przeskoczyć długość wyznaczoną w [Settings] - [Video].

Powtarzanie sekcyjne

Przejście do
przeglądarki

Odtwarzanie/Pauza
(długie wciśnięcie:
funkcje dodatkowe)

Przewijanie do przodu
(podczas pauzy
powrót do

następnego pliku)

Przewijanie do tyłu
(podczas pauzy
powrót do

poprzedniego pliku)
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Podstawy

+ Wideo
Przytrzymaj aby przewinąć do tyłu/do przodu.

Dotknij podczas odtwarzania, aby je wstrzymać i wyświetlić przeglądarkę z lista plików.

mogą być używane do wyboru plików lub folderów.

Istnieją trzy sposoby, aby powrócić do trybu Video.

+ Wybierz [Now Playing] w przeglądarce

+ Przytrzymaj

+ Dotknij 2x z boku.

Menu [Now Playing] znajduje się zawsze na górze przeglądarki w trybach Music i Video.

Dotknij podczas pauzy, aby przejść do poprzedniego/następnego pliku.

Dotknij środkowego przycisku, aby ustawić powtarzanie sekcyjne.

- Ustalanie punktu startowego:

Dotknij przycisku środkowego podczas odtwarzania. pojawi się na dole ekranu.

Pasek postępu na dole zaznaczy się na zielono dla wybranej sekcji.

- Ustalanie punktu końcowego:

Dotknij przycisku środkowego w wybranym punkcie końcowym pojawi się na dole ekranu.

i określona sekcja będzie powtarzana.

- Wyłączanie powtarzania sekcyjnego:

Dotknij przycisku środkowego gdy jest wyświetlane na dole ekranu.

Powtarzanie sekcyjne zostanie zatrzymane i nastąpi powrót do normalnego odtwarzania.
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  , 

 

  

Podstawy

+ Wideo
podczas odtwarzania, aby wyświetlić menu z opcjami poniżej.Przytrzymaj

Dodawanie pliku do zakładek.

Dodawanie zakończone.
Po dodaniu zakładki, plik wideo będzie odtwarzany z tej lokacji.

Wyświetla miniatury podglądu aktualnie odtwarzanego wideo.
Wybierz miniaturę podglądu, aby rozpocząć odtwarzanie w wyświetlanej lokalizacji.

Plik wideo i napisy mogą być synchronizowane w zakresie 0,5 sekundy, dotykając

Zmiana rozmiaru aktualnie odtwarzanego wideo.

-Auto
Rozmiar wideo zostanie zmieniony do pierwotnego rozmiaru.
W zależności od rozdzielczości pliku wideo, niektóre części ekranu mogą
być wyświetlane jako czarna pusta przestrzeń.
(Np górze lub na dole).

-Fit
Rozmiar wideo zostanie zmieniony zgodnie z oryginalnym rozmiarem strony
poziomej lub pionowej.
W zależności od rozdzielczości pliku wideo, niektóre części ekranu
mogą być wyświetlane jako czarne puste miejsca (np. góry, u dołu lub po bokach).

-Full
Rozmiar wideo jest powiększony lub pomniejszony do rozmiaru pełnego ekranu.
Wideo może pojawić się w innych proporcjach niż w oryginalnej rozdzielczości.
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Selected file can be added to Bookmark.

Adding completed.
If bookmark is added, the video file will play from the bookmarked 
location.

Displays the preview thumbnails of currently playing video.
Select a preview thumbnail to begin the playback at the displayed location. 

 Video file and subtitle can be synched in terms of 0.5 seconds by tapping
  , 

 Screen size of currently playing video can be changed.

- Auto
Video size is changed to the original size.
 Depending on the resolution of the video file, certain parts of the screen may be
displayed as black blank space
(e.g. top or bottom).

- Fit
 Video size is changed in accordance with the original size of horizontal
or vertical side.
 Depending on the resolution of the video file, certain parts of the screen
may be displayed as black blank space(e.g. top, bottom, or sides).

 -Full
Video size is enlarged or reduced to fit the full screen.
 The video may display in different ratio than that of the original resolution.

Tap and hold  during video playback to show pop-up containing the features below.

 
 ,  

 

━  
━ VOL +, -  

Podstawy

+ Wideo

Ustawianie prędkości odtwarzania.

Prędkość odtwarzania bieżącego utworu w zakresie 50% - 150%. Dotknij

aby zmienić ustawienia.

Odtwarzany plik jest ustawiony w trybie TV-Out.

Wybierz O aby włączyć tryb TV-Out.

Standardem TV-Out w iAUDIO 9+ jest kompozyt.
Kabel TV-Out jest sprzedawany osobno.
Tryb TV-Out może być sterowany jak niżej:

: Kończy tryb TV-Out

: Zmienia rozmiar ekranu TV-Out.
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Podstawy

+ Zdjęcia

Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Pictures.

Dotknij

Dotknij

Dotknij

aby wybrać zdjęcie i dotknij aby wyświetlić zdjęcie.

aby zmienić tryb krajobrazu lub portretu.

podczas wyświetlania zdjęcia, aby następnego lub poprzedniego.

Dotknij przycisk środkowy, aby wejść do trybu powiększania.

Dotknij przycisk środkowy w trakcie trybu powiększania, aby powiększyć zdjęcie x2 lub x3.

Użyj aby przesunąć zdjęcie w różnych kierunkach.

Powiększenie

Przejdź do listy/przesuń w lewo

podczas zoomowania

Przejdź do poprzedniego pliku

          przesuń w dół podczas
                            zoomowania

Przejdź do następnego pliku

          przesuń w górę podczas

                            zoomowania

Długie wciśnięcie: funkcje dodatkowe,

tryb krajobraz/portret, przesuń w 

prawo podczas zoomowania
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6   

      

 

 

Podstawy

+ Zdjęcia
Dotknij

Dotknij

podczas wyświetlania zdjęcia, aby przejść do poprzedniego ekranu
(wyłącznie podczas wyświetlania zdjęcia w oryginalnym rozmiarze).

będąc na poprzednim ekranie, aby przejść do przeglądarki.

Wszystkie zdjęcia zapisane w iAUDIO 9+ zostaną wyświetlone jako pokaz slajdów.

Dotknij aby zakończyć pokaz.

Wyświetlany obraz zostanie zapisany jako tapeta.
(Wyłącznie przy motywie zegara).

Zapisany jako tapeta.
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1   

2  ,   

3  
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Podstawy

+ Dokumenty

Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Documents.

Dotknij

Dotknij

Dotknij

aby wybrać plik tekstowy i dotknij aby wyświetlić tekst.

aby rozpocząć funkcję auto przewijania.

aby przejść do przeglądarki.          Przytrzymaj aby powrócić do tekstu.

Przejście do

przeglądarki

Auto przewijanie

Przewijanie w górę

Przewijanie w dół
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+ Settings

※  

 

Podstawy

+ Dokumenty
Przytrzymaj będąc w przeglądarce tekstów, aby wyświetlić poniższe opcje.

Zostanie wyświetlona lista plików.
W tym trybie, rzeczywiste pliki mogą zostać usunięte.

Zostanie wyświetlona lista plików tekstowych z zakładkami.
Wybrane pliki mogą być wybierane i kasowane.
To usuwa tylko zakładki listy, a nie rzeczywiste pliki.

Kliknij, aby usunąć.
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※  

 
 ,  

 

Podstawy

+ Dokumenty
Przytrzymaj będąc w przeglądarce tekstów, aby wyświetlić poniższe opcje.

Zmiana tła oraz kolorów tekstu.

Dotknij aby wybrać z sześciu różnych kolorów.

Wstaw zakładkę.

Wstawianie zakładki zakończone.
Wstawiony plik można otworzyć za
pomocą przeglądarki zakładek.

Przejście do wyznaczonej części pliku tekstowego.

Wyświetlona zostanie zawartość dokumentu,
podzielona na sześć części.

Ustawienie prędkości auto przewijania.

Dotknij

Prędkość auto przewijania może zostać ustawiona 
w przedziale 3 do 6 sekund w pięciu krokach.

gdy dokument jest otwarty, aby rozpocząć
auto przewijanie.

Ustawianie wielkości czcionki.

Ustawianie wielkości czcionki.
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Move to preset list

Preset on/off, Addi-
tional features(long)

Frequency/chan-
nel down

Frequency/chan-
nel up

1   

2     
       

3    

4      

  

 

5    

Podstawy

+ Radio

Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Documents.

Słuchawki iAUDIO 9+ służą jako antena.
Muszą być podłączone do odtwarzacza, aby radio działało.

Dotknij

Dotknij

podczas trybu Radio, aby wyświetlić listę ustawień.

ponownie, aby powrócić do ekranu trybu Radio.

Zachowane ustawienia mogą zostać wybrane z listy ustawień.

Po wybraniu ustawionego kanału z listy, przytrzymaj

aby wyswietlić menu dla dodawania/usuwania ustawień.

Dana częstotliwość może byc zachowana jako kanał w ustawieniach.

Poprzednio zachowane informacje o kanale mogą zostać usunięte.

Kanał radiowy zostanie wyświetlony w dwóch opcjach:
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A B

A   

 

B   
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,  

 

6    

Podstawy

+ Radio

[Szukanie po zaprogramowanych kanałach]

Gdy wyświetlany jest dany kanał, dotknij aby szukać po zaprogramowanych kanałach.

Wyszukiwanie po częstotliwości nie jest wspierane w tym trybie.

[Szukanie po częstotliwości]

Gdy dany kanał nie jest wyświetlany, dotknij aby wyszukiwać po częstotliwości co 0,10 Mhz.

Przytrzymaj aby uzyskać najbliższą częstotliwość dla czystego odbioru.

[Uwaga] jeżeli region FM to Europa lub Chiny, zmiana częstotliwości to 0,05 Mhz.

Dotknij aby przełączyć wyszukiwanie po kanałach lub częstotliwościach.
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※  

 
   

  

 

Podstawy

+ Radio
Dotknij będąc w trybie Radio, aby wyświetlić menu z opcjami poniżej:

Bieżąca audycja radiowa zostanie nagrana.

Dotknij aby zakończyć nagrywanie.

Nagrywanie zostanie dokonane zgodnie z
wartością bps ustawioną w Settings.

Nagrane pliki zostaną zapisane w [Recordings]-[FM Radio].

Auto skanowanie kanałów z silnym sygnałem FM i zapisane do ustawień.

Aby skanować więcej kanałów upewnij się, że słuchawki zostały podłączone
i obszar częstotliwości znajduje się na szarym polu.

Wybór regionu FM.

Regiony FM: Korea, Europa / Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone.
Częstotliwość może się różnić od regionu i skanowanie automatyczne
jest zalecane dla lepszego odbioru, jeśli region zostanie zmieniony.

Wybór stereo/mono.

Dotknij aby wybrać stereo/mono.
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Podstawy

+ Dyktafon

Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Recorder.

Dotknij

Dotknij

Dotknij

Dotknij

aby rozpocząć nagrywanie.

Ikona kasety zaświeci się na czerwono, timer zostanie pokazany.

aby spauzować. Dotknij ponownie, aby wznowić nagrywanie.

aby zakończyć nagrywanie, ikona kasety zaświeci się na szaro.

podczas gdy ikona kaseta świeci się na szaro, aby odtworzyć nagranie.

Pliki nagrane przy pomocy wbudowanego mikrofonu zostaja zapisane w
[Recordings]-[Mic].

Start/koniec
nagrywania

Pauza/Wznowienie
Odtwarzanie nagrania
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Back

Center button

Enter  DOWN  

UP

,  
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Podstawy

+ Dyktafon

+ Flash

Przytrzymaj będąc w trybie stand-by nagrywania, aby wyświetlić menu z opcjami poniżej:

Wciśnij aby wybrać od 32K do 256K.

Wybór jakości nagrywania.

Głośność mikrofonu.

aby wybrać od 1 do 5. Wyższa wartość zapewnia lepszą
jakość nagrania.

Wciśnij

Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Flash.

Dotknij aby wybrać plik flash i dotknij aby odtwarzać.

Wciśnij (bok) aby zakończyć odtwarzanie pliku flash.

Zawartość flash musi zostać zoptymalizowana dla iAUDIO 9+ celem poprawnego odtwarzania.

Okno dialogowe w przeglądarce flash posiada wyłącznie funkcję usuwania.

Jeśli funkcja kasowania jest wyłączona, pliki muszą zostać usunięte z rzeczywistego folderu,
w którym pliki są zapisane.
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JetEffect 5

Display 

Time

Music

Video

Recording 

System 

Podstawy

+ Ustawienia

Możesz wybrać spośród 48 różnych zestawów efektów JetEffect 5.
* Naciśnij ikonę użytkownika dwukrotnie 1/2/3/4 aby edytować equalizer i
wybrać ustawienia użytkownika.

Użyj tego ekranu aby zmienić ustawienia wyświetlacza takie jak: język, czcionka, czas
podświetlenia, tapeta, stndard wyjścia TV i podgląd obrazków.

Użyj tego menu aby dostosować datę i czas, alarm, automatyczne wyłączenie 
odtwarzacza.
* Jeżeli alarm jest włączony, urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia
 po wyłączeniu.

Użyj tego menu aby zmienić sposoby odtwarzania: pomijanie przerw, 
szybkość przewijania,szybkość odtwarzania, łagodne wyciszenie 
między utworami, napisy.

Użyj tego menu aby zmień funkcje video: szybkość przewijania, korekcję video,
napisy i ich język.

Użyj tego menu do zmian w nagrywaniu: jakość nagrywania z wejścia linowego,
mikrofonu, radia FM, głośności wejścia liniowego, mikrofonu i auto-sync.

Użyj tego menu aby zmienić ustawienia systemu takie jak: blokada ekranu, tryb
uśpienia, buzzer, balans kanałów, głośnik, czułość dotyku, tryb USB, aktualizacja
bibliotek i przywrócenie ustawień fabrycznych.
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JetEffect 5

Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP 
/ BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / 
Jazz / Classic / Balad / 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 
/ User 1 / User 2 / User 3 / User 4

User 1 / User 2 / User 3 / User 4

EQ Filter

BBE

Mach3Bass

3D Surround

MP Enhance

Stereo Enhance

Reverb (9 Modes)

Podstawy

+ Ustawienia

Wybierz spośród 
przygotowanych
48 zestawów
ustawień JetEffect.

4 zestawy ustawień
użytkownika: equalizer,
BBE+, Stereo Enhance,
Reverb.

JetEffect 5 jest najbardziej
zaafansowanym zestawem
filtrów dla odtwarzaczy
przenośnych.

Indywidualne dostosowanie korektora.

Efekt poprawiający jakość dźwięku, oczyszczający go.

Dodaje głębi i wypełnienia na basie, wzmacnia go.

Poprawia trójwymiarowość dźwięku.

Poprawia jakość dźwięku utraconą 
przez kompresję stratną.

Poprawia efekt stereo.

Symuluje dźwięk w określonym pomieszczeniu.

* Przy ekstremalnym podbiciu efektów JetEffect 5 mogą wystąpić zniekształcenia.
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4GB / 8GB / 16B / 32GB (Flash memory, FAT32 file system) 1)

2.0 inch Clear LCD (320X240)

43mm (W) x 95mm (H) x 8.9mm (T) / 40g

POWER/HOLD, MENU, VOL+, VOL-, Capacitive Touch Pad

White, Black

Battery Built-in rechargeable lithium polymer battery.

Playback Time Music : Max. 29 hours / Video : Max. 7 hours 2) 

Battery 
Charging

USB : 1 Hours 40 Minutes (5V / 500mA)
AC Adapter : 1 Hours 40 Minutes (5V/500mA)

CPU Pentium lll 500MHz or higher

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

USB Port 2.0 High Speed (recommended)

Speaker, Microphone

Frequency 
Range 20Hz~20,000Hz

Max Output Stereo, Left: 30mW, Right :30mW (16Ω earphones)

S/N Ratio 95 dB

File Formats MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV

Audio Codecs

MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320Kbps, 48KHz, Mono / Stereo  
WMA : 320Kbps, 48KHz, Mono/Stereo  
OGG : Q10, 44.1KHz, Mono/Stereo  
FLAC : Compression Level 0 - 8, 44.1KHz, Mono / Stereo  
APE : Fast compression, Normal, High compression 16Bit, ver. 3.97~3.99  
WAV : 48KHz, 16bit, Mono / Stereo

Meta Tag ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, Vorbis comments

Dodatki

+ Specyfikacja produktu

Pojemność

Ekran

Wymiary i waga

Przyciski

Kolory

Zasilanie

Wymagania
systemowe

Pozostałe

Audio
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1)  
2) 

JetEffect 5

48 Presets (44 Presets + 4 User Presets)

EQ 5-band equalizer (EQ Filter)

BBE+ BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance

Special Effect Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)

Lyrics LDB 1.0, 2.0

File Formats AVI, WMV, ASF

Video Codecs
Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9   
(screen resolution, frame rate, bit rate, and other options may affect 
the playback of some clips)

Video Resolution 320X240, 30fps (recommended)

Audio Codecs MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA

Subtitle SMI

Method Video: Composite  Audio: Stereo

Formats NTSC / PAL 

Supports JPG, no limit (progressive format : up to 1M pixels)

Supports TXT, no limit (exception UTF-8 Unicode (big endian))

Frequency 
Range 87.5-108 MHz (KR, US, EU), 76-108 MHz (JP)

Mic / FM Radio  

Dodatki

+ Specyfikacja produktu

Video

Audio

Wyjśćie TV

Zdjęcia

Dokumenty

Radio FM

Nagrywanie

Ilość dostępnego miejsca może być mniejsza ze względu na miejsce użyte przez oprogramowanie.
Czas odtwarzania mierzony jest w laboratoryjnych warunkach i może ulec zmianom w zależności od
wielu czynników takich jak głośność, podświetlenie ekranu czy niska temperatura.
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+ Rozwiązywanie problemów

+ Po przeczytaniu instrukcji nadal mam problem z obsługą.

Odwiedź naszą stronę (www.COWON.com) i dzał wsparcie gdzie znajdziesz FAQ (Frequently Asked

Questions - najczęściej zadawane pytania) Zachęcamy do odwiedzania naszej witryny ze względu na

pojawiające się aktualizacje do odtwarzaczy. Odpowiadamy również na indywidualne zapytania poprzez

kontakt online.

+ Chciałbym przywrócić w odtwarzaczu ustawienia fabryczne.

Aby przywrócić ustawienia wejdź do menu USTAWIENIA System Przywróć ustawienia fabryczne.

+ Odtwarzacz nie uruchamia się.

Sprawdź czy bateria nie jest rozładowana lub urządzenie jest podłączone do zasilania.

Jeżeli bateria jest całkiem rozładowana użyj ładowarki żeby naładować baterię zanim urządzenie bedzie

w stanie się uruchomić. Jeżeli odtwarzacz nadal nie działa, naciśnij i przytrzymaj równocześnie przez

około 4 sekundy przyciski głośnośći, odtwrzacz ponownie się uruchomi.

+ Ekran dotykowy nie działa

Ekran nie reaguje przy włączonej blokadzie. Przyciśnij przycisk włączenia aby odblokować ekran.

+ Nie słyszę żadnego dźwięku.

Sprawdź czy głośność nie jest ustawiona na “0”. Sprawdź czy w odtwrzaczu znajduje się obsługiwany plik

z muzyką, jeżeli plik ni ejest uruchomiony w odtwarzaczu, nie będzie słychać dźwięku. Uszkodzone pliki

mogą odtwrzać szum. Sprawdź połączenie ze słuchawkami. Zabrudzenia wtyku mogą powodować brak

dźwięku lub jego zniekształcenie.
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+ Rozwiązywanie problemów

+ Wgrane przeze mnie pliki nie są widoczne.

Każdy tryb pracy Cowona i9+ pokazuje tylko pliki które urządzenie w danym trybie jest w stanie odtworzyć,

aby przejrzeć pełną zawartość, przejdź do przeglądarki plików.

+ Odtwarzacz nie wyświetla okładki albumu.

Aby wyświelić okładkę albumu, grafika musi bysi być zapisana w tagu ID3. Zapisz ją przy pomocy programu

do edycji tagów. COWON i9+ obsługuje Album Art 2.0 może odczytać do 6 okładek albumu.

+ Odtwarzanie wideo nie działa.

Upewnij się że twoje pliki sa obsługiwane przez odtwarzacz COWON i9+. Jeżeli nadal nie jesteś pewny,

przekonwertuj je używając programu Jet Audio.

+ Radio FM nie działa.

Do obsługi radia niezbędne są słuchawki, służące jako antena. Rozprostuj przewód słuchawek aby poprawić

odbiór stacji radiowych. W różnych miejscach jakość odbioru może być lepsza lub gorsza, jeżeli radio nie

znajdzie żadnej stacji, skontaktuj się z serwisem.

+ W nagraniach z mikrofonu jest dużo szumu.

Odtwarzacz korzysta z bardzo małego mikrofonu, może być przez to narażony na zbieranie większej ilości

szumu. Mikrofon nie może być zasłonięty podczas nagrywania.
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+ Rozwiązywanie problemów

+ Czcionki są zniekształcone.

Ustaw ponownie swój język menu: ustawienia Ekran Język. Jeżeli problem dalej bedzie występował,

przestaw bieżącą czcionkę do systemowej czcionki. Produkty COWON pochodzą z rynku azjatyckiego z

azjatyckimi czczionkami, co może spowodować problemy ze znakami specjalnymi i czionkami innych jezyków.

+ Komputer nie wykrywa urządzenia

Jeżeli nie możesz uruchomić urządzenia lub komputer go nie wykrywa, odłącz przewód USB, naciśnij i

przytrzymaj przez około 4 sekundy obydwa przyciski głośności. Spowoduje to reset urządzenia.

Jeżeli połączenie jest niestabilne i urządzenie się co chwilę rozłącza, sprawdź czy dokładnie wpiąłeś kabel

USB. Jeżeli komputer nie wykrywa urządzenia z powodu wyładowania baterii, naładuj ją najpierw poprzez

ładowarkę sieciową, następnie podłącz do komputera. Odtwarzacz po podłączeniu w trybie ładowania i

odtwarzania, nie jest wykrywany przez komputer, przestaw tryb na synchronizację plików.

+ Pamięć urządzenia jest mniejsza niż w specyfikacji.

Wskazywana przez system windows wielkość pamięci może być różna od deklarowanej przez producenta.

Wynika to z zarezerwowania miejsca na oprogramowanie urządzenia.

+ Odtwarzacz nie działa prawidłowo przy zapełnionej pamięci.

Dla poprawnego działania sprzętu, zawsze zostawiaj conajmniej 10MB wolnego miejsca w pamięci

urządzenia.
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+ Wymiana baterii + Utylizacja produktu

Ładowalne baterie mają określoną żywotność(ilosć
cykli ładowania) i wymagają wymiany gdy ich
pojemność się zmniejsza. Baterie w produktach
Cowon mogą być wymieniane tylko na oryginalne
produkty Cowon w serwisie producenta. Odwiedź
stronę batteryreplace@cowon.com po więcej informacji.

Produkty COWON zawierają wbudowane ładowalne
baterie i muszę być utylizowane oddzielnie poza
odpadami domowymi. W przeciwnym wypadku mogą
zaniesczyszczać środowisko. Skontaktuj się z lokalnymi
organami aby dowiedzieć się w jaki sposób możesz oddać
do utylizacji produkty elektroniczne.



IMPORTER: MIP sp. z o. o.
pocztowy adres kontaktowy: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b

02-797 Warszawa

Niniejszym COWON oświadcza, że COWON i9+

jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi

postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,

do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego

przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich

godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.


