Instrukcja obsługi ver. 1.1. PL

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez informowania.
Ilustracje w instrukcji mogą się różnić od rzeczywistości

Dziękujemy za zakup odtwarzacza firmy COWON.

+ Informacje o prawach autorskich
Ogólne
+ COWON jest zarejestrowanym znakiem towarowym COWON SYSTEMS, Inc.
+ COWON SYSTEMS, Inc. posiada prawa do tej instrukcji.Nieautoryzowane
dystrybuowanie oraz wprowadzanie zmian w całości lub w części jest
surowo zabronione.
+ COWON SYSTEMS, Inc. prowadzi politykę zgodną z prawami autorskimi
dotyczącymi nagrań, muzyki filmów i gier. Zachęcamy do korzystania
wyłącznie z legalnych plików multimedialnych.
+ Po zakupie urządzenia odwiedź naszą stronę (http://www.COWON. com) i
zostań zarejestrowanym użytkownikiem. Zyskasz dostęp do dodatkowych
usług i najnowszych informacji o produktach.
+ Instrukcja zawiera specyfikacje, przykłady oraz ilustracje opisujące
elementy sprzętowe i programowe urządzenia. Mogą one ulec zmianie bez
informowania o tym użytkownika.

BBE
- BBE Sound, Inc. posiada licencję i urziela prawa do jej korzystania w
produktach firmy cowon zgodnie z USP4638258, 5510752 and 5736897.
- nazwa oraz symbol BBE są zarejestrowanymi znakami towarowymi BBE
Sound Inc.

COWON M2
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+ Zawartość
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Zanim zaczniesz!

+ Środki ostrożności
Poniższe środki ostrożności są wymagane dla prawidłowego stosowania produktu, jak i
bezpieczeństwa użytkownika, należy się z nimi zapoznać. Firma nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki, które mogą wystąpić ze względu na niezastosowanie się do
tych zaleceń. Poniższe informacje dotyczą wszystkich produktów produkowanych przez
COWON.
+ Zabrania się używania produktu do celów innych niż opisane w poniższej instrukcji.
+ Podczas rozpakowywania urządzenia i korzystania z materiałów drukowanych
zachowaj ostrożność przed skaleczeniem.
+ Dla twojego bezpieczeństwa nie oglądaj filmów, zdjęć ani tekstów na twoim
odtwarzaczu podczas prowadzenia pojazdu. Obsługa innych funkcji również może
być niebezpieczna i może doprowadzić do wypadku.
+ Korzystanie ze słuchawek podczas obsługi maszyn, wykonywania ćwiczeń może
upośledzać zdolność słyszenia i 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 oślepiać użytkownika.
+ Zabrania się rozpierania 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.
+ Podczas komunikacji z PC korzystaj wyłącznie z portów USB płyty głównej.
Korzystanie z hubów USB może spowodować niestabilną pracę.
COWON M2
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Zanim zaczniesz!

+ Środki ostrożności
+ Przy podłączaniu kabla USB oraz ładowarki zwróć uwagę na kierunek
wkładaniawtyczki. Nie wkładaj jej odwrotnie ani “na siłę”. Nie załamuj przewodów oraz
nie ustawiaj na nich ciężkich przedmiotów.
+ Zachowaj szczególną ostrożność przed uszkodzeniami mechanicznymi ekranów LCD,
AMOLED, paneli dotykowych oraz dystków twardych w odtwarzaczach. Gwarancja
może zostać unieważniona w przypadku uderzenia lub zgniecenia powyższych
elementów.
+ Nie należy upuszczać lub narażać produktu na uderzenia. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie i/lub awarie urządzenia oraz utratę gwarancji.
+ Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami, mogą one uszkodzić
odtwarzacz.
+ Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach lub nadmiernie się nagrzewa, naciśnij
przycisk reset i skontaktuj się ze sprzedawcą.
+ Jeżeli zaobserwujesz niezwykłe zachowanie baterii takie jak jej puchnięcie,
naciśnij przycisk reset 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 wilgoć jest to traktowane jako uszkodzenie z winy użytkownika.
+ Korzystanie z urządzenia przy użyciu mokrych rąk może spowodować jego
uszkodzenie.
+ Korzystanie z odtwarzacza w środowisku wysokiej elektryczności statycznej
może go uszkodzić.
+ Trzymaj odtwarzacz z dala od magnesów i żródeł pola magnetycznego.
+ Upewnij się że odłączyłeś odtwarzacz od komputera lub ładowarki podczas burzy
aby uniknąć zapalenia lub porażenia prądem.
COWON M2
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Zanim zaczniesz!

+ Środki ostrożności
+ Używanie odtwarzacza w temperaturach poza wyznaczonymi w instrukcji może
go uszkodzić. Tempaeratura pracy odtwarzacza powinna znajdować się w
zakresie 0°C ~ 40°C a temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C.
+ Odtwarzacz należy trzymać w chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od
bezpośredniego działania 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 odtwarzacz jako nośnika danych, należy zrobić wcześniej ich kopię.
Cowon nie bierze odpowiedzialności za utratę danych.
+ Wszystkie dane znajdujące się w urządzeniu mogą zostać usunięte podczas
serwisowania urządzenia. W czasie naprawy nie jest tworzona kopia zapasowa
plików znajdujących się w urządzeniu.
+ Cena urządzenia uzależniona jest od kursów walutowch oraz wielu innych
czynników. Cowon nie rekompensuje ewentualnych zmian w cenach produktów.
+ Podczas formatowania pamięci urządzenia upewnij się że wybrałeś format plików
zgodny z podanym w tej instrukcji
+ <Dla użytkowników MAC OS>
Procedura ‘wysuń’ musi być dokonana przed odłączeniem sprzętu od
komputera. Urządzenie może nie współpracować z MAC OS 10.5 Leopard i
starszymi. Jeżeli urządzenie wskaże problem, należy je sformatować pod FAT i
wgrać najnowsze oprogramowanie.

COWON M2
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Zanim zaczniesz!

+ Zawartość zestawu

COWON M2

Skrócona instrukcja

Kabel USB
* Aktualny zestaw może odbiegać od tego z ilustracji
COWON M2
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Zanim zaczniesz!

+ Nazwy elementów i ich funkcje

Odtwórz / Pauza
Power / Hold
(włącznik/blokada)

Przewiń wstecz << / poprzedni
utwór
Przewiń dalej >> / następny
utwór

Mikrofon

Ekran dotykowy
Gniazdo
słuchawek

Przycisk
M
Głośność (+)

Gniazdo
karty
Micro SD

Głośność (-)

Głośnik
Złącze Micro USB

COWON M2
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Zanim zaczniesz!

+ Przyciski
1. Włączanie/wyłączanie : Przytrzymaj przycisk power/hold
2. Blokada przycisków włączanie/wyłączanie : Naciśnij krótko przycisk
power/hold
- Ekran dotykowy oraz przyciski pozostają nieaktywne przy włączonej
blokadzie aby zapobiec przypadkowemu użyciu
- USTAWIENIA ▶ System ▶ Ustawienia blokady - ustawienia blokady
mogą dotyczyć tylko ekranu dotykowego lu przycisków.
3. Odtwórz/Pauza : Przyciśnij przycisk aby odtwarzać muzykę, przyciśnij
ponownie aby aktywować pauzę.
4. Przyciski następny(poprzedni), przewiń utwór (<< ; >>): przyciśnij
krótko aby zmienić utwór
Szybkie przewijanie : naciśnij i przytrzymaj przycisk.
5. Przycisk M: Przenosi do ekranu menu.
6. Głośność (+/-): Zwiększa/zmniejsza głośność.
* Smart RESET: Jeżeli przyciski lub ekran dotykowy nie działają
prawidłowo naciśnij jednocześnie przyciski głośności i przytrzymaj je
przez 5 sekund aby uruchomić ponownie urządzenie. Ten reset
powoduje odłączenie zasilania i nie wpływa na wydajność urządzenia.
* Domyślne ustawienie wyłączenia M2 to tryb uśpienia. Odtwarzacz
pobiera w nim znikomą ilość energii.

COWON M2
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Zanim zaczniesz!

+ Ładowanie

PC

Połączenie z komputerem za pomocą przewodu USB.
COWON
PC M2 może być również ładowany ładowarką od smartfonów.

- Przed pierwszym użyciem odtwarzacza lub po długim nieużywaniu odtwarzacza naładuj
najpierw baterię do pełna.
- COWON M2 posiada wbudowaną litowo polimerową baterię. Dla wydłużenia jej żywotności
zaleca się nie rozładowywać jej do końca przed podłączeniem ładowarki.
- Podczas połączenia USB poprzez HUB, urządzenie może działać niestabilnie. Korzystaj bezpośrednio z
portów USB komputera.

COWON M2
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Zanim zaczniesz!

+ Komunikacja z komputerem PC
1. Użyj kabla USB aby podłączyć COWON’a M2 do komputera.
2. COWON M2 pokaże komunikat o połączeniu USB jeżeli połączenie zostało ustanowione.
3. Sprawdź w “Mój komputer” lub przeglądarce plików czy odtwarzacz został poprawnie
wykryty przez komputer.
4. Skopiuj wybrane przez ciebie pliki do pamięci COWON’a M2.
5. Następnie kliknij
na pasku zadań aby bezpiecznie odłączyć odtwarzacz od
komputera.
6. Kliknij myszką na ikonę.
7. Bezpiecznie rozłącz urządzenie poprzez odpięcie kabla USB.

- Urządzenie rozpoznaje do:
pamięć wbudowana: 12,000 folderów / 12,000 plików (muzyka / wideo: 8,000 + inne:
4,000). karta pamięci : do 12,000 folderów / 12,000 plików (muzyka / wideo: 8,000 + inne:
4,000).
- Odłącz odtwarzacz od komputera dopiero po wykonaniu “bezpiecznego usuwania sprzętu”.
- Poniższy komunikat może się pojawiać losowo. Nie oznacza on uszkodzenia sprzętu.

- Jeżeli twój system operacyjny nie wyświetla “bezpiecznego usuwania sprzętu”
odłącz urządzenie dopiero po zakończeniu transferu
- Dla systemu LINUX I MAC OS dostępny jest wyłącznie prosty
transfer plików
. - Użytkownicy systemu MAC OS muszą korzystać z procedury
‘wysuń’ przed odłączeniem sprzętu

COWON M2
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Zanim zaczniesz!

+ Aktualizacja oprogramowania
Firmware to oprogramowanie wbudowane w sprzęt. Jego aktualizacja może
wpłynąć na stabilność działania urządzenia oraz może dodać nowe funkcje.
Należyh pamiętać że wersje Beta (nieoficjalne) mogą spowodować
uszkodzenie sprzętu.

Jak aktualizować oprogramowanie
1. Pobierz najnowszą wersję klikając na zakładkę SUPPORT na stronie
(http://www.COWON.com).
2. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą przewodu USB.
3. Rozpakuj oprogramowanie i przekopiuj je do pamięci COWON’a M2 (bez folderu).
4. Wykonaj “bezpieczne usuwanie sprzętu” i odłącz Cowona M2 od komputera
5. Kiedy ponownie uruchomisz odtwarzacz na ekranie pojawi się informacja o
aktualizowaniu oprogramowania.
6. Aktualną wersję sprawdzisz w zakładce Settings - System - Information.

- Naładuj do pełna baterię odtwarzacza przed aktualizacją.
- Nie wyłączaj odtwarzacza przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania.
Może to spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.
- Wykonaj kopię zapasową danych zapisanych w pamięci odtwarzacza przed
rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania. Cowon nie ponosi odpowiedzialności
za utratę danych.
COWON M2
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Podstawy

+ Ekran główny (Daily Life UI)
Sześć różnych rodzajów ekranu głównego wyświetla się w ciągu doby. Ekran zmienia się
w zależności od pory dnia.

◀ Daily Life UI

Dotknij
Dotknij strzałki w prawym górnym rogu aby wybrać jeden z sześciu
ekranów UI lub ekran zegara zamiast nich.
Jeżeli wyświetlane jest
ustawienie ○ ekran menu
będzie wyświetlany według stylu
wybranego przed wyłączeniem
urządzenia.

Jeżeli wyświetlane jest
ustawienie ×, ustawienie
ekranu zmienia się
automatycznie wraz z porą
dnia.
COWON M2
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Podstawy

+ Ekran Menu I (Daily Life UI)
Przesuń palcem w górę aby przewijać cztery główne ekrany.
Inteligentny powrót : Przesuń palcem w górę gdy
jesteś na ostatnim ekranie aby
wrócić do pierwszego ekranu.

Przesuń

Obraca ekran o 180 stopni
COWON M2
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Podstawy

+ Ekran Menu II (Visible Layered UI)
Dotknij ikony tematu aby zmienić wygląd ikon (Visible
Layered UI)

Dotknij

Visible Layered UI ▶

Dotknij
Dotknij ikonę ponownie aby wrócić do tematów
Daily Life UI
COWON M2
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Podstawy

+ Ekran zegara (Visible Layered UI)

Przesuń palcem w prawo aby wyświetlić ekran zegara. Przesuń palcem w
górę aby przjść do kalendarza i ekranu nazwy użytkownika.

Przesuń

Przesuń

Przesuń

Dotknij i przytrzymaj

Przytrzymaj palec na nazwie aby ją zmienić.
Dotkij ikonę klawiatury aby powrócić do
poprzedniego ekranu.

COWON M2
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Podstawy

+ Menu ostatnio używane (Visible Layered UI)
Przesuń palcem w lewo aby wyświetlić ekran ostatnio używanych funkcji.
Ekran pokazuje kolejno do 13 ostatnio używanych funkcji odtwarzacza.

Przesuń

13 ostatnio używanych funkcji spośród
Music / Videos / Pictures / Radio / Documents / Flash / Recorder / Browser /
Calculator / Settings / Notepad / Typist / Stopwatch
COWON M2
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Podstawy

+ Podstawowe menu
Music

Słuchaj muzyki w wielu formatach

Videos

Oglądaj filmy wideo

Radio

Słuchaj radia FM

Pictures
Documents
Browser
Flash

Przeglądaj ulubione zdjęcia w albumach
Czytaj i edytuj pliki tekstowe
Przeglądaj pliki zapisane w urządzeniu
Odtwarzaj animacje oraz gry flash

Recorder

Korzystaj z wbudowanego dyktafonu

Settings

Zmień ustawienia urządzenia

Calculator

Calculate numbers using the calculator.
COWON M2
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Podstawy

+ Podstawowe Menu
Notepad

Typist

Stopwatch

Sleep Mode

Rysuj obrazki lub zapisuj notatki w pamięci urządzeniu
Korzystaj z notatek tak jak przy pisaniu SMS’ów
Stoper odlicza czas z wysoką dokładnością

Uruchamia tryb zasypiania

Brightness

Reguluje jasność w zakresie 0-10

Power Off

Wyłącza urządzenie

Rotate

Obraca ekran o 180 stopni

Theme

Zmienia motyw ekranu

User Defined

Jeżeli wskazuje ○, ekran Daily Life UI wyświetlany jest
według ustawień użytkownika
Jeżeli wskazuje ×, ekran Daily Life UI zmienia się
automatycznie w zależności od pory dnia.
COWON M2
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Podstawy

+ Ustawienia

Naciśnij Next aby przejść do następnego
ekranu.
Naciśnij Prev aby przejść do poprzedniego
ekranu.
Ta ikona jest nieaktywna na pierwszym ekranie.

Dotknij ikony aby wrócić do nadrzędnego
menu

COWON M2
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Podstawy +
Ustawienia
Wybierz spośród 48 zestawów ustawień JetEffect.
JetEffect 5

Display

* Możesz edytować ustawienia klikając na ikonę zębatki przy numerze
zestawu ustawień
Użyj tego menu aby zmienić ustawienia ekranu takie jak: język,
czcionka, wyświetlanie czasu, czas wyłączenia ekranu, jasność i
orientacja ekranu.

Time

Użyj tego menu aby dostosować datę i czas, alarm
* Jeżeli alarm jest włączony urządzenie automatyczie przejdzie w tryb uśpienia
po wyłączeniu.

Music

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

Video

Użyj tego menu aby zmienić funkje wideo: szybkość przewijania, korekcję
wideo, napisy i ich język.

Recording

System

Użyj tego menu do zmian w nagrywaniu: jakość nagrywania z wejścia
liniowego, 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.
COWON M2
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Podstawy

+ Ustawienia
JetEffect 5

Wybierz spośród
przygotowanych 48 zestawów
ustawień JetEffect 5.

Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP /
BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz /
Classic / 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

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

User 1 / User 2 / User 3 / User 4

JetEffect 5 jest najbardziej
zaawansowanym zestawem
filtrów dla odtwarzaczy
przenośnych.

EQ Filter

Każde pasmo equalizera może być dostrojone

BBE

Efekt poprawiający jakość dźwięku, oczyszczający go.

Mach3Bass

Dodaje głębi i wypełnienia na basie, wzmacnia go.

3D Surround

Poprawia trójwymiarowość dźwięku

MP Enhance

Poprawia jakość dźwięku utraconą przez
kompresję stratną plików.

Stereo Enhance
Reverb(9 Modes)

Wzbogaca efekt stereo.
Symuluje dźwięk w 9 różnych pomieszczeniach.

* Przy ekstremalnym podbiciu efektów JetEffect 5 mogą wystąpić zniekształcenia.

COWON M2

24

Dodatki

+ Spefyfikacja produktu
Pamięć
Ekran

16GB lub 32GB, system plików FAT32
2,8 cala 16 milionów kolorów 320x240 pikseli, dotykowy

Wymiary

74.3mm(W) x 53.1mm(H) x 13.8mm(D) / 75g

Przyciski

Power / Hold, Play, REW/FF, M, Vol +, Vol -

Kolor
Bateria i zasilanie

Black/ Dark Silver
Bateria

Wbudowany akumulator litowo polimerowy

Czas pracy

Muzyka : do 90 godzin

Ładowanie baterii
CPU
Wymagania
systemowe

OS
Złącze USB

Inne

2)

USB : 5.5 godziny (5V / 500mA)
Pentium lll 500MHz lub szybsz
Windows ME i nowsze pełna funkcjonalność
MAC OS 10.X / Linux v2.4 i nowsze: transfer plików
2.0 High Speed (zalecane)

Wbudowany głośnik, Mikrofon, Gniazdo kart
Pasmo przenoszenia 20Hz~20,000Hz
Sygnał/szum

95 dB

Formaty plików

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

Kodeki Audio

MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320Kbps, 48KHz, Mono / Stereo
WMA : 320Kbps, 48KHz, Mono/Stereo
OGG : Q10, 44.1KHz, Mono/Stereo
FLAC : Poziom kompresji 0 - 8, 44.1KHz, Mono / Stereo
APE : Szybka, normalna i wysoka kompresja 16Bit, wer.
3.97~3.99
WAV : 48KHz, 16bit, Mono / Stereo

Meta Tagi

ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, komentarz Vorbis

Audio

COWON M2
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Dodatki

+ Specyfikacja produktu
48 zestawów (44 gotowych + 4 użownika)

Audio

JetEffect 5

EQ

5-pasmowy equalizer

BBE+

BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance

Special Effect Stereo Enhance, Reverb
Tekst

LDB 1.0, 2.0, LRC

Fo r m a t y

AVI, WMV, ASF

Kodeki Wideo

Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9
(rozdzielczość i bitrate niektórych plików mogą uniemożliwiaż ich
odtworzenie)

Wideo

Zdjęcia

Rozdzielczość

320X240, 30fps (zalecane)

Kodeki audio

MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA

Napisy

SMI

JPG bez limitu rozdzielczości

Dokumenty

Wsparcie dla plików TXT, bez limitu (wyjątek UTF-8 Unicode (big endian))

Radio FM

Zakres
częstotliwości

Nagrywanie

Mikrofon / FM Radio

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

1) Pojemność pamięci może się różnić ze względu na pamięć zarezerwowaną na system operacyjny.
2) Czas pracy mierzony jest w warunkach laboratoryjnych. Czas pracy jest zależny od warunków
odtwarzania.
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+ Rozwiązywanie problemów
+ Po przeczytaniu instrukcji nadal mam problemu z obsługą.
Odwiedź naszą stronę (www.COWON.com) i dział 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 ustawienia fabryczne.
Przejdź kolejno SETTINGS ▶ System ▶ Load Defaults.
+ Odtwarzacz nie uruchamia się.
Sprawdź czy bateria nie jest rozładowana lub urządzenie jest
podłączone do zasilania. Jeżeli bateria jest całkiem rozładowana
użyj ładowarki aby naładować baterię. Jeżeli odtwarzacz nadal
nie działa przytrzymaj przez 4 sekundy obydwa przyciski
głośności. Urządzenie uruchomi się ponownie.
+ Ekran i przyciski nie działają prawidłowo.
Przyciski i ekran są nieaktywne przy włączonej blokadzie,
wyłącz blokadę poprzez wciśnięcie przycisku power/hold.
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+ Rozwiązywanie problemów
+ Nie słyszę żadnego dźwięku
Sprawdź czy głośnośc nie jest ustawiona na “0”. Sprawdź czy w
odtwarzaczu znajduje się obsługiwany plik z muzyką, jeżeli plik
nie jest uruchomiony na odtwarzaczu muzyka nie będzie
odtwarzana. Sprawdź też połączenie ze słuchawkami.
Zabrudzenia wtyku mogą powodować brak dźwięku lub
zniekształcenie.
+ Wgrane przeze mnie pliki nie są widoczne
Nie obsługiwane pliki nie będą widoczne w poszczególnych
trybach pracy. Przeglądaj wgrane pliki w przeglądarce.
+ Okładka albumu nie jest wyświetlana.
Aby okładka była widoczna obraz musi być zapisany do tagu ID3
dla danego utworu. Dodaj obraz za pomocą edytora tagów ID3.
COWON M2 wspiera Album Art 2.0 możesz zapisać do 6 okładek
dla pliku.
+ Wideo nie jest odtwarzane.
Upewnij się że pliki są kompatybilne z Z2 (kodek, rozdzielczość).
Jeżeli nie jesteś pewny, użyj konwersji w programie JetAudio.
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+ Rozwiązywanie problemów
+ 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 znajduje żadnej stacji
skontaktuj się z serwisem.
+ W nagraniach z mikrofonu znajduje się dużo szumu.
Odtwarzacz korzysta z bardzo małego mikrofonu, może być
przez to narażony na zebranie większej ilości szumu. Mikrofon
nie może być zasłonięty podczas nagrywania
+ Czcionki nie są wyświetlane prawidłowo.
Wybierz właściwy język w menu Settings ▶ Display ▶ Language.
Jeżeli problem nadal występuje, zmień czcionkę na domyślną.
Produkty COWON są projektowane na Koreańskim systemie
Windows co może powodować nieprawidłowości w niektórych
regionalnych znakach specjalnych.
+ Komputer nie wykrywa urządzenia.
Jeżeli nie możesz uruchomić urządzenia lub komputer go nie
wykrywa, odłącz przewód USB i przytrzymaj przez 4 sekundy
obydwa przyciski głośności, spowoduje to reset urządzenia.
Jeżeli połączenie jest niestabilne i urządzenie się rozłącza, sprawdź
czy podłączyłeś prawidłowo przewód USB.
COWON M2
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+ Rozwiązywanie problemów
Nie korzystaj z HUBów USB tylko z portów płyty głównej
komputera.
+ Pamięć 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 pełnej pamięci.
Dla poprawnego działania zawsze zostawiaj conajmniej 10MB
wolnego miejsca w pamięci urządzenia.
+ <Dla użytkowników MAC OS>
Procedura ‘wysuń’ musi być wykonana przed odłączeniem
urządzenia od komputera.
Urządzenie może nie działać prawidłowo na systemie MAC OS
10.5 Leopard i starszych. Jeżeli problem występuje wykonaj
formatowanie pamięci w trybie FAT.
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+ Wymiana baterii

Ładowalne baterie mają określoną liczbę cykli ładowania i wymagają
wymiany jeżeli pojemność baterii zauważalnie spadnie.
Ładowalne baterie w produktach COWON mogą być wymieniane wyłącznie
w serwisie produceta. Odwiedź nas na batteryreplace@cowon. com aby
uzyskać więcej informacji na temat baterii
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+ Utylizacja produktu

Produkty COWON zawierają wbudowane ładowalne baterie i muszą
być utylizowane oddzielnie, poza odpadami domowymi. W
przeciwnym wypadku mogą zanieczyszczać środowisko. Skontaktuj
się z lokalnymi organami aby dowiedzieć się w jaki sposób możesz
oddać do utylizacji produkty elektroniczne.
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Niniejszym COWON oświadcza, że COWON M2
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.
IMPORTER: MIP sp. z o. o.
pocztowy adres kontaktowy: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b
02-797 Warszawa

