
Instrukcja obsługi wersja 1.0

4,3 calowy dotykowy ekan 16 milionów kolorów | Jet Effect 5,48| 
Muzyka | Filmy | Zdjęcia | Dokumenty | Radio FM | Dyktafon | 
Odtwarzacz Flash | Slot na kartę MicroSD | Wbudowany głośnik | 
Czujnik położenia | Wyjście TV | 
Odtwarzanie muzyki przez 110 godzin, filmów przez 13 godzin

zaprojektowany przez Cowon



Dziękujemy za zakup odtwarzacza Cowon.

Specyfikacja produktu może się zmienić bez informowanie o 
tym fakcie. Obrazki mogą się różnić od treści wyświelanej na 
ekranie odtwarzacza



3COWON X9

Ogólne

+ COWON jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy COWON SYSTEMS, Inc.
+  COWON SYSTEMS, Inc. zastrzega prawa do poniższej instrukcji. Zabronia się jej bezprawnego                                                    

rozpowszechniania w całości oraz w częściach.
+  COWON SYSTEMS, Inc. zachowuje zgodność z prawami autorskimi związanymi z odtwarzanymi 

multimediami. Zachęcamy do korzystania z legalnych plików.

+  Po zakupie urządzenia odtwarzacza Cowon zaprszamy do zarejestrowania się na naszej stronie 
internetowej (http://www.COWON.com).Po zarejestrowaniu będziesz mógł korzystać z usług dla 
zarejestrowanych użytkowników.

+  Poniższa instrukcja bazuje na specyfikacji produktu i niektóre funkcje oraz obrazku mogą się różnić 
od treści w twoim odtwarzaczu z powodu różnych wersji oprogramowania. Zmiany mogą być 
wprowadzane bez informowania użytkowników.

Informacje o systemie BBE 

-  BBE Sound, Inc. posiada licencję na nazwę oraz materiały zawarte w urządzeniach zgodnie z 
umowami USP4638258, 5510752 and 5736897.

- BBE oraz logo BBE są zarejestrowanymi znakami towarowymi BBE Sound Inc.

+ Prawa autorskie
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+ Zawartość
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+ Środki ostrożności

Zanim zaczniesz!

Poniższe środki ostrożności muszą być przesrzegane dla bezpieczeństwa użytkownika oraz po-
prawnego 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 opakowa-

nia aby uniknąć skaleczeń.
+  Nie oglądaj fimów, zdjęć i tekstów podczas prowadzenia pojazdu gdyż grozi to spowodowaniem wypad-

ku.
+  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.
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+ Środki ostrożności

Zanim zaczniesz!

+ 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.

+  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 oddziały-
wania 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 urzą-
dzenia W czasie naprawy nie jest tworzona kopia zapasowa plikó znajdujących się w urządzeniu.

+  Podczas formatowania pamięci urządzenia, upewnij się że wybrałeś format plikó zgodny z 
podanym w tej instrukcji.
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* Zestaw sprzedażowy może się różnić od podanego.

COWON X9 Skrócona instrukcja

Słuchawki

Przewód          Przewód         Przewód
   USB            TV-OUT            Line In
                     (Opcja)            (Opcja)

+ Zawartość zestawu 

Zanim zaczniesz!



8COWON X9

Slot 
MicroSD 

Przycisk głośności (-)

Gniazdo 
słuchawkowe

Włącznik / Blokada ekranu

Ekran 
dotykowy

Przycisk głośności (+)

Złącze 
USB/AV 

Głośnik

Mikrofon

Play/Pauza

Wstecz

Dalej

+ Nazwy elementów i przycisków funkcyjnych

Zanim zaczniesz!
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+ Przyciski

Zanim zaczniesz!

1.  Włączanie i wyłączanie: Naciśnij i przy-
trzymaj przycisk włączania/blokady.

2.  Blokada: Naciśnij krótko przycisk 
włączania/blokady aby ją uruchomić lub 
wyłączyć.

- Przy aktywnej blokadzie przyciski i ekran nie 
działają aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

-  USTAWIENIA   Ustawienia blokady można 
modyfikować w menu odtwarzaczafied in 
the System menu. 

- Można ustawić przyciski głośności aby zmienia-
ły utwór przy włączonej blokadzi  

3. Wyłączanie ekranu: kliknij krótko dwa razy 
przycisk włączania/blokady.
   -  Kiedy ekran jest wyłączony pojedyncze przyci-

śnięcie przycisku włączania podświetla go

*  Inteligentny RESET: Jeżeli przyciski lub ekran 
nie działają prawidłowo, naciśnij i przytrzymaj 
przez 5 sekund obydwa przyciski głośności aby 
zrestartować urządzenie. 

* Domyślnie Cowon X9 nie wyłącza się tylko 
przechodzi w stan uśpienia, pobiera przy tym 
niewielką ilość energii.

+ Ładowanie

 1. Ładoawnie poprzez port usb trwa około 6 
godzin

2.  Ładowanie ładowarką sieciową Cowon 
trwa około 4.5 godziny.

-  Przy pierwszym ładowaniu lub po długim nieuży-
waniu sprzętu należy naładować baterię do pełna.

-  COWON X9 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 bezpo-
średnio do portu USB.

- Dla bezpieczeństwa korzystaj wyłącznie z oryginal-
nego przewodu USB Cowon.

PC

PC
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+ Podłączanie do komputera

Zanim zaczniesz!

1.  Użyj przewodu USB aby podłączyć COWON X9 
do komputera.

2. Dotknij ekranu i wybierz opcję Ładowanie i synchro-
nizacja. 

*  Wybierz Ładowanie i odtwrzanie do odtwarzania 
muzyki w trakcie ładowania
Ten tryb uniemożliwia wymianę plików.

3. Sprawdź “Mój komputer” odtwarzacz powinien 
pokazać się jako dysk przenośny.

4. Skopiuj wybrane pliki z muzyką lub filmami do od-
twarzacza COWON X9.

5.  Po zakońszeniu kliknij      aby bezpiecznie 
odłączyć odtwrzacz od 
komputera. 6. Kliknij poniższe okno. 

7.  Bezpiecznie odłącz przewód USB.

- Urządzenie rozpoznaje do 12000 folderów i do 
12000 plików (do 8000 audio/video 4000 in-
nych wspieranych plików) .

- Odłącz odtwrzacz od komputera dopiero po wy-
konaniu “bezpiecznego usuwania sprzętu”.

-  Poniższy komunikat może się pojawiać 
losowo. Nie oznacza on uszkodzenia sprzętu, 
wystarczy spróbować ponownie.

- Jeżeli twój system operacyjny nie wyświetla 
“bezpiecznego usuwania sprzętu” odłącz od-
twarzacz dopiero po zakończeniu transferu.

-  Dla systemu Linux i MAC OS dostępny jest 
wyłącznie prosty transfer plików.

-  <Dla użytkowników MAC OS>  
procedura ‘wysuń’ musi być wykonana przed 
odłączeniem sprzętu od komputera. Urządzenie 
może nie współpracować z MAC OS 10.5 Le-
opard i późniejszymi. Jeżeli urządzenie wskaże 
problem, należy sformatować je pod FAT i 
wgrać najnowsze oprogramowanie.
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+ Aktualizacja oprogramowania

Zanim zaczniesz!

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 X9 do komputera za pomocą kabla USB.

3. Na ekranie urządzenia wybierz opcję ładowanie + synchronizacja

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

5.  Użyj “bezpiecznego usuwania sprzętu” i odłącz Cowona X9 od komputera.

6.  Kiedy uruchomisz odtwarzacz, rozpocznie się proces aktualizacji.

7.  Bieżącą wersję oprogramowania sprawdzisz w ustawienia    system    informacje.

-  Naładuj do pełna baterię odtwarzacza przed aktualizacją.

-  Nie wyłączaj odtwrzacza przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania. Może to spowodo-
wać uszkodzenie produktu i unieważnienie gwrancji.

- Wykonaj kopię zapasową danych zapisanych w pamięci Cowona X9 przed aktualizacją oprogra-
mowania, dane mogą zostać usunięte. COWON nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
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Główny ekran Cowona X9 podzielony jest na 2 strony
 Wybór menu jest intuicyjny, menu odwraca się przy obróceniu urządzenia. **

Czas

Słuchawki / Głośnik 

Głośność

Poziom 
baterii

Wyłączenie 
/uśpienie

Przełączanie 
między stro-
nami

Wybór 
widżetu

Ekran główny strona 1 Ekran główny strona 2

* Wskaźnik przełącza się w zależności od strony ekranu głównego.

**  Przy obróceniu urządzenia w poziomie, zawartość ekranu dostosuje się do położenia.

*

+ Ekran główny

Podstawy
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+ Wybór widżetu

Wybierz “Wybór Widżetu” aby dodać do ekranu głównego najczęściej używane funkcje.

display.

�

-  Krótki dotyk wybiera funkcję widżetu, długie przytrzymanie 
umożliwia jego edycję.

Dotknij

Touch

�

Podstawy
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Play/pauza, wybór poprzedniego lub następnego 
utworu.

Ustawianie godziny, alarmu i odliczania czasu.

Nagrywanie przy użyciu wbudowanego mikrofonu 
oraz odtwarzanie nagranych plików.

Zapisuj i odczytuj notatki przy użyciu wbudowanej 
klawiatury

Wyświetlanie wolnej pamięci urządzenia.

Pokazuje obrazy zapisane w pamięci urządzenia.

Pusty widżet.

+ Wybór widżetu

Podstawy



15COWON X9

Odtwarzanie plików 
muzycznych.

Odtwarzanie plikó wideo.

Przeglądanie albumu ze 
zdjęciami.

Słuchanie radia FM.

Nagrywanie poprzez wbudowany 
mikrofon lub wykorzystując wej-
ście liniowe 

Zmiana ustawień urzą-
dzenia.

Odczyt plików tekstowych.

Odtwarzanie animacji 
i gier w formacie 
Flash.

Menadżer plików. Dostęp do 
plików rozmieszczonych w 
folderach. 

Dotykowy kalkulator.

Tworzenie notatek przy 
użyciu wbudowanej kla-
wiatury

Prosta gra wykorzystująca 
akcelerometr.

Przeglądanie komiksów.

Stoper i minutnik.

Napisz notatkę lub narysuj 
obrazek.

Podstawy

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

wybrać ustawienia użytkownika. 

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

Czas
Użyj tego menu aby dostosować datę i czas, alarm, automatyczne wyłączenie odtwa-
rzacza.

* Jeżeli alarm jest włączony, urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia po wyłączeniu.

Muzyka
Użyj tego menu aby zmienić sposoby odtwarzania: pomijanie przerw, szybkość prze-
wijania, szybkość odtwarzania, łagodne wyciszenie między utworami, napisy.

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

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

System 
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. 

Podstawy

+ Ustawienia
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JetEffect 5

Wybierz spośród przygo-

towanych 48  zestawów 

ustawień JetEffect. 

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 / 
User 1 / User 2 / User 3 / User 4

4  zestawy ustawień 

użytkownika: equalizer,

BBE+, Stereo Enhance, 
Reverb.

User 1 / User 2 / User 3 / User 4

JetEffect 5 jest najbardziej 

zaafansowanym zestawem 

filtrów dla odtwarzaczy 

przenośnych. 

EQ Filter Każde pasmo equalizera może być dostosowane indywidual in detail.

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.

Stereo Enhance Poprawia efekt stereo.

Reverb (9 Modes) Symuluje odtwarzanie dźwięku w określonym pomieszczeniu.

 *  Przy ekstremalnym podbiciu efektów JetEffect 5 mogą wystąpić zniekształcenia.

Podstawy

+Ustawienia
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Pojemność          8GB / 16GB / 32GB (Pamięć flash, system plików FAT32) 1)

Ekran                   16 milliów kolorów, 4.3 cala LCD, panoramiczny (480X272 pikseli), Dotykowy

Wymiary i waga
72.5mm (Wysokość) x 114.9mm (Szerokość) x 12.2mm (Grubość) / 159g

Przyciski Włącznik/blokada, >>, <<, PLAY/PAUZA, głośniej, ciszej

Kolory Biały / Czarny  

Zasilanie

Bateria Wbudowany akumulator Litowo - Polimerowy wielokrotnego ładowania

Czas odtwrzania    Muzyka : Max. 110 godzin / Wideo : Max. 13 godzin 2) 

Czas ładowania
USB : 6 godzin (5V / 500mA) 
Ładowarka sieciowa : 4.5 godziny (4.2V / 750mA)

Wymagania 
systemowe

Procesor Pentium lll 500MHz lub nowszy

System operacyjny
Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: Pełna funkcjonalność
MAC OS 10.x / Linux v2.4 i nowsze: Transfer plików

Port USB 2.0 High Speed (zalecany)

Pozostałe Głośnik, mikrofon, slot kart micro-sd

Audio

Pasmo przenoszenia 20Hz ~20,000Hz

Moc wyjściowa Stereo, Lewy kanał: 29mW, Prawy kanał :29mW (16Ω earphones)

Stosunek  S/N 95dB

Obsługiwane pliki 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 : Szybki, Normalny, Wysoka kompresja 16Bit, ver. 3.97~3.99 
WAV : ~48KHz, 16bit, Mono/Stereo

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

JetEffect 5

48 ustawień (44 predefiniowane + 4 użytkownika)

EQ 5 pasmowy equalizer (EQ Filter)
BBE+ BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
Efekty Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)

Napisy LDB 1.0, 2.0, LRC 

Dodatki 

+ Specyfikacja produktu 
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Video

Formaty plików AVI, WMV, ASF

Kodeki wideo
Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9   
(rozdzielczość, ilość klatek, próbkowanie i inne opcje mogą wpłynąć na odtwarzanie niektó-
rych filmów)

Rozdzielczość           480X272, 30 klatek (zalecana)

Kodeki  audio  MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA

Napisy SMI

Wyjśćie TV
Połączenie Wideo: Kompozytkowe  Audio: Stereofoniczne

Formaty NTSC / PAL 

Zdjęcia Obsługa JPG, no limit (progresywne formaty : do 1 megapiksela)

Dokumenty Obsługa plików  TXT, bez limity (wyjątek - kodowanie UTF-8 Unicode (big endian))

Radio FM
Częstotliwość 87.5-108 MHz (KR, US, EU), 76-90 MHz (JP)

Nagrywanie Mikrofon / Wejście liniowe / Radio FM  

1)  Ilość dostępnego miejsca może być mniejsza ze względu na miejsce użyte przez oprogramowanie. 
2)  Czas odtwarzania mierzony jest w laboratoryjnych warunkach i może ulec zmianom w zależności od 

wielu czynników takich jak głośność, podświetlenie ekranu czy niska temperatura.

Dodatki

+ Specyfikacja produktu 



20COWON X9

+ 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.

+  Wgrane przeze mnie pliki nie są widoczne.

Każdy tryb pracy Cowona X9 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 X9 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 X9. Jeżeli nadal nie jesteś pewny, 
przekonwertuj je używając programu Jet Audio.
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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 
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.

+ 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 wpiałeś 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 infor-
macji.

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 od-
dać 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 X9

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.


