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Specifikace produktu může být měněna bez předchozího upozornění.
Díky různým verzím systému Android nemusí být některé aplikace nainstalovány nebo spouštěny správně.
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+ Informace o autorských právech

Děkujeme za zakoupení produktu COWON.
Děláme vše pro to, abychom byli pyšní na označení DIGITAL PRIDE. 
Tato uživatelská příručka obsahuje informace o tom, jak používat Váš nový produkt. 
Pokud si před jeho používáním tuto příručku přečtete, budete moci využívat všech funkcí, které 
Váš produkt nabízí.

Webové stránky 
+ Adresa, na které naleznete více o produktu, je http://www.COWON.com
+ Z této stránky si můžete stáhnout poslední verzi firmwaru nebo nejnovější informace o   

produktech.
+ Pro začátečníky nabízíme i sekci nejčastěji kladených dotazů (FAQ).
+ Pro registraci produktu použijte sériové číslo, které naleznete na zadní straně výrobku. Poté 

můžete využívat všech výhod registrovaných zákazníků.
+ Jakmile se jednou zaregistrujete, můžete využívat i online podpory. Můžete také získávat 

informace o nových produktech a událostech do Vaší e-mailové schránky.



Obecné

+  COWON je registrovaná obchodní známka 
společnosti COWON SYSTEMS, INC.

+  COWON SYSTEMS, INC. vlastní autorská 
práva na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli 
neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo 
celého) je striktně zakázána.

+ COWON SYSTEMS, INC. dodržuje zákony a 
předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů 
a her. Dodržování zákonů a předpisů se taktéž 
vyžaduje od uživatelů.

+  Co nejdříve po zakoupení našeho produktu 
navštivte stránku www.COWON.com a zaregistrujte 
se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné 
pouze registrovaným uživatelům.

+  Tato Uživatelská příručka je založena na 
specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a 
softwarových a hardwarových specifikacích, které 
se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

Informace o BBE

+ BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a 
informace použité v tomto produktu v souladu s 
USP4638258, 5510752 a 5736897.

+  BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními 
známkami společnosti BBE Sound, Inc.

Všechna práva vyhrazena společností COWON SYSTEMS, 

+ Informace o autorských právech
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Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se 
vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo 
zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za 
škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto 
výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy 
jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné 
společností COWON SYSTEMS, INC.
+ Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které 

popisuje tato Uživatelská příručka.

+ S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s 
produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.

+ Při řízení vozidla si neprohlížejte filmy, obrázky a texty, které 
jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení 
vozidla nepracujte s přístrojem.

+ Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani 
neupravuje sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled 
o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti 
na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo 
nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.

+  Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85 dB a 
výše) může nevratně zničit Váš sluch!

+ Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně 
osvětleném prostředí.

+ Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho 
otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění 
škod je plně hrazeno zákazníkem.

+  Pro svou vlastní bezpečnost používejte USB kabely a USB 
nabíječky schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.

+  Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo 
na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub 
nemusí garantovat správnou funkci.

+  Při zapojování USB kabelu nebo nabíječky vždy dodržujte 
správný postup a připojujte konektory nenásilně a do 
odpovídajících konektorů. Chybné nebo násilné propojení může 
mít za následek poškození přístroje nebo počítače. Konektory 
neohýbejte a nezatěžujte je těžkými věcmi.

+  Dbejte na to, aby na obrazovku přístroje nebyl vyvíjen tlak 
a taktéž zabraňte pádům přístroje. V opačném případě 
vystavujete přístroj možnému poškození nebo ztrátě dat.

+  Neházejte s přístrojem nebo jej nepouštějte na zem - tyto akce 
mohou mít za následek nefunkčnost přístroje nebo zrušení 
záruky.

+ Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu 
používání zařízení extrémní teplotu, resetujte přístroj a 
okamžitě informujte svého prodejce.

+  Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti z 
akumulátorem, resetujte přístroj a okamžitě informujte svého 
prodejce.

+  Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení 
vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej 
reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.

+ Výstrahy
Začínáme!
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+ Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama.

+  Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické 
elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.

+ Neumisťujte přístroj k magnetům a do míst se silným 
magnetickým polem.

+  Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od 
USB, nabíječky nebo počítače. 

+  Používejte a skladujte zařízení pouze za teplot, které jsou 
popsané níže. Tím zabráníte poškození produktu. 
Pracovní teplota: 0°C ~ 40°C 
Skladovací teplota: -10°C ~ 50°C

+  Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, 
nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

+  Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo 
rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch 
přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost 
zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu 
jemný suchý hadřík.

+  Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný 
disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich 
dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.

+  Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li 
přístroj servisován. Servisní centrum neprovádí zálohu a 
obnovení dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli 
ztrátu dat.

+  Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. 
COWON SYSTEMS, Inc. nekompenzuje jakýkoli cenový výkyv. 

+  Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do styku s ostrými 
předměty a zvířaty.

+  Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, 
který je popsán v této příručce (FAT32/FAT16/NTFS).

+ Výstrahy
Začínáme!



9COWON Z2

* Aktuální obsah balení se může lišit

COWON Z2 Uživatelská 
příručka

Sluchátka USB kabel

Síťová 
nabíječka

HDMI kabel
(Volitelný)

+ Obsah balení 
Začínáme!
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FF

+ Ovládací prvky a funkce
Začínáme!

Dotyková 
obrazovka
Dotyková 
obrazovka
Dotyková 
obrazovka
Dotyková 
obrazovka
Dotyková 
obrazovka

Tlačítko MENU 

Tlačítko DOMŮ

Tlačítko ZPĚT

Sluchátka

USB / Nabíječka
Slot pro microSD kartu

HDMI port

VOL-VOL-VOL-

VOL+

Play / Pauza

Reproduktor Napájení/Zámek

REW

Mikrofon
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+ Nabíjení

1. Zamknutí/Vypnutí: Stiskněte a držte tlačítko 
Napájení/Zámek.

2. Zamknutí/Odmeknutí: Stiskněte tlačítko 
Napájení/Zámek při zapnutém zařízení.

- V režimu zámku je zamknutá dotyková obrazovka. 
-  Uzamknutí obrazovky může zabránit nechtěným 

stisknutím a operacím.
3. Stiskněte tlačítko Napájení/Zámek po uzamknutí 

obrazovky do 2 sekund a tím přístroj přejde do 
režimu spánku.

- V menu Hudba, Rádio: Vypnutý displej
- V ostatních menu: Režim spánku
* Obecně se doporučuje pro zařízení s operačním 

systémem Android používat režim spánku, což 
vede k rychlejšímu startu a menší spotřebě 

+ Tlačítka
Začínáme!

-   Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití 
přístroje jej nejprve plně nabijte.

- Při připojení do síťové nabíječky může být Z2 
automaticky aktivován. Pokud se toto stane, pak 
pro zapnutí stiskněte a držte tlačítko Napájení/
Zámek na více než 5 sekund.

-  Pokud je Z2 připojen do USB rozbočovače nebo 
do jiného USB zařízení, může být k napájení 
přístroje použit jeho vlastní akumulátor. Proto 
pro nabíjení používejte jen originální síťovou 
nabíječku.

Chytrý reset 
Stiskněte a držte tlačítko Napájení/Zámek na 
alespoň 5 sekund. Tím dojde k resetování zařízení 
při jakékoli chybě nebo abnormalitě.
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Firmware je software, který je obsažen přímo v 
zařízení.Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit 
chyby a přidat další vlastnosti.  
Aktualizací může být zvýšen výkon nebo stabilita 
přístroje. V beta verzi se mohou nacházet i drobné 
chyby.

- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. 

Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a 
nemusí se na něj vztahovat záruka.

- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna 
důležitá data. Paměť může být v průběhu 
aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou 
odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.

+ Aktualizace firmwaru
Začínáme!

1. Propojte Z2 a PC pomocí USB kabelu. 
2. Klepněte na ‘Zapnout úložiště USB’ pro aktivaci 

režimu přenosného disku. 
3. Zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory do Z2.
4.  Až budete hotovi, klepněte na ikonu  v 

systémové liště.
5. Klepněte na zobrazenou zprávu. 

 

6. Klepněte na ‘Vypnout úložiště USB’ pro odpojení Z2 
z Vašeho počítače.

+ Připojení a odpojení PC

-  Před odpojením zařízení vždy klepněte na ‘Vypnout 
úložiště USB’.

-  Ujistěte se, že na vnitřní paměti je vždy dostatek 
místa pro správnou práci operačního systému.
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Jak aktualizovat firmware
1.  Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT 

na stránce (http://www.COWON.com).
2. Pro připojení COWON Z2 k PC použijte USB kabel.
3. Rozbalte soubory s firmwarem a zkopírujte je do 

hlavní složky přístroje.
4. Po zkopírování souborů do Z2, klepněte na ‘Vypnout 

úložiště USB’ pro odpojení zařízení. Připojte Z2 
k síťovému adaptéru a přejděte do Nastavení ▶ 
Info o přístroji Z2 ▶ Aktualizace systému. Najděte 
soubory s firmwarem pro pokračování. 

5.  Správnost instalace firmwaru můžete ověřit v 
Nastavení ▶ Info o přístroji Z2 ▶ Verze firmwaru. 

*  Aktualizaci firmwaru můžete také provést pomocí 
microSD karty. Rozbalte soubory s firmwarem a 
zkopírujte je do hlavní složky karty a vložte kartu 
do přístroje.

+ Aktualizace firmwaru + Formátování, instalace a další
Začínáme!

Formátování vnitřní paměti
Vnitřní paměť můžete zformátovat v Nastavení ▶ 
Úložiště ▶ Odpojit vnitřní paměť ▶ Zformátovat 
vnitřní paměť
Čas od času doporučujeme zformátovat vnitřní 
paměť. To zajistí dobrou výkonnost přístroje. Před 
formátováním se ujistěte, že jste si zálohovali  
všechna data; formátováním budou tato data 
smazána.

Prohledávání médií
Po zkopírování multimediálních souborů do Z2 a 
odpojení od USB bude spuštěno prohledávání médií. V 
průběhu prohledávání může být zařízení zpomalené v 
reakcích a to v závislosti na typu a velikosti souborů a 
může trvat i několik minut.

Jak instalovat aplikace
Připojte COWON Z2 do počítače a zkopírujte soubor 
s příponou APK do složky APK v přístroji. Po odpojení 
USB kabelu budete vyzváni, zda chcete nainstalovat 
aplikaci; pokud ano, klepněte na talčítko ‘Nainstalovat’. 
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Designed by COWON

The straight line and dynamic curves of Z2 are slim, 
yet provide an easy grip to its users.
With an exterior body consisting of only one piece, 
unnecessary parts removed, the unibody construction 
boldly expresses extreme simplicity.
Users can expand the capacity with a MicroSD card and 
enjoy high quality video up to 1080p Full HD on the 
AMOLED display. The USB cover of Z2 protects the USB 
ports and also holds Z2 on a right angle when watching 
videos. 
Simple yet emotional curves and hidden functions are a 
speciality of COWON Z2.

“Floating Design” 
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PerspectivePerspective

Smart Reset
리셋 필요 시 전원 버튼을 5초 이상 눌러주세요.
 
Press power button for 5 seconds or more.

Smart Reset
리셋 필요 시 전원 버튼을 5초 이상 눌러주세요.
 
Press power button for 5 seconds or more.
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+ Formátování, instalace a další
Začínáme!
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+ Přidání / Smazání ikon z hlavní obrazovky

Na hlavní obrazovku můžete přidat aplikace i widgety a to pomocí 
menu, které se zobrazí, když podržíte prst na prázdné ploše 
hlavní obrazovky. Taktéž ikony v APPS mohou být přidány; dlouze 
podržte prst na ikoně pro přidání.

Pokud chcete přidané ikony smazat z domovské obrazovky, 
dlouze na nich podržte prst a přesuňte je do koše.

*   Smazání ikony nesmaže aplikaci v seznamu aplikací.

Posunujte plochu 
hlavní obrazovky pro 
zobrazení více ploch; 
posuňte posuvník 
vlevo nebo na něj 
klepněte pro zobrazení 
seznamu aplikací.

Zapněte přístroj a 
posuňte posuvník 
doprava; bude 
zobrazena hlavní 
obrazovka. 

+ Hlavní obrazovka
Základní použití

Posun

Dotyk

Dotyk

TaženíDotyk
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Dotyk

Dotyk

+ Používání widgetů

Klepněte na menu s widgety na domovské obrazvce a zvolte aplikaci, kterou chcete přidat na současnou 
obrazovku.

Widgety Vám umožní umístit na plochu ikony používaných aplikací.

Základní použití
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+ Odebírání widgetů

Stiskněte a držte ikonu widgetu a přetáhněte ji do Koše.

Základní použití

Dotyk Tažení
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+ Základní menu
Základní použití

Hudba Přehrává mnoho hudebních formátů. 

Videa Přehrává mnoho videoformátů včetně Full 
HD 1080P.

Obrázky Zobrazí obrázky a může je třídit do alb. 

Internet Spustí internetový prohlížeč pro procházení 
webem. 

Kalkulačka Spustí kalkulačku.

Rádio Spustí rádio.

Záznam 
zvuku Spustí záznam na vnitřní mikrofon. 

Komiks Prohlíží komiksy a malby na internetu. 

Dokument Umožní čtení dokumentů. 

Malování Umožní kreslení jednoduchých maleb.

Nastavení Umožní změnu uživatelských nastavení.

JetVD Umožní sledování videí na YouTube.

+ Připojování HDMI kabelu
* HDMI kabel je nabízen jako samostatná položka a není součástí balení.

TVCOWON Z2

1.  Připojte jeden konec HDMI kabelu z výstupu na Z2 
a druhý konec do vstupu televizoru.

2. Nastavte vstup televizoru na HDMI.
3. Přejděte do Nastavení ▶ Zobrazení ▶ Nastavení 

výstupu a klepněte na Výstup HDMI. 
4.  Ověřte, zda je reprodukován obraz i se zvukem.

COWON Z2 podporuje výstup HDMI ve vysokém 
rozlišení.
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Pokud Z2 indikuje některé ze symptomů níže, 
použijte Režim obnovení pro zporvoznění zařízení. 
- Pokud selže aktualizace systému  
- Pokud je potřeba přeinstalovat firmware pro 
vyřešení chyb.
*  Režim obnovení může být použit pro obnovewní firmwaru 

přístroje. Pokud se v průběhu práce s přístrojem vyskytne 
chyba, stiskněte a držte tlačítko 
Napájení/Zámek na dobu alespoň 
na 5 sekund. Tím dojde k resetu.

Jak použít režim obnovení
1.  Držte tlačítko Play/Pauza a 

zapněte přístroj. 
2. Držte tlačítko Play/Pauza 

až do zobrazení grafiky 
vpravo.

3. Poté stiskněte tlačítko 
DOMŮ a zkontrolujte, zda 
se zobrazilo menu se 4 
položkami. Použijte 
tlačítka VOL+ a VOL- pro 
výběr položky menu.  

+ Režim obnovení 

1 reboot system now Ukončí Režim obnovení a restartuje 
přístroj.

2 apply sdcard:update.
zip

Spustí aktualizaci z paměťové 
karty a ze souboru update.zip

3 apply nand:update.zip Spustí aktualizaci z vnitřní paměti 
a ze souboru update.zip

4 re-install current 
version

Při použití aktualizace OTA dojde 
k záýlohování firmwaru do vnitřní 
paměti po úspěšné aktualizaci. 
Tato volba umožní opětovnou 
instalaci současného firmwaru.   

*  Pokud neexistuje žádný soubor pro volby 2, 3 a 4, bude 
zobrazeno chybové hlášení a instalace nebude spuštěna. 

4.  Po dokončení aktualizace bude zařízení 
automaticky restartováno. Poté můžete začít 
používat přístroj s novým firmwarem.

Základní použití
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CPU 1GHz ARM CORTEX-A8 CPU + 800MHz 1080p Full HD VPU + 320MHz 
Mali 3D GPU

RAM 512MB

Displej AMOLED 3.7 Inch (800x480), Kapacitní dotyková obrazovka

Kapacita 8GB / 16GB / 32GB (Vnitřní paměť, souborový systém NTFS) *

Rozměry/Váha 62.8mm (Š) × 116.5mm (V) × 11.8mm (T)/116 gramů

Tlačítka DOMŮ, MENU, ZPĚT, Napájení/Zámek, Play/Pauza, FF, REW, VOL+, VOL-

Barva Černá / Bílá

Napájení

Akumulátor Vnitřní Li-Pol akumulátor

Čas přehrávání Hudba: až 22 hodin / Video: až 8.5 hodin ** 

Nabíjení Síťový adaptér: cca 3 hodiny

OS Android

Ostatní Vestavěný reproduktor, mikrofon, slot na microSD kartu, G-Seznor

Zvuk

Frekvenční rozsah 20Hz~20.000Hz

Maximální výstup Setero, 2x29mW (6Ω sluchátka)

Odstup signál/šum 95dB

Formát souborů MP3/2/1, WMA, OGG, WAV, ASF, FLAC, APE, M4A

Zvukové kodeky MPEG1 Layer 1/2/3, WMA, OGG Vorbis, PCM, FLAC, 
Monkey’s Audio ***

Texty LDB

Rychlost přehráv. 50% - 200%

JetEffect 5

48 předvoleb (44 předvoleb + 4 vlastní předvolby)

EQ 5 pásmový ekvalizér

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

Speciální efekty Stereo Enhance, Reverb

*  Kapacita paměti se může lišit v závislosti na obsazenosti a využití funkcí firmwaru. 
Pro microSD karty je podporován souborvý systém FAT32.

** Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se 
může lišit.

***   Maximální rozlišení mohou záviset na kodecích a na volbách při kódování souboru. 
****  Rádio nepodporuje Bluetooth. Necertifikované Bluetooth headsety, přijímače a 

podobně nemusí být s přístrojem kompatibilní.
*****  Tato funkce může být použita na místech, kde je k dispozici připojení k Wi-Fi sítím.

Video

Formát souborů AVI, WMV, ASF, MP4, MKV, MPG, DAT, TS, TP, TRP, 3GP

Obrazové kodeky DivX, Xvid, H.264, WMV 9/8/7, MPEG1 ***

Rozlišení obrazu Až 1920x1080 ***

Zvukové kodeky MPEG1 Layer 1/2/3, WMA, OGG Vorbis, PCM, FLAC ***

Barevné titulky SMI, SMIL, SRT, SUB (textová forma)

Více zvuků Přehrává více zvukových stop 

Rychlost přehráv. 50% - 200%

AV Out

HDMI

Composite
Formát: PAL / NTSC

Zvuk: Stereo / S/PDIF

Obrázky JPG, PNG, GIF, BMP

Dokumenty TXT (žádný limit pro velikost souboru)

Rádio Frekvenční rozsah 87.5~108 MHz (KR, US, EU), 76~90 MHz (JP)

Nahrávání Mikrofon / Rádio

Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR, A2DP / AVRCP / OPP ****

WiFi Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n *****

Systémové 
požadavky

CPU Pentium III 500Mhz a vyšší

OS Windows7/Vista/XP/2000: Podporovány všechny funkce

USB port USB 2.0 High Speed

+ Specifikace produktu
Další informace
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+ Řešení problémů

+  Ani tato příručka mi nepomohla
Webové stránky COWON (www.COWON.com) nabízejí 
podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ 
(nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také 
další informace či aktualizované verze firmwaru. S 
dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na 
prodejce.

+ Přístroj nelze zapnout
Akumulátor může být úplně vybitý - před používáním 
jej nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může 
lišit podle toho, jak je akumulátor vybitý. Pokud přístroj 
nelze nabít nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte a 
držte tlačítko Napájení/Zámek na alespoň 5 sekund. Tím 
dojde k resetu zařízení.

+  Dotyková obrazovka/tlačítka nepracují 
správně
Zkontrolujte, zda není dotyková obrazovka a/nebo 
tlačítka zamknuty.

+ Neslyším žádný zvuk
Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na “0”. 
Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. 
Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být 

přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou 
sluchátka správně připojena.

+ Uložené soubory se nezobrazují v seznamu
Ujistěte se, že formát souboru je přístrojem 
podporován. Nepodporované soubory se v odpovídajících 
režimech nebudou zobrazovat. V ojedinělých případech 
mohlo dojít k přeskočení podporovaného formátu při 
prohledávání médií. Vynuťte proto prohledávání ručně 
v Nastavení ▶ Ochrana osobních údajů ▶ Aktualizace 
databáze médií a poté Spustit prohledávání médií.

+ Video nelze přehrát
Videa, která nelze přehrát, musíte převést pomocí 
programu COWON MediaCenter - jetAudio.

+ Rádio nefunguje
Sluchátka slouží jako anténa a před použitím rádia je 
připojte a plně rozviňte. Příjem může být také zhoršen 
na místech s horším signálem nebo v signálovém stínu.
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+ V nahrávkách je příliš mnoho šumu
Zařízení používá miniaturní vnitřní mikrofon, takže 
je proto větší šance pro zachycení šumu. Otvor pro 
mikrofon by neměl být v průběhu nahrávání zakryt.

+   Počítač nemůže přehrávač po připojení rozeznat
Pokud nemůžete zapnout zařízení nebo zařízení není 
po připojení k počítači detekováno, odpojte zařízení 
od počítače a proveďte resetování držením tlačítka 
Napájení/Zámek na dobu alespoň 5 sekund. Pokud se 
přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují 
výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste 
použít jiný USB kabel. Také přístroj nepřipojujte do USB 
rozbočovače. Pokud počítač zařízení nedetekuje proto, 
že jsou vybité akumulátory, buď jej před připojením 
dobijte nebo připojte síťovou nabíječku.

+  Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je 
specifikováno
Zobrazené celkové a dostupné místo může být odlišné 
od údaje, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita 
může být od celkové zredukována, protože část paměti 
je vyhrazena pro práci přístroje.

+  Přístroj nefunguje správně při zaplněné 
paměti 
Aby mohl přístroj fungovat správně, musí být vnitřní 
paměť stále volná, minimální volné místo musí být 
alespoň 5MB - v opačném případě se může stát, že 
funkčnost nebude 100%.

+ Řešení problémů
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+ Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající 
ustanovením pro třídu B digitálních zařízení, uvedených v 
Části 15 Pravidel FCC. 

Tato ustanovení byla vytvořena proto, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana proti škodlivému vzájemnému 
ovlivňování domácích elektrospotřebičů. Toto zařízení 
vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické rádiové vlny 
a pokud není instalováno v souladu s instrukcemi v návodu, 
může rušit a ovlivňovat rádiový a televizní příjem. 

Není zde ale dána žádná záruka, že k těmto jevům nemůže 
v určitých případech dojít i při správné instalaci. 

Pokud toto zařízení způsobuje nepřijatelné rušení rádiového 
či televizního příjmu, které je přímo ovlivněno zapnutím či 
vypnutím tohoto zařízení, uživatel by měl zkusit toto rušení 
odstranit s použitím následujících doporučení:

-  zkuste jinou orientaci přijímací antény nebo ji přesuňte 
dál od tohoto zařízení

-  zvětšete vzdálenost mezi tímto zařízením a přijímačem

-  připojte toto zařízení do jiné zásuvky, než je zapojen 
přijímač

-  poraďte se s Vaším prodejcem nebo se zkušeným 
technikem

Upozornění
Změny nebo modifikace zařízení, které nejsou 
odsouhlaseny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit 
právo uživatele toto zařízení používat.

Informace o shodě FCC
Toto zařízení odpovídá Části 15 Pravidel FCC. Funkčnost je 
předmětem následujících dvou podmínek:  
(1) Toto zařízení by nemělo způsobovat žádné interference.   
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijatou 
interferenci, včetně interference, která může způsobovat 
neočekávané chování.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: 
Prohlášení FCC o působení RF záření:
Toto zařízení je v souladu s limity RF záření stanovené pro 
neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a 
provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílačem 
a Vaším tělem. Tento vysílač nesmí být společně umístěn 
nebo pracující ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
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Akumulátor má omezený počet dobíjecích cyklů a 
jakmile bude dosaženo tohoto počtu, bude možná 
třeba jej vyměnit. Výměnu akumulátorů zajišťují 
pouze oficiální servisní centra COWON.

Nevyhazujte proto přístroj do běžného odpadu, ale 
odevzdejte jej ve sběrně. V některých oblastech 
může být výslovně zakázáno odložení do běžného 
komunálního odpadu.

+ Výměna akumulátoru + Likvidace



NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224 
DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz 
www.neoxgroup.cz

Dovozce:


