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COWON תודה שבחרת במוצר מבית.
ברוך הבא לחוויה של “גאווה דיגיטלית”

מדריך למשתמש זה יסייע לך בהכרת הנגן ויספק עצות יעילות לשמירה על הבטיחות.
למיטוב חוויית הבידור הדיגיטלי שלך, קרא את המדריך בעיון לפני השימוש במוצר.

מפרט המוצר עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.
התמונות המוצגות במדריך זה עשויות להיות שונות מהמוצר בפועל. 
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+ הודעה בנוגע לזכויות יוצרים
COWON אתר האינטרנט של

http://www.COWON.com בכתובת COWON וכן  מוצרים אחרים של PLENUE 1 ניתן למצוא פרטים נוספים אודות דגם  +
+ באתר האינטרנט, ניתן לקבל את החדשות העדכניות ביותר אודות החברה ולהוריד את רכיבי הקושחה העדכניים ביותר ללא תשלום.

+ משתמשים חדשים יכולים למצוא באתר מקטע של שאלות נפוצות )FAQ( וכן מדריך מקוון למשתמש.
+ אתה מוזמן להירשם כחבר באתר באמצעות הזנת המספר הסידורי המופיע בחלקו האחורי של המוצר.

+ כחבר רשום, תוכל לקבל ייעוץ אישי באופן מקוון, כמו גם הודעות דואר אלקטרוני בנוגע לחדשות ולאירועים האחרונים.

כללי
.COWON SYSTEMS, Inc הם סימנים מסחריים רשומים של PLENUE-ו COWON +

+ זכויות היוצרים של המידע המופיע במסמך זה שייכות לחברת COWON מערכת S, Inc. וחל איסור על הפצת כל חלק שהוא ממדריך זה ללא קבלת רשות.
+ חברת COWON SYSTEMS. INC  מצייתת לחוקים ולתקנות הקשורים להקלטות , סרטי וידאו ומשחקים. לקוחות נדרשים לציית גם הם לחוקים ולהתקנות 

הרלבנטיים.  
+ בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת http://www.COWON.com והירשם כחבר באתר. תוכל ליהנות מהטבות שונות הניתנות לחברים רשומים בלבד.

+ האיורים, התרשימים, התמונות ומאפייני המוצר המופיעים במדריך זה כפופים לשינוי, ועשויים להתעדכן ללא הודעה.

BBE אודות
+ המוצר מיוצר תחת רישיון מאת חברת BBE Sound, Inc. )USP4638258, 5510752 ו-5736897(.

.BBE Sound, Inc הם סימנים מסחריים רשומים של חברת BBE וסמל BBE +
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+ אמצעי זהירות
לפני תחילת העבודה!

ע”מ להבטיח שימוש נכון, קראו הוראות אלה, ובצעו אותן במדויק. החברה לא תהיה אחראית על כל פגם במוצר אשר נבע מאי קריאת הוראות 
בטיחות אלו. 

  + חל איסור להשתמש במכשיר זה למטרות אחרות אשר לא כתובות במדריך הפעלה.
  + השתמשו באביזרי המוצר באופן בטוח, על מנת למנוע פציעות.

  + חל איסור להשתמש במכשיר בזמן נהיגה. פעולה זו עלולה להיות הרסנית.
  +  חל איסור להרכיב אוזניות בזמן נהיגה. פעולה זאת מסיחה את דעתכם, ועלולה להיות הרסנית.

  + חל איסור לנקות את המכשיר בכל סוג של נוזל ניקוי.
  + חל איסור לחשוף את המכשיר לטמפרטורות קיצוניות.

  + חל איסור לחשוף את המכשיר לכל סוגי הנוזלים.
  + נהגו בזהירות יתרה בעת החיבור המכשיר לחשמל.

  + חל איסור לנסות לפרק / לתקן את המכשיר. פעולה זו, תבטל את האחריות.
  +  בעת חיבור כבלים שונים אל המכשיר, שימו לב שהנכם מחברים את הכבלים לחיבורים הנכונים.

  + במידה והנכם מרגישים ריח קל “שרוף”, כבו את המכשיר, והניחו לו לנוח מספר דקות.
  + חל איסור לגעת במכשיר בידיים רטובות.

  +  חל איסור להפעיל את המכשיר ברמת השמע הכי גבוהה שבו. פעולה זו, עלולה לפגוע בשמיעה.
  + חל איסור לקרב את המסך אל העיניים.

  + שימוש במכשיר במקומות בעלי מתח חשמלי גבוה, עלול לפגוע במכשיר.
  +  כל הקבצים הנמצאים במכשיר, עלולים להימחק. החברה אינה אחראית לכל קובץ אשר ימחק מן המכשיר.

  + שמרו את המכשיר הרחק מאור השמש.
  + הנכם מתקשים להשתמש רק באביזרים אשר החברה מספקת.
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+ אמצעי זהירות
לפני תחילת העבודה!

  +  כאשר הנכם משתמשים בחיבור USB אל המחשב, השתמשו רק בחיבור ה- USB הנמצא במכשיר.
  + בעת תנאי מזג אוויר קשים, נתקו את המכשיר מן המחשב.

  + חל איסור להפיל או לפגוע בכל דרך שהיא במכשיר.
  + במידה והנכם מרגישים שהסוללה רטובה, הפסיקו להשתמש במכשיר.

+  עשויים לחול שינויים במחיר המוצר, בשל תנאי מסחר לא צפויים. חברת COWON SYSTEMS,. אינה נושאת חבות לפיצוי עבור שינויים 
במחיר.

+  במידה והנכם נתקלים בתקלה  בסוללה כגון : נפיחות, לחצו על מקש ה-RESET מיידית ע”מ לעצור את הפעולה וצרו קשר עם היבואן.
+  שמור על ההתקן מפני פגיעה או נזק שעלול להיגרם על-ידי חפצים חדים, כגון שיני בעלי חיים.   

+  בעת אתחול הדיסק הנשלף, הקפד להשתמש רק במערכת הקבצים המצוינת במדריך זה.
: MAC  עבור משתמשי מערכת הפעלה  + 

.EJECT  לפני הסרת המוצר מן המחשב  , יש לבצע פעולת
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* תכולת האריזה בפועל עשויה להיות שונה מהתמונות שלעיל.

מדריך מהיר

כבל Micro USBנרתיק עוראחריות

+ רכיבי האריזה
לפני תחילת העבודה!



8 PLENUE 1

LED נורית

צג מגע

+ שמות חלקים ופונקציות
שימוש בסיסי
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3)

1

2

4

3

 1(  זמינות האפשרויות 'העבר מסך מגע למצב המתנה' וכן 'העבר הכל למצב 
המתנה'. העבר מסך מגע למצב המתנה: צג המגע נעול, וניתן להשתמש בלחצנים 

הפיזיים בלבד. העבר הכל למצב המתנה: צג המגע והלחצנים הפיזיים נעולים, 
למעט לחצן ההפעלה/המתנה.

2(  ניתן להתאים את מצב המתנה באמצעות הפקודה 'הגדרות ◄מערכת ◄ מצב 
המתנה'.

  )3

※ אם המסך כבוי בזמן שהמוצר פועל, נורית ה-LED מהבהבת בכחול.

2.  הגברה/החלשה של עוצמת קול: 
כוונן את עוצמת הקול ב-140 רמות. 

כל רמה מתאימה את עוצמת הקול 
ב-0.5dB. לחץ והחזק את הלחצן 

כדי להגביר או להחליש את עוצמת 
הקול במהירות.

4.  הקודם/הבא: לחץ לחיצה קצרה כדי לבחור את הקטע הקודם או את 
הקטע הבא. 

   הרץ אחורה/הרץ קדימה: לחץ והחזק כדי להריץ אחורה או קדימה.

3.  הפעל/השהה: לחץ על הלחצן 
כדי להפעיל את רצועת המוזיקה. 

במהלך ההפעלה, לחץ על 
הלחצן כדי להשהות את רצועת 

המוזיקה.

+ לחצנים
שימוש בסיסי

1. הפעלה/כיבוי: 

 :      Hold On/Off,   Display On/Off    .1), 2)
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PC

2. נורית ה-LED מציגה חיווי של טעינת הסוללה. )אדום – בטעינה, ירוק – הטעינה הסתיימה(

-  ניתן לטעון את PLENUE 1 גם באמצעות מתאם Micro USB DC מקורי המיועד לסמארטפונים. במקרה של שימוש במתאמי Micro USB DC של 5 
וולט/2 אמפר ומעלה, הטעינה תסתיים תוך 4 שעות בקירוב. זמן הטעינה עשוי להשתנות אם נעשה שימוש במוצר במהלך הטעינה.

-  הקפד לחבר את ההתקן ישירות ליציאת USB הנמצאת בגב המחשב.
 ייתכן כי ההתקן לא יצליח להתחבר או להיטען כספק הכוח דרך יציאת ה-USB הקדמית או רכזת USB חיצונית ללא מקור מתח עצמאי משום שהן עשויות להיות בלתי יציבות.

-  טען את המוצר באופן מלא לפני השימוש הראשון או אחרי תקופה ממושכת של חוסר שימוש.
- למען בטיחותך, אל תטען את המוצר במקומות סגורים, כגון מתחת לשמיכה או בתוך שקית. טען את המוצר במקום פתוח.

+ טעינה
שימוש בסיסי
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-  המספר המרבי של קבצים ותיקיות שניתנים לזיהוי על-ידי המוצר: 70,000 + 70,000 
)microSD(

-  נתק את המוצר לאחר ביצוע ההליך “Safely remove hardware” )הוצאת חומרה 
באופן בטוח(.

-  ההודעה שלהן עשויה להופיע מפעם לפעם, אך היא אינה מעידה על תקלה 
במוצר. נסה לבצע 
  את הפעולה שוב. 

 ’Safe To Remove Hardware‘ אם מערכת ההפעלה אינה מציגה את החלון  - 
)ניתן להסיר את 

   החומרה ללא חשש(, נתק את הנגן לאחר השלמת כל פעולות ההעברה.
-  במערכות Linux ו-Mac OS, ניתן לבצע פעולות פשוטות של העברת קבצים 

בלבד.
- בעת שאתה מנתק את הנגן ממחשב מקינטוש, ודא שאתה מבצע “הסרה באופן 

  בטוח”, בכדי למנוע נזקים פטאלים לנגן שלך.

1.  השתמש בכבל ה-Micro USB כדי לחבר את PLENUE 1 למחשב.

.PLENUE 1 2. תמונת החיבור מופיעה במסך של

 Windows המחשב שלי( או( My Computer 3. כמו כן, בדוק תחת

    Explorer )סייר Windows( אם PLENUE 1 מחובר למחשב כהלכה.

4. השתמש ב-PLENUE 1 כדי להעתיק את הרצועה המבוקשת להאזנה.

5. לסיום, לחץ על הסמל          במגש המערכת לצורך ניתוק בטוח של נגן 
PLENUE 1 מהמחשב.

6. לחץ על ההודעה שצצה.

7. ודא ניתוק בטוח של PLENUE 1 והסר אותו מהמחשב.

+ חיבור וניתוק של המחשב
שימוש בסיסי
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1. הכנס את כרטיס ה-microSD בחריץ המיועד לכרטיס microSD, כמתואר בתמונה. לחץ בעדינות על הכרטיס כדי 
להכניסו למקומו.

.microSD-2. לאחר הרענון האוטומטי של מסד הנתונים, ניתן להציג את קובצי המוזיקה שבכרטיס ה
3. בעת הסרת כרטיס ה-microSD, כבה את המכשיר, ולאחר מכן לחץ שוב על כרטיס ה-MicroSD כדי להוציאו ממקומו. 

.microSD-כדי להגן על הנתונים, הקפד תמיד לכבות את המכשיר לפני הוצאת כרטיס ה※

PLENUE 1 כולל את 'מצב אוזניות' לצורך הגברת הפלט בעת שימוש באוזניות בעלות עכבה גבוהה.

1. הפעלה וכיבוי של מצב אוזניות מבוצעים דרך 'הגדרות ▶ מוזיקה ▶ מצב אוזניות'.
2. הסמל בפינה השמאלית עליונה משתנה לפי מצב האוזניות.

※כאשר מצב אוזניות מופעל, הפלט מוגבר, ולכן יש להיזהר.

+ שימוש במצב אוזניות

microSD הכנסה והוצאה של כרטיס +
שימוש בסיסי
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+ שדרוג הקושחה
שימוש בסיסי

הקושחה משתמשת בתוכניות מובנות בחומרה ועוברת שדרוגים המיועדים לשפר את יכולות המוצר ולתקן באגים בתוכנה.
PLENUE 1 עשוי להשתמש בקושחה כדי להתאים את הביצועים או את שיטות השימוש של מוצר ללא הודעה מוקדמת. תקלות משניות עלולות להתרחש בקושחה.

+ אופן השדרוג של הקושחה
1. הורד את גרסת הקושחה העדכנית ביותר מהמקטע SUPPORT )תמיכה( 

.)http://www.COWON.com( באתר האינטרנט   

2. השתמש בכבל ה-Micro USB כדי לחבר את PLENUE 1 למחשב.

 .PLENUE 1 והעתק אותה לתיקיית הבסיס של zip-3. חלץ את הקושחה מתיקיית ה

.Micro USB-4.  לאחר ניתוק בטוח של המוצר, הסר את כבל ה

5. בזמן שהמוצר מופעל, הקושחה עוברת שדרוג אוטומטי פעמיים. 

6.  בסיום השדרוג של הקושחה, הפעל את המכשיר ועבור אל ‘הגדרות ◄ מערכת ◄ מידע’ לבדיקת הגרסה של הקושחה מותקנת.

- טען את הנגן טעינה מלאה לפני שדרוג הקושחה.
- אל תכבה את הנגן לפני השלמת שדרוג הקושחה. הפעולה עלולה לגרום נזק למוצר ולביטול האחריות. 

- גבה את כל הנתונים החשובים לפני שדרוג הקושחה, מכיוון שנתונים המאוחסנים במכשיר 
  עלולים להימחק במהלך הפעולה. חברת COWON אינה נושאת אחריות לאובדן נתונים.  
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הפעל/השהה את הרצועה.

לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לרצועה הקודמת. לחץ והחזק כדי להריץ אחורה.

לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לרצועה הבאה. לחץ והחזק כדי להריץ קדימה.      

     גרור את הפס למקום הרצוי ברצועה.

נווט למסך 'בחירת מוזיקה'.

כוונן את הגדרות ההפעלה.

אם סמל זה מוצג, לחץ על איור האלבום כדי להציג את המילים ואת מסך פרטי האלבום.

אפשר מצב לולאה.

אפשר סדר אקראי.

בחר כדי להפעיל רצועה, כל הרצועות או תיקייה. 

+ מסך הפעלה
שימוש במוצר
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בחר תיקייה, אמן או אלבום לצורך הצגת רשימת הרצועות המתאימה.

הצג רשימות רצועות לפי תיקייה.

הצג רשימות רצועות שנוספו ל'מועדפים'.

הצג את כל הרצועות שנשמרו במוצר.

הצג רשימות רצועות לפי אמן.

הצג רשימות רצועות לפי אלבום.

הצג רשימות רצועות לפי ז'אנר.

※ במסך 'רשימת רצועות', לחץ והחזק את            כדי לנווט למסך 'רשימת רצועות התחלתית'.

+ בחירת מוזיקה
שימוש בסיסי
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+ הגדרות מוזיקה
שימוש בסיסי

 נווט אל 'הגדרות מפורטות'.

 הוסף את הרצועה הנוכחית ל'מועדפים'.

.JetEffect 7 בחר הגדרה קבועה מראש עבור 

 הפעל מחדש קטע של רצועה.

 שנה את סבב המסכים.

 הצג זמן שחלף או זמן שנותר.

 הגדר את המרווח עבור 'דלג קדימה' ו'דלג אחורה'.

 הגדר את מהירות הרצה אחורה/הרצה קדימה.

 זכור את הרצועה האחרונה שהופעלה וחדש הפעלה בעת הפעלת המכשיר.

 הפעל/כבה את ההגדרה כדי לדלג על החלק השקט שבתחילת הרצועה או בסופה. )מקסימום 500 מילישניות(.

 בחר את סוג מד הרמה.

 בחר את המעטפת של מסך ההפעלה.

- PLENUE 1 מספק הפעלה רצופה לצורך הסרת מרווח דממה שבין רצועות במהלך הפעלה. הפעלה רצופה תוחל בכל המצבים ללא הגדרה נוספת.
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+ הגדרות מפורטות
שימוש בסיסי

2.  בחר  User 1 / User 2 / User 3 / User 4 וקבע 
את ההגדרות הקבועות מראש של המשתמש.

. JetEffect 7  1. ב'הגדרות מפורטות', בחר

3.  אקולייזר: שנה את הצליל על ידי התאמת 
הרמה של כל אחד מהתדרים.

.BBE בחר והחל אפקט צליל :BBE+  .4 בחר והחל אפקטים של :SE  .5
קורוס והדהוד.

JetEffect 7 הגדרות

※ לחץ על לחצן                   כדי להגדיר את האקולייזר ואת ערכי מסנן האקולייזר עבור 10 תחומי תדר. גע בערך הרצוי כדי לשנות במהירות את ההגדרות.
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 Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE 
Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap 

/ Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / 
Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 

/ Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / 
Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange   

.JetEffect 7 בחר מתוך 50 הגדרות קבועות מראש עבור

User 1 / User 2 / User 3 / User 4    ,צליל היקפי תלת-ממדי ועוד ,BBE ניתן להתאים ידנית את
באמצעות 4 הגדרות קבועות מראש של המשתמש.

אפקט צליל המשפר את איכות הצליל. BBE

JetEffect 7 היא טכנולוגיית הצליל המתוחכמת והמתקדמת 
נוכחות טבעית  יוצרת חוויית שמע מלאת  ביותר. היא 

ומרשימה, קרובה ל”ביצוע חי” באופן חסר תקדים.

מספק תדר בס עמוק, מרטיט ומדויק יותר מוסיקלית. Mach3Bass

מספק אפקט צליל סראונד תלת-ממדי. 3D Surround

משחזר ומשפר את ההרמוניה שאבדה בדחיסה. MP Enhance

אפקט צליל שיוצר חוויית שמע עשירה Chorus

מעצים את נוכחות הצליל הטבעית והחיה. Reverb

*  קביעת הגדרות קיצוניות ל-JetEffect עלולה לגרום לעיוותי קול או רעש.
 .)www.COWON.com( בדף הבית שלנו BBE-עיין במבוא ל ,BBE למידע מפורט על *

JetEffect 7
+ הגדרות מפורטות

שימוש בסיסי
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+ הגדרות מפורטות
שימוש בסיסי

מוסיקה
משך דילוג : הגדר את מרווח הדילוג עבור 'דלג קדימה' ו'דלג אחורה'. בחר מרווח 

עבור רצועה/2/3/4/5/10/20/30 שניות.
משך סריקה : הגדרת את מהירות החיפוש עבור הרצה קדימה/הרצה אחורה. 

בחר מרווח של 3/5/10/20/30 עבור מהירות החיפוש.
שחזור : הפעל/כבה את ההגדרה כדי לחדש את הפעלת הרצועה האחרונה בעת 

הפעלת המכשיר.
מחיקת השתקה בין מעבר שירים : הפעל/כבה את ההגדרה כדי לדלג על החלק 

השקט שבתחילת הרצועה או בסופה.
מצב אוזניות: בחר ב'מצב אוזניות' כדי להגביר את הפלט לצורך שימוש באוזניות.

.DSD 0/6/12 בעת הפעלת קובציdB הגדר את ההגבר לערך של : DSD gain

תצוגה
שפה : בחר את שפת המערכת מתוך 17 שפות שונות.

בהירות : התאם את בהירות המסך לאחת מתוך 10 רמות.

טיימר
טיימר שינה : המוצר כבה לאחר פרק זמן מוגדר.

כיבוי אוטומטי : אם לא מתרחשת שום פעילות בפרק זמן מוגדר, המוצר 
כבה אוטומטית.

כיבוי מסך אוטומטי : אם לא מתרחשת שום פעילות בפרק זמן מוגדר, המסך 
כבה אוטומטית.

מערכת
מצב החזק : במצב 'העבר מסך מגע למצב המתנה', צג המגע נעול וניתן 

להשתמש בלחצנים הפיזיים בלבד. במצב 'העבר הכל למצב המתנה', צג המגע 
והלחצנים הפיזיים נעולים, למעט לחצן ההפעלה/המתנה.

קול שמאל/ימין : התאם את איזון ערוצי הסטריאו של השמע.
נורית LED : נורית ה-LED נדלקת או כבה בלחצן ההפעלה העליון כאשר 

המסך כבה.
עדכון מסד-נתונים : רענן את מסד הנתונים הפנימי שבמוצר.

טען הגדרות ברירת מחדל : אפס את כל ההגדרות לברירת המחדל.
אתחול הזיכרון הפנימי : אתחל את הזיכרון הפנימי.

מידע : בדוק את גרסת הקושחה, הזיכרון הזמין והזיכרון שבשימוש.
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PLENUE 1 שם דגם
MicroSD SDXC :128 / זיכרון חיצוני  GB : )1זיכרון מובנה קיבולת המוצר

) 480x800( ’3.7 אינץ  AMOLED צג מגע תצוגה
64.5mm)W( x 116.4mm)H( x 13.4mm)D( / 173g מידות ומשקל

גוף מתכת אחוד, חזק במיוחד מארז
Strömbrytare / Låsning, Spela / Paus, Höj volymen )+(, Sänk volymen )–(, FF, REW לחצנים

ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core CPU
DXD/DSD/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG תבנית קובץ

תמיכה בשמע

 )DXD : ~352.8/384kHz )1/2 Sampling
 )DSD : ~5.64MHz )DSD64, DSD128

 FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz
 MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps

 WMA : ~320kbps, ~48kHz
  APE : )יחסי דחיסה מהיר, סטנדרטי וגבוה )16 סיביות 

OGG : ~Q10, ~44.1kHz

רכיב Codec של שמע

ID3 Tag Lyrics  ,Lyrics3  ,LDB  ,LRC )פרטי זמן כן/לא( מילים
)Presets )50 Presets + 4 User Presets 54

JetEffect 7
)Band Equalizer )EQ Filter 10 EQ

BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance +BBE
קורוס )8 מצבים(, הדהוד )9 מצבים( Special Effect

+ מפרטי המוצר
מידע נוסף

)352.8/384kHz FLAC, WAV 1/2 Sampling(
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Burr-Brown PCM1792A ממיר דיגיטלי-אנלוגי

מאפייני שמע

120dB יחס אות/רעש 
0.0006% סה"כ עיוותים הרמוניים + רעש 

-134dB זליגת שמע בין ערוצים
 2Vrms פלט שמע

Ω 3 עכבת יציאה  

140 רמות עוצמת קול

)Precision Clock TCXO )Phase Jitter 1.0ps שעון 

3,000mAh / 3.7V.סוללת ליתיום פולימר נטענת מובנית סוללה

8 שעות ו-30 דקות לערך2(סוללה ומתח זמן הפעלה

4 שעות לערך )באמצעות מתאם Micro USB DC של 5 וולט/2 אמפר או יותר( זמן טעינה

יציאת אוזנייה )3.5 מ”מ( / יציאה אופטית )3.5 מ”מ( יציאת פלט

מגוון מעטפות למסכי הפעלה, מד רמה אנלוגי, דפדפן מטריצה, מועדפים מרובים נגן

Pentium III 500Mhz או מתקדם יותר מעבד

Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : תמיכה בכל הפונקציות דרישות המערכת
MAC OS 10.x / Linux v2.4 ומעלה: תמיכה בהעברת נתונים מערכת הפעלה

High Speed 2.0 מומלץ USB יציאת

1( הקיבולת בפועל עשויה להשתנות לפי זיכרון המערכת שבשימוש המוצר.

2(  זמן ההפעלה מבוסס על תקני הבדיקה של החברה, ולכן עשוי להיות שונה מזמן ההפעלה בפועל.

+ מפרטי המוצר
מידע נוסף
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+ פתרון בעיות   
+ אני עדיין מבולבל, גם לאחר קריאת המדריך.

אתר האינטרנט של www.COWON.com(  COWON( מספק תמיכה למשתמשים במוצרי COWON עם שאלות נפוצות )FAQ(. מומלץ 
למשתמשים לעיין באתר האינטרנט כדי לקבל מידע נוסף לגבי השימוש במוצר ושדרוגי קושחה. עבור שאלות פרטניות, פנה אלינו באינטרנט וננסה 

לסייע לך כמיטב יכולתנו.

+ הנגן אינו מופעל.
אם הסוללה ריקה לגמרי, טען את הסוללה לפני שתפעיל את הנגן. זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם למצב הפריקה. אם הנגן אינו עובד כלל, לחץ 

על הלחצן ‘איפוס’ בצד האחורי. 

+ איני שומע כל צליל.
בדוק אם עוצמת הקול מוגדרת לערך “0”. בדוק אם יש קובץ כלשהו הזמין בנגן. אם אין אף קובץ בנגן, לא תשמע כל צליל. 
שים לב שקבצים פגומים יגרמו להפעלה רועשת או לא רציפה. ודא שהאוזניות מחוברות כראוי. לכלוך בשקע האוזניות יכול 

לגרום לרעש. 

+ קבצים שאחסנתי אינם מופיעים ברשימה.
כל מצב מציג לך רשימה של קבצים הניתנים להפעלה בלבד. כדי להציג את כל הקבצים שאחסנת, בחר את מצב הדפדפן. 

שים לב שהתיקייה ‘מערכת’ לא תופיע בדפדפן.

פתרון בעיות
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+ פתרון בעיות    + פתרון בעיות   
+ המחשב לא יכול לזהות את הנגן כאשר הוא מחובר.

אם החיבור אינו יציב עקב ניתוקים תכופים, חבר ישירות ליציאת ה-USB של הלוח הראשי במחשב.

+ קיבולת הזיכרון של הנגן שונה או קטנה יותר מהקיבולת שצוינה.
קיבולת הזיכרון המצוינת על-ידי Windows עשויה להיות שונה מזו שצוינה על-ידי יצרן הזיכרון. הקיבולת בפועל תהיה קטנה יותר מהגודל המקורי משום 

שחלק מהשטח של הזיכרון צריך לשמש כאזור המערכת עבור פעולה רגילה.

+ הנגן אינו פועל כהלכה כאשר הזיכרון מלא.
חלק מהזיכרון משמש עבור הגדרות ועבור זיכרון המערכת במוצר. שימוש בזיכרון זה לשמירת קבצים עלול לשבש את פעולת המוצר. לכן, השאר  100 

MB לפחות פנויים בזיכרון בעת שימוש במוצר.

+ לאחר אתחול המוצר במחשב שלי, המחשב לא מצליח לקרוא ממנו, הזיכרון מצומצם או קצב העברת הקבצים נמוך יותר.
הזיכרון המובנה של המוצר עבר אתחול מקדים ואינו מצריך אתחול נוסף. עם זאת, אם יש צורך לאתחל את המוצר, השתמש בתוכנית שירות שתומכת 

באתחול FAT32 עתיר קיבולת והגדר את גודל הקצאת ברירת מחדל ל-KB  32 בעת האתחול, כדי למנוע ירידה בכמות הזיכרון ובמהירות.

פתרון בעיות
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www.COWON.com


