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iAUDIO U7

+ COPYRIGHT NOTICE

Tack för att du har valt en COWON-produkt.

Välkommen till koncepten ”Digital stolthet”.
Den här manualen hjälper till att lära känna spelaren och ger dig
användbara säkerhetstips.
För att maximera den digitala underhållningen ska du läsa den
här manualen noggrant innan du använder produkten.

COWONs hemsida

+ Mer information om iAUDIO U7 och andra COWON-produkter
finns på http://www.COWON.com.
+ Du kan hämta de senaste nyheterna från företaget och hämta
det senaste firmware-programmet gratis på vår hemsida.
+ För våra nya användare har vi en sektion med frågor och svar
och handbok online.
+ Du kan registrera dig på vår hemsida genom att ange serienumret som du hittar av produkten.
+ Som registrerad användare kan du dra nytta av online-rådgivning samt senaste nytt och händelser via e-post.

Allmänt

+ COWON är ett registrerat varumärke som tillhör COWON
SYSTEMS, Inc.
+ Informationen i det här dokumentet är upphovsrättsskyddat av
COWON SYSTEMS, Inc. Obehörig distribuering av någon del av
den här handboken är förbjudet enligt lag.
+ COWON SYSTEMS, Inc. efterlever den lagstiftning som gäller
för skivor, Videor och spel. Kunder måste följa gällande lagar
och regler.
+ Besök vår hemsida http://www.COWON.com och registrera
dig som medlem. Dra nytta av de fördelar som endast gäller
registrerade medlemmar.
+ De bilder, kartor, foton och produktspecifikationer som
finns i den här handboken kan ändras och uppdateras utan
föregående meddelande.

iAUDIO U7
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Produktspecifikation

+ Försiktighetsåtgärder _ Innan du börjar

COWON kan inte hållas ansvarig för skador eller fel på produkten som är orsakade av att användaren har använt
produkten felaktigt och inte följt de regler och riktlinjer som beskrivs i den här handboken. Följande information
gäller generellt för alla produkter tillverkade och producerade av COWON SYSTEMS, Inc.

+ Använd inte produkten för något annat syfte än det som beskrivs i den här bruksanvisningen.
+ Hantera bruksanvisning, produktförpackningsmaterial, tillbehör etc. med varsamhet för att förhindra kroppsskador eller att det blir
repor.
+ Visa inte filmer, bilder och text som finns lagrade i enheten under tiden du kör bil, för att undvika säkerhetsrisker. Det är även farligt
att använda andra funktioner vid bilkörning, eftersom det kan leda till olycksrisk. Om du använder hörlurar medan du kör ett fordon,
tränar eller går kan det försämra körförmågan och hindrar dig från att höra nödsignaler, larm, viktiga meddelandet, andra fordon och
personer. Det kan till och med vara olagligt i vissa regioner.
+ Att lyssna på höga volymer (85 dB och högre) under långa perioder kan skada din hörsel.
+ Av säkerhetsskäl ska du använda spelaren i ett väl upplyst område där LCD-skärmen inte anstränger ögonen för mycket.
+ Försök inte demontera enheten. Om du demonterar enheten upphör garantin att gälla.
+ För din egen säkerhet rekommenderar vi att kunder endast använder USB-strömadapterar och USB-kablar som är godkända av COWON SYSTEMS, Inc. Om du använder en produkt som levereras med en AC-nätadapter ska du använda originalladdaren från COWON.
+ Använd endast USB-portar på huvudenheten eller ett USB Host card vid anslutning till en dator. Om du använder en extern USB-hubb
kan vi inte garantera fullgod funktion. (USB-port på tangentbord, eller en extern USB-hubb)
+ Blanda inte ihop riktningarna vid anslutning av kablar på din enhet eller dator. Om kablarna ansluts felaktigt kan det leda till skada på
enheten eller datorn. Böj eller tryck inte anslutningskablarna med tunga objekt.
+ Var extra noga med att inte tillämpa extern chock eller tryck när du använder produkter med displayer (LCD, AMOLED eller pekplattan).
Garantin kan ogiltigförklaras om skador uppstår på grund av ovan nämnda omständigheterna.

iAUDIO U7
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+ Försiktighetsåtgärder _ Innan du börjar

+ Tappa inte produkten eller utsätt den för stötar, eftersom detta kan leda till felfunktioner och/eller fel på enheten, samt att garantin
upphör att gälla.
+ Se till att inga husdjur kan komma åt spelaren och att det inte finns någar vassa föremål i närheten av den.
+ Var noga med att undvika att ladda produkten om den befinner sig antingen i närheten av en uppvärmningsapparat eller i en miljö
med hög temperatur. På grund av brand- och skaderisken får enheten aldrig täckas över (med filt, handduk etc.) och den naturliga
värmeavledningen får inte blockeras vid laddning eller bruk.
+ Om du känner lukten av bränt eller om produkten blir onormalt het under användning ska du trycka på knappen RESET för att stoppa
användningen och kontakta inköpsstället.
+ Om du upptäcker något onormalt gällande batteriet, t.ex. om det svällt, ska du omedelbart trycka på knappen RESET för att stoppa
användningen och kontakta inköpsstället.
+ Låt inte enheten bli våt och lämna den inte i en fuktig miljö under en längre period. Om spelaren skadas från fukt enligt beskrivningen
ovan klassificeras produktfelet som en fuktskada och täcks inte av garantin.
+ Att vidröra enheten med våta händer kan skada den och orsaka felfunktioner. Hantera endast strömkontakten med torra händer
(annars finns risk för kortslutning).
+ Att använda enheten på platser med kraftig statisk elektricitet kan orsaka felfunktioner.
+ Håll produkten borta från magnetiska fält, eftersom de kan skada produkten och leda till problem.
+ Koppla alltid från strömkällan till datorn och USB-strömadaptern vid åskväder, för att förhindra skada eller brandrisk.
+ Utsätt inte enheten för kalla temperaturer, under 0°C eller varma temperaturer, över 40°C, exempelvis inne i bilar. Detta kan ge
permanenta skador på din spelare.
+ Förvara spelaren på en sval och väl ventilerad plats och inte i direkt solljus, eftersom det kan orsaka deformering, skador på de inre
kretsarna och skador på LCD-skärmen.
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+ Försiktighetsåtgärder _ Innan du börjar

+ Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier på produktens utsida, eftersom det kan skada färgen. Om den utsätts för något
sådant ämne ska området torkas noggrant med en mjuk trasa.
+ Vid användning av den här enheten primärt som lagringsenhet rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data före användning.
Vårt företag är inte ansvarigt för förlust av data, oavsett anledning.
+ Alla data som lagrats i enheten kan raderas i samband med service. Vår serviceavdelning säkerhetskopierar inte filer vid reparation av
enheter. Vårt företag är inte ansvarigt för någon förlust av data som inträffar vid reparation. Var noga med att säkerhetskopiera data på
en säker plats innan du skickar in din enhet för reparation.
+ Om du formatterar en extern hårddisk ska filsystemformatet som anges i handboken användas (t.ex. FAT32/FAT16/NTFS).
+ Priset på produkten kan variera beroende på oväntade kommersiella villkor. Vårt företag är inte skyldigt att ge kontant ersättning,
oavsett anledning.

iAUDIO U7
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+ Innehåll i förpackning _ Innan du börjar

Quick Guide ver. 1.0W

iAUDIO U7

8

iAUDIO U7

Snabbguide

* Paketets faktiska innehåll kan skilja sig från bilderna ovan.

+ Namn på delar och funktioner _ Grundläggande användning
volymen(-)

volymen(+)

Inbyggd mikrofon

USB-port
USB-skyddet

Hörlursutgång
Skärm

Tillbaka/Huvud(Startsida)

Flytta till höger, Nästa spår/FF

Strömbrytare/Låsning/Återställning, Spela/Paus

Flytta till vänster, Föregående spår/REW

* Mikrofonen är inbyggd i produkten och det rekommenderas att du kopplar ur hörlurarna före inspelning.
Smart RESET

Om knapparna slutar reagera under användning ska du trycka och hålla inne Powerknappen ungefär 7 sekunder för att starta om enheten.
RESET-funktionen är en enkel på/av-funktion och påverkar inte enheten på något negativt sätt.

iAUDIO U7
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+ Avlägsna USB-skyddet _ Grundläggande användning
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+ Knappar _ Grundläggande användning
Tryck en gång

Tryck två gånger

Håll nere

Reset (7sec)

iAUDIO U7
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+ Knappar _ Grundläggande användning
Slå på/Stäng av

Slå på

Välj stäng av

Stäng av

Lås på/av

Välj Låsning

Höj volymen/Sänk volymen
-1
Minska acceleration
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Lås på

Lås av

+1
Öka acceleration

+ Anslutning till stromkalla/laddning _ Grundläggande användning

OR

Anslutning USB

Laddar

1H

Fulladdad

- iAUDIO U7 kan också laddas med en äkta USB-växelströmsadapter för smarta telefoner.

- Anslut enheten direkt till en USB-port på datorns baksida. Enheten kanske inte kan upprätta anslutning eller laddas eftersom
strömförsörjning via USB port på framsidan eller en passiv extern USB-hubb kan vara instabil.
- Ladda produkten helt och hållet innan du använder den för första gången eller om du inte använt den på länge.

iAUDIO U7
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+ Anslutning till och frånkoppling från dator _ Grundläggande användning
1. Anslut iAUDIO U7 till din dator.

2. Anslutningsbilden visas på skärmen på iAUDIO U7.

3. Du kan kontrollera i Den här datorn eller i Windows Utforskaren
för att se om iAUDIO U7 är korrekt ansluten till datorn.
4. Kopiera den låt du vill lyssna på med iAUDIO U7.

5. När detta är klart klickar du på ikonen
i systemfältet för
säker borttagning av iAUDIO U7 från datorn.

- Maximalt antal filer som kan organiseras med produkten.

* Filer 4 000
- Koppla från produkten efter att du har utfört “Säker borttagning
av maskinvara”.
- Följande meddelande kan visas slumpmässigt men det innebär
inte att produkten fungerar på ett felaktigt sätt. Försök igen.

6. Klicka på popup-meddelandet.

7. Kontrollera att iAUDIO U7 har kopplats ur på rätt sätt och ta
sedan bort den från datorn.
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- Om ditt operativsystem inte visar något fönster för säker
borttagning av maskinvara kopplar du från spelaren efter att alla
överföringsåtgärder är genomförda.
- Endast enkel filöverföring finns tillgänglig för Linux och Mac OS.

+ Uppgradering av firmware _ Grundläggande användning

Den fasta programvaran använder inbyggda program i maskinvaran och uppgraderingar för att förbättra produktfunktioner
och åtgärda fel i programvaran. iAUDIO U7 använder den inbyggda programvaran för att justera produktens prestanda eller
användningsmetoder utan förvarning, och mindre fel i den fasta programvaran kan förekomma.

Så här uppgraderar du firmware.

1. Hämta den senaste versionen från SUPPORT-delen på hemsidan (http://www.COWON.com).
2. Anslut iAUDIO U7 till din dator.

3. Extrahera den nedladdade firmware-filen och kopiera den till rotmappen för iAUDIO U7.
4. Kontrollera att iAUDIO U7 har kopplats ur på rätt sätt och ta sedan bort den från datorn.
5. När du slår på produkten startar uppgraderingen av firmware.

6. Aktuell firmware-version kan kontrolleras under Inställningen ▶ Information ▶ Spelarinformation.

- Ladda spelaren helt innan du uppgraderar firmware.

- Stäng inte av spelaren innan uppgraderingen är klar. Det kan orsaka skador på produkten och innebära att garantin upphör att gälla.
- Säkerhetskopiera viktig information innan du uppgraderar firmware eftersom data som är lagrade på enheten raderas under
uppgraderingsprocessen. Vårt företag är inte ansvarigt för förlust av data, oavsett anledning.

iAUDIO U7
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+ Beskrivning av Huvudmeny _ Använda

produkten

Lyssna på musikfiler i olika format som stöds.
Spela in ljud med den inbyggda mikrofonen.
Starta och spela in FM-radio.
Ställer in olika alternativ för enheten.

+ MUSIC _ Använda produkten
- Beskrivning av meny
Huvudmeny(Startsida)

Alla låtar

List
menyn

Genrer

Visa låtlistor för genrer.

Album
Mapp

Visa låtlistor för album.

Visa låtlistor för mappar.

Bokmärken Visa låtlistor som lagts till i Favoriter.
Lista

Repetera

Musikmeny

iAUDIO U7

Musik-meny

Artister

Equalizer
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Listmenyn

Visa alla låtar som sparats i produkten.
Visa låtlistor för artister.

Repris A/B
repetition
avläsning

Lägg till
bokmärke

Gå till listmenyn.

Välj önskat uppspelningsläge.

Du kan välja från equalizerinställningar.

Upprepa en del av musiken genom att ställa in
användardefinierad favoritmusik.
Ställ in antalet repetitioner, från 1 till 10.
Lägger till aktuell låt i Favorites.

Ta bort från Tar bort aktuell låt från Favorites om den finns i
favoriter Favorites.

+ MUSIC _ Använda produkten
- Spela upp

Musik-meny

Huvudmeny(Startsida)

Listmenyn

Låtlista

Uppspelningsskärm

* Om en låt spelas upp, kommer du att omdirigeras till uppspelningsskärmen.
Upp

Accelerera uppåt

Låtlista

Ner

Accelerera neråt

Tryck ned knappen om du vill spela upp låten.c

Föregående spår

REW

Uppspelningsskärm

Nästa spår
FF

Spela/Paus

iAUDIO U7
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+ MUSIC _ Använda produkten
- Repetera

Musik-meny

Vanligt

Repetera

Repetera 1

Repetera mapp
Slumpmässig
uppspelning

18

Val

Spelar alla låtar i följd.

Spelar alla låtar i följd och upprepar sedan från
början.
Upprepar enbart den aktuella låten.

Spela upp den valda mappen flera gånger.

- Equalizer
Musik-meny

Val

* Användaren inställningen
메인 메뉴(홈)

Musik-meny

X7

리스트 메뉴
Val

뮤직 메뉴

Inställningen

Spelar alla låtar i slumpvis ordning.

iAUDIO U7

Flytta till vänster

Flytta till höger

-1
Minska
acceleration

+1
Öka
acceleration

+ MUSIC _ Använda produkten
- Repris A/B
Musik-meny

A-

Inställningen

Inställning av startpunkt för
sektionsvis repetition

B

Inställning av slutpunkt för
sektionsvis repetition

A-B

Avaktivering av sektionsvis
repetition

iAUDIO U7
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+ RECORDER _ Använda produkten
- Röstinspelning

Huvudmeny(Startsida)

Inspelningsmeny

Starta inspelning

Avsluta inspelning

* Mikrofonen är inbyggd i produkten och det rekommenderas att du kopplar ur hörlurarna före inspelning.

- Inspelade filer
Huvudmeny(Startsida)

Inspelningsmeny

Välj Mic mapp

Inspelningsmeny

Val

Val

* Radera sparade filer genom att ansluta iAUDIO U7 till datorn via USB och radera markerade filer från mappen Recordings.

- Micvolym
Huvudmeny(Startsida)

X2

* Högre inställning ger ljudligare inspelning men då också med ökat bakgrundsbrus.
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+ RADIO _ Använda produkten
- Sök efter frekvens

Huvudmeny(Startsida)

Radiokanaler

OR

Välj dina kanal

* Hörlurarna till iAUDIO U7 fungerar som FM-radioantenn. Hörlurarna måste därför vara anslutna till enheten för att radion ska fungera.

- Spara som förinställning
Huvudmeny(Startsida)
* Tryck på

Radiokanaler

-knapoen för att bläddra mellan sparade kanaler.

Radio-meny

Spara som förinställning

- Rensa förinställningar
Huvudmeny(Startsida)
* Tryck på

Radiokanaler

Bekräfta kanalen
som ska raderas

X3

Radio-meny

-knapoen för att bläddra mellan sparade kanaler.

iAUDIO U7
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+ RADIO _ Använda produkten
- Autom. inst

Huvudmeny(Startsida)

Radiokanaler

X5

Autom. inst

Söker

X2

Radio-meny

Starta inspelning

Sökresultat

- Starta FM-radioinspelning
Huvudmeny(Startsida)

Radiokanaler

* Nuvarande radioutsändning spelas in.

Avsluta inspelning

- Inspelnings biblioteket
Huvudmeny(Startsida)

Radiokanaler

Radio-meny

Välj FM-radiomapp

* Radera sparade filer genom att ansluta iAUDIO U7 till datorn via USB och radera markerade filer från mappen Recordings.
* Inspelade filer kommer att sparas i [Inspelningar] - [FM Radio].
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+ SETTING _ Använda produkten
Autoavstängning
Vilotimer
Skärminställningar
Datum & tid
Språk
Beep

Information

iAUDIO U7 stängs automatiskt av efter en angiven
tid om ingen inmatning görs av användaren. Denna
funktion är inaktiverad under uppspelning av musik.
Stänger automatiskt av iAUDIO U7 efter en angiven
tid. Funktionen stänger av enheten även under
uppspelning av musik.

Ställ in skärmens ljusstyrka och gör inställningar för
automatisk avstängning.
Justera aktuell tid och datum.

Välj skärmspråk för iAUDIO U7.

- Datum & tid
Huvudmeny(Startsida)

X3

Inställningsmeny

Inställningen

Flytta till vänster

Flytta till höger

-1
Minska
acceleration

+1
Öka
acceleration

Slå på/stäng av ton.

Visar iAUDIO U7 version av fast programvara, total
minneskapacitet och återstående minneskapacitet.

iAUDIO U7
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+ Produktspecifikation _ Ytterligare
Produktspecifikation

16GB / 32GB (Flash-minne, FAT32-filsystem) 1)

Mått och vikt

80.9mm (W) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g

Skärm

Knappar

Batteri och
energiförbrukning

Systemkrav

ETC

Frekvensintervall 20Hz ~ 20kHz

0.91'' OLED skärm (128X32 dot matrix)

Inbyggt uppladdningsbart litiumpolymerbatteri

Batteriladdning

USB : 1 timme (5 V / 500 mA)

Speltid

Processor
OS
USB-Port

Musik: Max 15.5 timmar 2)

Mikrofon, USB Type-A Port

MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV

Ljud-kodekar

Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000
/ ME : Stöd för alla funktioner
2.0 (höghastighetsöverföring)
rekommenderas

Filformat
Ljud

Pentium lll 500 MHz eller snabbare

MAC OS 10.x / Linux v2.4 eller senare:
Stöd för SFile-överföring

Stereo, Vänster: 27 mW, Höger : 27
mW (öronsnäckor på 16 Ω)

SNR

Strömbrytare/Spela/Paus/Låsning, HOME, FF, REW,
Volym upp, Volym ned
Batteri

Maxeffekt

Inspelning
FM-radio

ID3 Tag

iAUDIO U7

MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3,
~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo

WMA : ~320kbps, ~48kHz, Mono/
Stereo

OGG : ~320kbps, ~44.1kHz, Mono/
Stereo
FLAC : Komprimeringsnivå 0 ~ 8,
~44.1kHz, Mono/Stereo

WAV : ~48kHz, 16bit, Mono/Stereo
ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3

Mikrofon / FM-radio
Frekvensintervall

1) Den faktiska kapaciteten varierar beroende på hur systemminnet används av produkten.
2) Uppspelningstiden beräknas utifrån de testkriterier företaget har utarbetat och kan därför skilja sig från den verkliga tiden.
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95dB

88-108MHz (KR, US, EU), 76-108MHz
(JP)

+ Felsökning _ Felsökning

+ Jag har fortfarande frågor efter att ha läst manualen.

COWON-webbsidan (www.COWON.com) tillhandahåller användarsupport för COWON-produkter med FAQ (Frequently Asked Questions).
Användare rekommenderas att gå till webbsidan för att hitta ytterligare information om produktanvändning och firmwareuppgraderingar.
Kontakta oss on-line om du har ytterligare frågor så hjälper vi till efter bästa förmåga.

+ Spelaren startar inte.

Kontrollera enhetens batteriladdning eller att enheten är ansluten till ström. Ladda batteriet en stund och slå på iAUDIO U7 om
batteriet är helt urladdat. Om knapparna slutar reagera under användning ska du trycka och hålla inne Powerknappen ungefär 7
sekunder för att starta om enheten.

+ Det hörs inget ljud.

Kontrollera om volymen är inställd på “0”. Kontrollera om det finns några tillgängliga filer i spelaren. Om det inte finns några filer i
spelaren hörs heller inget ljud. Observera att skadade filer ger upphov till brus eller felaktig uppspelning. Se till att hörlurarna är anslutna
korrekt. Om hörlursuttaget är smutsigt kan det uppstå brus.

+ Filer som jag sparat visas inte i listan.

I varje läge visas endast en lista över filer som är spelbara. För att visa alla filer som finns sparade väljer du browserläget. Observera att
systemmappen inte visas i browsern.

+ Det är mycket brus i mina inspelningar.

Enheten använder en mycket liten inbyggd mikrofon som kan vara mer känslig för brus under inspelning. Mikrofonen får inte på något sätt
täckas över under inspelning. Mikrofonen är inbyggd i produkten och det rekommenderas att du kopplar ur hörlurarna före inspelning.

iAUDIO U7
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+ Felsökning _ Felsökning

+ Datorn kan inte identifiera spelaren när den är ansluten.

Om knapparna eller touch skärmen slutar reagera under användning ska du trycka och hålla inne Power knappen ungefär 7 sekunder
Om enheten ofta kopplar ur eller om anslutningen är instabil ska du ansluta spelaren direkt till USB-porten på datorn och inte via en
separat USB-hubb. Eftersom COWON produkter använder USB-anslutningen för huvudströmsystemet kan instabil strömförsörjning
orsaka ett anslutningsfel.

+ Spelarens minneskapacitet är annorlunda eller mindre än specificerat.

Den minneskapacitet som anges av Windows kan vara annorlunda än motsvarande som anges av tillverkaren. Den faktiska kapaciteten är
mindre än den ursprungliga, eftersom en del av minnesutrymmet används för systemets normala funktion.

+ TSpelaren kan inte spela upp korrekt när minnet är fullt.

En del av minnet används för inställningar och systemminne i produkten. Om filer sparas på den här platsen kanske produkten inte
fungerar korrekt. Därför ska du alltid ha 100 MB ledigt minne när du använder produkten.

+ En del av minnet används för inställningar och systemminne i produkten. Om filer sparas på den här platsen
kanske produkten inte fungerar korrekt. Därför ska du alltid ha 100 MB ledigt minne när du använder produkten.

Produktens inbygda minne har redan formaterats och kräver ingen ytterligare formatering. Om formatering skulle vara
nödvändig, utförs denna med hjälp av produktens interna minnesformateringsfunktion; om formateringen utförs genom att
ansluta produkten till en PC via USB, när du formaterar enheten med en dator, använd FAT32-filsystemet med 8KB-kluster. Andra
klusterstorlekar än 8KB kan sakta ner enheten. Produkten stöder inte formatering på MAC OS.
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