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De productspecificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het werkelijke product.



+ KENNISGEVING BETREFFENDE AUTEURSRECHT
Bedankt voor uw aanschaf van een COWON-product.

Welkom bij het concept ‘Digital Pride’.
In deze handleiding komt u alles te weten over uw speler en leest u nuttige veiligheidstips.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt, zodat u ten volle kunt genieten van uw digitale ontspan-
ningsbeleving.

Website van COWON
+ Meer informatie over iAUDIO E3 en andere COWON-producten vindt u op http://www.COWON.com.
+  Op onze website vindt u het laatste nieuws van het bedrijf en kunt u gratis de nieuwste firmware downloaden.
+  Wanneer u het product voor het eerst gebruikt, kunt u gebruikmaken van de veelgestelde vragen en online gebruikershandleiding.
+  Meld u aan als geregistreerde gebruiker van de website door het serienummer dat u op de achterzijde van het product aantreft in 

te voeren.
+  Als geregistreerde gebruiker komt u in aanmerking voor persoonlijk advies en wordt u desgewenst via e-mail op de hoogte gehouden 

van het laatste nieuws en evenementen.



+ KENNISGEVING BETREFFENDE AUTEURSRECHT
Algemeen
+ COWON is een gedeponeerd handelsmerk van COWON SysteemS, Inc.
+  Op de informatie in dit document berust het auteursrecht van COWON SysteemS, Inc. Ongeautoriseerde distributie van enig deel 

van deze handleiding is wettelijk verboden.
+  COWON SysteemS, Inc. voldoet aan de wetten en voorschriften met betrekking tot geluidsopnamen, Video’s en spellen. De klant 

wordt aangeraden eveneens te voldoen aan de betreffende wetten en voorschriften.
+  Bezoek onze website http://www.COWON.com en meld u aan als geregistreerd lid. U komt dan in aanmerking voor diverse extra’s 

die alleen verkrijgbaar zijn voor geregistreerde leden.
+  De illustraties, grafieken, foto’s en productspecificaties in deze handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen zonder vooraf-

gaande kennisgeving worden bijgewerkt.

Over BBE
+  Dit product wordt geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 en 5736897).
+ BBE en het BBE-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.
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+ Voorzorgsmaatregelen
Voordat u begint!

COWON is niet aansprakelijk voor eventuele schade of storingen aan producten die is veroorzaakt door verkeerd gebruik van 
producten en het niet opvolgen van de regels/aanwijzingen in deze handleiding. De volgende informatie geldt gewoonlijk voor alle 
door COWON SYSTEMS, Inc. gefabriceerde en geproduceerde producten.

+ Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden beschreven. 
+  Gebruik de handleiding, het verpakkingsmateriaal, de accessoires, enzovoort voorzichtig om snijwonden en letsel aan uw handen te voorkomen. 
+  Bekijk geen foto’s, afbeeldingen en teksten die op uw speler zijn opgeslagen tijdens het besturen van een voertuig. Als u tijdens het rijden andere 

functies van de speler bedient, is dit ook gevaarlijk en kan dit fatale ongelukken veroorzaken. 
+  Het gebruik van een oortelefoon tijdens het besturen van een voertuig, joggen en lopen kan de rijvaardigheid beïnvloeden en de waarneming van 

noodsignalen, alarmen, aankondigingen, naderende voertuigen en menselijke spraak hinderen of onmogelijk maken. In sommige gebieden kan 
dit ook in strijd met de wet zijn. 

+  Gebruik geen schoonmaakmiddel of andere chemische stoffen op het productoppervlak, dit kant kan ontkleuring veroorzaken. In dit geval moet u 
het vervuilde gedeelte voorzichtig schoonmaken met een zachte doek. 

+  Stel de speler niet bloot aan koud weer of temperaturen onder 0°C of boven 40°C , zoals in een auto die in de volle zon staat. Dit kan onherstel-
bare schade aan uw speler veroorzaken. 

+  Laat de speler niet nat worden en bewaar deze niet gedurende langere tijd op een vochtige locatie. Als de speler wordt beschadigd door vocht, 
zoals hierboven beschreven, wordt de schade aan het product geclassificeerd als verkeerd gebruik. 

+  Wees extra zorg niet toe te passen externe schokken of druk bij het gebruik van producten met displays (LCD, AMOLED, of Touch Pad). Garantie 
kan ongeldig worden verklaard als er schade optreedt als gevolg van de bovengenoemde omstandigheden.
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+ Voorzorgsmaatregelen
Voordat u begint!

+  Haal de speler niet uit elkaar. Wanneer u de speler uit elkaar haalt, vervalt de garantie en wordt het apparaat permanent gediskwalifi ceerd voor 
garantieservice.

+  Haal de richtingen niet door elkaar wanneer u kabels aansluit op uw speler of PC. Als u kabels verkeerd aansluit, kan dit schade aan uw speler of 
PC veroorzaken. Buig de kabels niet en plaats er geen zware voorwerpen op. 

+  Als u tijdens het gebruik een brandgeur ruikt of als het product zeer heet aanvoelt, drukt u op de toets RESET om het apparaat uit te schakelen 
en neemt u contact op met de leverancier. 

+  Als u de speler met natte handen aanraakt, kan het apparaat beschadigd raken en kan er een storing optreden. Raak de stekker uitsluitend met 
droge handen aan (anders kan zich een elektrische schok voordoen). 

+  Als u gedurende langere tijd naar de speler luistert terwijl het volume hoog is ingesteld (85 decibel of hoger), kan uw gehoor beschadigd raken. 
+ Gebruik de speler in een goed verlichte ruimte waar het lcd-scherm uw ogen niet overbelast. 
+  Het gebruik van de speler op plaatsen met hoge concentraties statische elektriciteit kan defecten veroorzaken. 
+  Als u dit apparaat voornamelijk gebruikt als opslagmedium, is het raadzaam eerst van alle gegevens een reservekopie te maken. COWON 

SYSTEMS Inc. is niet aansprakelijk voor gegevensverlies door een fout in de hardware. 
+  Het kan gebeuren dat gegevens die op de speler zijn opgeslagen tijdens een onderhoudsbeurt worden verwijderd. Onze klantenservice maakt 

geen reservekopie van bestanden bij het repareren van spelers. COWON SYSTEMS, Inc. is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies van 
producten die voor onderhoud aan ons zijn toevertrouwd. 

+  Bewaar de speler op een koele en geventileerde ruimte en uit de buurt van direct zonlicht. Dit laatste zou vervorming van de behuizing en bescha-
diging aan het interne circuit of de lcd-schermen kunnen veroorzaken. 



8 iAUDIO E3

+ Voorzorgsmaatregelen
Voordat u begint!

+  Voor uw eigen veiligheid wordt klanten aangeraden de USB-adapter en USB-kabel te gebruiken die door COWON SYSTEMS, Inc zijn 
goedgekeurd.

+  Indien u een product met een voedingsadapter gebruikt, maak dan gebruik van de authentieke oplader die door COWON wordt aangeboden. 
+  Als u het apparaat op een PC aansluit, dient u altijd de USB-poort op het moederbord of een USB-hostkaart te gebruiken. Het appa raat 

werkt mogelijk niet juist als u het op een externe hub aansluit. (bijv. een USB-poort op een toetsenbord of een externe USB-hub) 
+  Selecteer bij het formateren van het ingebouwde geheugen het bestandssysteem dat in de handleiding wordt aangeduid (bijv. FAT32 / FAT16 

/ NTFS).
+  Koppel de netsnoeren naar de pc en de USB-adapter los tijdens onweer om lichamelijk letsel of brand te voorkomen. 
+  Houd het apparaat uit de buurt van magneten en directe magnetische velden om defecten het product te voorkomen. 
+  Laat het apparaat niet vallen en laat er niets hard tegenaan stoten. Dit kan resulteren in defecten en/of niet goed functioneren van het apparaat 

en kan leiden tot het vervallen van de garantie. 
+  Als de batterij afwijkingen vertoont, zoals zwelling, drukt u onmiddellijk op de toets RESET om het apparaat uit te schakelen en neemt u 

contact op met de leverancier. 
+  De prijs van de speler kan variëren, afhankelijk van onverwachte commerciële omstandigheden. COWON SYSTEMS, Inc. wijst alle verant-

woordelijkheid met betrekking tot compensatie als gevolg van prijsfluctuaties van de hand. 
+  <Voor Mac OS gebruikers>

 Voordat u de speler ontkoppelt, moet u eerst de icoon van de speler op het bureaublad verwijderen door op de icoon te klikken en dan de 
toetsen “command” en “E” in te drukken.
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+ Package Components
Before you start!

De gebruikershandleiding en andere inhoud zijn opgeslagen in iAUDIO E3 zelf. Maak voor gebruik een back-up van deze bestanden op uw computer.

Oortelefoon Eenvoudige USB-aansluitingSnelstartgidsiAUDIO E3
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+ Namen van onderdelen en functies
Voordat u begint!

LISTHOME

Oortelefoonaansluiting / USB

Scherm

VOL - / Omlaag

REW / Terug

Afspelen/Pauze(Enter)

Microfoon

위VOL + / Omhoog

FF / Vooruit

Aan / Hold



iAUDIO E3 11

+ Knoppen
Basisgebruik

1 2

Lang Kort

1. Aan / Uit: Houd deze ingedrukt om het apparaat in- of uit te schakelen.

2.  Display aan/uit, Toetsvergrendeling aan/uit: Druk op de aan-/uit-knop om het scherm uit te zetten en de toetsvergrendeling in te 
schakelen. Druk nogmaals om de toetsvergrendeling uit te zetten en het scherm te activeren.

 In Beheer Hold status zijn het aanraakscherm en de knoppen uitgeschakeld, om systeemfouten als gevolg van onbedoeld uitgevoerde bewerkingen te voorkomen.

Intelligente RESET 
Wanneer de toetsen en/of de touchpad tijdens het gebruik niet meer reageren, houdt u de aan-/uit-knop ongeveer zes seconden 
lang ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten. De RESET-functie is een simpele stroomonderbreking en heeft geen 
negatieve invloed op het apparaat.
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+ Netstroom-aansluiting en opladen
Voordat u begint!

PC

PC

Verbind de iAUDIO E3 met een standaard pc-USB-poort met de 
meegeleverde Eenvoudige USB-aansluiting.
Het apparaat is volledig opgeladen na ongeveer anderhalf uur.

*  Verbonden met een pc en 
bezig met opladen.

* Volledig opgeladen.

-  Verbind het apparaat rechtstreeks met een USB-poort aan de achterzijde van de pc. Wanneer u een USB-poort aan de voorzijde of een 
niet-actieve externe USB-hub gebruikt, kan het voorkomen dat het apparaat geen verbinding kan maken of niet kan worden opgeladen, 
aangezien de stroomvoorziening van deze poorten instabiel kan zijn.

- Laadt het apparaat volledig op voor de eerste ingebruikname of na een lange periode waarin u het niet hebt gebruikt.

-  iAUDIO E3 is voorzien van een lithium-ion polymeeraccu. Om de levensduur van de accu te verlengen, kunt u het beste het apparaat 
regelmatig opladen, in plaats van het   volledig te ontladen en opnieuw op te laden.  



iAUDIO E3 13

Basic Use

+ Connecting and Disconnecting the PC

- Dit apparaat kan maximaal 2,048 mappen herkennen,  en 
maximaal 2,048 bestanden.

-  Verwijder het product nadat u de handeling “Hardware veilig 
verwijderen” hebt uitgevoerd.

-  Het volgende bericht wordt mogelijk weergegeven. Dit betekent 
echter niet dat het product niet goed functioneert. Probeer het 
eenvoudig opnieuw.

-  Als uw besturingssysteem niet het venster “Hardware kan veilig 
worden verwijderd” weergeeft, moet u de speler loskoppelen 
nadat alle overdrachtstaken zijn uitgevoerd.

-  Voor Linux en Mac OS is slechts een eenvoudige bestandsover-
drachtfunctie beschikbaar.

1.  Sluit de iAUDIO E3 aan op de PC met behulp van de Eenvoudige 
USB-aansluiting 

2.  Als de iAUDIO E3 op de juiste wijze is aangesloten op de PC is het 
volgende plaatje te zien op.

3.  Controleer in Deze computer of Windows Explorer of de iAUDIO E3 
goed is aangesloten op de PC.

4. Kopieer video, muziek of andere bestanden naar de iAUDIO E3.

5.  Wanneer u klaar bent, klikt u op het pictogram         in het systeemvak 
om de iAUDIO E3 veilig van de pc te verwijderen.

6. Klik op het pop-upbericht.

7. Verwijder de hardware en haal de Eenvoudige USB-aansluiting los.
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+ Firmware-upgrade
Voordat u begint!

Firmware is software die in de hardware is ingesloten.
Wanneer u de firmware bijwerkt, wordt de stabiliteit van het systeem verbeterd en kunt u gebruikmaken van extra functies.
Houd er rekening mee dat bètaversies van de firmware (niet-officiële versies) mogelijk systeemfouten veroorzaken.

+ De firmware bijwerken

1. Download de nieuwste firmware uit het SUPPORT-gedeelte van de website (http://www.COWON.com).

2. Sluit de iAUDIO E3 aan op de PC met behulp van de Eenvoudige USB-aansluiting.

3.  Pak het zipbestand met de firmware dat u hebt gedownload uit en kopieer de bestanden naar de basismap van de iAUDIO E3.

4. Voer de handeling “Hardware veilig verwijderen” uit op uw PC en haal de Eenvoudige USB-aansluiting los.

5.  Op het moment dat u het product inschakelt, wordt het bijwerkproces gestart.

6. Het huidige firmwareversie kan worden gecontroleerd in SETUP (INSTELLINGEN) - Informatie.

- Laad de speler helemaal op voordat u de firmware bijwerkt.

-  Schakel de speler niet uit voordat de firmware-upgrade is voltooid Het product kan hierdoor beschadigd raken en de garantie vervalt.

-  Sla een reservekopie op van belangrijke gegevens voordat u de firmware-update uitvoert. Het kan voorkomen dat gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, 

tijdens het proces worden verwijderd.

  COWON wijst alle verantwoordelijkheid voor gegevensverlies van de hand.
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Music Muziek afspelen in verschillende ondersteunde bestandsindelingen.

Fitness In de Fitnessmodus zijn stappenteller, calorieverbruik en trainingsduur 
beschikbaar terwijl u tegelijkertijd traint en naar muziek luistert.

Recorder Neem audio op via de ingebouwde microfoon.

Setting Stel verschillende opties voor het apparaat in.

+ Modusbeschrijvingen
Voordat u begint!

Selecteer één van de vier modi vanaf het beginscherm.
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HOME Naar het beginscherm gaan.

LIST Naar de lijst met nummers gaan.(Recorder: menu Display Recorded Files/Mic 
Volume)

  ▶｜｜ Geselecteerd bestand afspelen of menu-item selecteren. Ingedrukt houden om een 
pop-upmenu voor extra functies weer te geven.(Recorder: opname starten/stoppen)

∧ Functie: Volume omhoog / Verplaatsen: Omhoog

∨ Functie: Volume omlaag / Verplaatsen: Omlaag

  ｜＜＜
Functie: een vorig nummer selecteren of ingedrukt houden om terug te spoelen. 
Verplaatsen: Terugkeren naar een vorig scherm, of naar een bovenliggende map 
gaan.

＞＞｜

Functie: een volgend nummer selecteren of ingedrukt houden om snel vooruit te 
spoelen. 
Verplaatsen: het huidige menu-item selecteren of een nummer uit de afspeellijst 
afspelen.

*  In het beginscherm kunt u alleen de volgende toetsen gebruiken: ▶｜｜,∧,∨, HOME
1. ▶｜｜:  Modus selecteren
2. ∧,∨ :  Modus wijzigen
3. HOME: naar het standaardbeginscherm (Music)

Touchpad

Beginscherm (Modus selecteren)

+ Firmware-upgrade
Voordat u begint!
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+ MUSIC
Voordat u begint!

1. Zet de iAUDIO E3 aan en selecteer de modus MUSIC.
2. Druk op de toets voor afspelen/onderbreken om muziek af te spelen.
3. Druk tijdens het afspelen op de ▶｜｜-toets om te pauzeren.
4.  Druk tijdens het afspelen op de    ｜＜＜   -toets om het vorige nummer te selecteren. Houd ingedrukt om het huidige nummer 

terug te spoelen.
5.  Druk tijdens het afspelen op de ＞＞｜   -toets om het volgende nummer te selecteren. Houd ingedrukt om het huidige nummer 

vooruit te spoelen.
6. Druk op de LIST-toets om de lijst met nummers op het apparaat weer te geven.
7. Druk in de bestandenlijst op de HOME-toets om naar het beginscherm (Modus selecteren) te gaan.

Ingedrukt houden om aan te zetten
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Wanneer u tijdens het afspelen de ▶｜｜-toets ingedrukt houdt, zijn de volgende functies beschikbaar.

Afspeelmodus

Normal Alle opgeslagen muziek op volgorde afspelen.
Repeat Alle opgeslagen muziek op volgorde afspelen en herhalen.
Repeat song Alleen het huidige nummer herhalen.
Shuffle Alle opgeslagen muziek op willekeurige volgorde afspelen.

JetEffect BBE+
Selecteren uit 11 verschillende vooraf ingestelde typen JetEffect BBE+ audio-effecten.

*  Selecteer Gebruiker 1 of Gebruiker 2 en druk op de ▶｜｜-toets om een gebruikersspecifiek audio-
effect in te stellen.

A-B Repeat Een geselecteerde reeks muziek herhalen door gebruikersspecifieke favoriete muziek in te stellen. .
Overslaan-instelling Stel het tijdsinterval voor overslaan bij het indrukken van de ｜＜＜ en   ＞＞｜ -toetsen.

Add to Favorites

Huidig nummer toevoegen aan favorieten.iAUDIO E3 ondersteunt drie verschillende lijsten met favorieten 
voor een gevarieerde luisterervaring.(Elke lijst ondersteunt maximaal 100 nummers.)

* U kunt ook de ▶｜｜-toets ingedrukt houden in de afspeellijst om het geselecteerde nummer aan favorieten 
toe te voegen.

Remove from Favorites Het huidige nummer uit favorieten verwijderen, als het daaraan is toegevoegd.

+ MUSIC
Voordat u begint!
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Afspeelmodus

Normal Alle opgeslagen muziek op volgorde afspelen.
Repeat Alle opgeslagen muziek op volgorde afspelen en herhalen.
Repeat song Alleen het huidige nummer herhalen.
Shuffle Alle opgeslagen muziek op willekeurige volgorde afspelen.

JetEffect BBE+
Selecteren uit 11 verschillende vooraf ingestelde typen JetEffect BBE+ audio-effecten.

*  Selecteer Gebruiker 1 of Gebruiker 2 en druk op de ▶｜｜-toets om een gebruikersspecifiek audio-
effect in te stellen.

A-B Repeat Een geselecteerde reeks muziek herhalen door gebruikersspecifieke favoriete muziek in te stellen. .
Overslaan-instelling Stel het tijdsinterval voor overslaan bij het indrukken van de ｜＜＜ en   ＞＞｜ -toetsen.

Add to Favorites

Huidig nummer toevoegen aan favorieten.iAUDIO E3 ondersteunt drie verschillende lijsten met favorieten 
voor een gevarieerde luisterervaring.(Elke lijst ondersteunt maximaal 100 nummers.)

* U kunt ook de ▶｜｜-toets ingedrukt houden in de afspeellijst om het geselecteerde nummer aan favorieten 
toe te voegen.

Remove from Favorites Het huidige nummer uit favorieten verwijderen, als het daaraan is toegevoegd.

+ MUSIC
Voordat u begint!

- A-B Repeat

1. Houd tijdens het afspelen de ▶｜｜-toets ingedrukt en selecteer A-B Herhalen.
2.  Het pictogram 'A< >' knippert nu aan de bovenzijde van het scherm. Druk op de ▶｜｜-toets op het gewenste 

beginpunt.
3. Het pictogram verandert in '< >B' om het eindpunt in te stellen. Druk bij het gewenste eindpunt op de ▶｜｜-toets.
4. Een niet-knipperend 'A< >B'-pictogram wordt boven aan het scherm weergegeven en de geselecteerde sectie 
wordt voortdurend herhaald.
5. Druk nogmaals op de ▶｜｜-toets om A-B Repeat uit te schakelen en terug te keren naar normaal afspelen.
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1. Zet de iAUDIO E3 aan en selecteer de FITNESS-modus.
2. Druk op de  ▶｜｜-toets om de stappenteller en het calorieverbruik met intervallen van 4 seconden weer te geven.  
3.  De titel-, artiest- en albuminformatie worden lopend weergegeven onder aan het scherm, gevolgd door de trainingsduur.
4.  Houd de ▶｜｜-toets ingedrukt en selecteer FITNESS om het geslacht en gewicht van de gebruiker in te stellen. Selecteer 

Restart om de FITNESS-modus opnieuw in te stellen.

Ingedrukt houden om aan te zetten

*  Het aantal stappen verschijnt na berekening, aangezien de G-sensor(Accelerometer) exacte stappen meet.

+ FITNESS
Voordat u begint!
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+ RECORDER
Voordat u begint!

+ RECORDER

1. Zet de iAUDIO E3 aan en selecteer de REC-modus.
2. Druk in het STANDBY-scherm op de ▶｜｜-toets om de opname te starten.
3. Druk nogmaals op de ▶｜｜-toets om de opname te stoppen en op te slaan.
4. Druk op de LIST-toets om opgeslagen geluidsopnamen op het apparaat af te spelen.
5. Om opgeslagen bestanden te verwijderen, verbindt u de iAUDIO E3 met een pc via USB en verwijdert u de 
geselecteerde bestanden uit de RECORD-map.

*  Druk in het STANDBY-scherm op de LIST-toets om het volumeniveau van de microfoon in te stellen op laag, medium 
of hoog. Instellingen met hogere gevoeligheidsgraad geven luidere opnamen, maar met meer omgevingslawaai.

Ingedrukt houden om aan te zetten
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Automatisch uitzetten
De iAUDIO E3 schakelt zichzelf na een bepaalde tijdsperiode uit wanneer er geen gebruikersinvoer 
wordt geregistreerd.
Deze functie is uitgeschakeld tijdens het afspelen van muziek.

Sleep timer
Schakel de iAUDIO E3 automatisch uit na een bepaalde tijdsperiode.

Deze functie schakelt het apparaat uit, ook als er muziek wordt afgespeeld.

Screen Aanpassen van de helderheid van het scherm en van de instellingen voor automatisch uitschakelen.

Date and time De huidige datum en tijd aanpassen.

Language
De displaytaal voor de iAUDIO E3 selecteren.

* Om de locatie-instellingen aan te passen, verbindt u de iAUDIO E3 met een pc, verwijdert u de 
map Systeem en start u het apparaat opnieuw op.

Touchpad beep 
sound Pieptoon aan-/uitzetten.

System information De firmwareversie, totale capaciteit en resterende capaciteit van de iAUDIO E3 weergeven.

+ SETTINGS
Voordat u begint!
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Maak een selectie uit 11 JetEffect 
vooringestelde waarden.

Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP /
BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / User 1 / User 2

Twee vooringestelde waarden gedefinieerd 
door de gebruiker worden ingesteld voor de 
instelling van BBE, 3D Surround, etc. 

User 1 / User 2

JetEffect BBE+ creëert een natuurlijk 
en comfortabel geluid met de meest 
gesofisticeerde en krachtige geluidseffecten.

BBE Verfijnt de geluidskwaliteit met kristalheldere geluidseffecten.

Mach3Bass Levert een dieper, nauwer en muzikaal nauwkeurigere lage 
tonen frequentie.

3D Surround Levert een drie-dimensioneel surround sound effect.

MP Enhance Compenseert voor het verlies of lagere stereo diepte.

JetEffect BBE+
+ SETTINGS

Voordat u begint!

*  Extreme instellingen van JetEffect kan geluidsvervormingen of ruis veroorzaken. Voor meer informatie 
over JetEffect kunt u onze website bezoeken op www.COWON.com.
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Productcapaciteit 8GB / 16 GB(Flash-geheugen, FAT32-bestandssysteem) 1)

Scherm 0,95-inch monochroom OLED-display (96 x 64 dot-matrix)

Afmetingen en gewicht 31,4 mm (B) x 89,0 mm (H) x 11,6 mm (D) / 20 g

Knoppen AAN/UIT / HOLD, MENU, VOL+, VOL-, capacitief touch pad 

Kleur White / Black

Accu en vermogen

Accu Ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeeraccu

Afspeeltijd Muziek : Max. 11 uur 30 minuten 2) 

Opladen van de accu USB: 1 uur 30 minuten (5 V / 500 mA)

Systeemeisen

CPU Pentium lll 500 MHz of hoger

Besturingssysteem Windows 7/Vista/XP/2000/ME: Alle functies ondersteund
Mac OS 10.x/Linux v2.4 of hoger: Bestandsoverdracht ondersteund

USB-poort 2.0 High Speed (aanbevolen)

ETC microfoon

Audio

Frequentiebereik 20 Hz~20.000 Hz

Max. uitgangsvermogen Stereo, Links 12mW + Rechts 12mW (16Ω oortelefoon)

Signaalruisverhouding 95dB

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

Additional

+ Product Specification
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Audio

Audiocodecs

MP3: MPEG 1/2/2,5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, mono/stereo; 
WMA:  320 Kbps, 48 KHz, mono/stereo; 
OGG : 320Kbps, ~44.1KHz, mono/stereo; 3) 
FLAC:  Compressieverhouding 0 - 8, 44,1 KHz, mono/stereo 4) 
WAV: 48 KHz, 16 bit, mono/stereo

ID3 Tag  ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3 Vorbis Comment

JetEffect BBE+
11 Presets (9 Presets + 2 User Presets)
BBE+ BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance

Opnemen Microfoon

1)  Door de gebruikte ruimte voor het opslaan van systeembestanden kan de werkelijke opslagcapaciteit afwijken van de opgegeven capaciteit. 
Alleen het FAT32-bestandssysteem wordt ondersteund voor MicroSDkaarten.

2)   De afspeeltijd is gebaseerd op de eigen testnormen van het bedrijf en kunnen daarom afwijken van de werkelijke afspeeltijd. 
3) JetEffect BBE+ wordt niet ondersteund voor OGG-bestanden.
4) JetEffect BBE+ wordt ondersteund voor FLAC-bestanden met een bitsnelheid van 1 Mbps of minder.

Additional

+ Product Specification
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+ Problemen oplossen
+ Ik ben nog steeds in de war, zelfs na het lezen van de handleiding.
De COWON website (www.COWON.com) biedt ondersteuning voor gebruikers van COWON producten met veelgestelde vragen (FAQ’s). Gebruikers 
worden geadviseerd de website te bekijken voor meer informatie over productgebruik en firmware-upgrades. Neem voor afzonderlijke vragen online 
contact met ons op en wij zullen u proberen zo goed mogelijk te helpen

+ De speler kan niet worden aangezet.
Controleer de acculading of de verbinding van het apparaat met een energiebron.Laad de accu gedurende een bepaalde tijd op en zet de iAUDIO E3 aan 
wanneer de accu volledig is ontladen. Wanneer het apparaat niet reageert of niet correct functioneert, houdt u de aan-/uit-toets gedurende 6 seconden 
ingedrukt om het apparaat automatisch te resetten.

+ Het touch pad en de knoppen werken niet goed.
Wanneer het display uitstaat tijdens het gebruik, functioneert de touchpad niet. Druk op de aan-/uit-toets om de toetsblokkering op te heffen en het 
scherm aan te zetten.

+ Ik hoor geen geluid.
Controleer of het volume op niveau “0” staat ingesteld. Controleer of er een bestand in de speler beschikbaar is. Als er geen bestand in de speler 
beschikbaar is, hoort u geen geluid. Neem a.u.b. in acht dat corrupte bestanden resulteren in een geluid of onderbroken afspelen. Controleer of de 
oortelefoon correct 

is aangesloten. Onzuiverheden in de oortelefoonaansluiting kunnen geluiden veroorzaken. 

+ Bestanden die ik heb opgeslagen, verschijnen niet in de lijst.
In elke modus wordt er een lijst met alleen afspeelbare bestanden weergegeven. Om alle opgeslagen bestanden te bekijken, dient u de Browser modus te 
selecteren. Neem a.u.b. in acht dat de Systeem map niet in de Browser verschijnt.
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+ Er is te veel lawaai in mijn opnames.

Het product maakt gebruik van een uiterst kleine interne microfoon, dus deze kan tijdens opnames meer onderhevig zijn aan lawaai. De microfoon mag 
tijdens de opname niet met iets worden afgedekt.

+ De tekens in de weergave zijn corrupt.

Stel uw gewenste taal opnieuw in onder Instellingen > Taal. Als het probleem niet wordt verholpen, stel het actuele lettertype dan in op het systeemlet-
tertype. COWON producten zijn ontwikkeld op basis van het Koreaanse Windows besturingssysteem en dit kan bij sommige speciale lettertypen of talen 
in de weergave corruptie veroorzaken.

+ Computer herkent de speler niet wanneer deze is aangesloten.

Houdt u de aan-/uit-knop ongeveer zes seconden lang ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten. Als de verbinding regelmatig wordt verbroken of 
onstabiel is, sluit de speler dan direct op de USB-poort van de PC aan in plaats van een afzonderlijke USB-hub. 

Aangezien COWON producten gebruik maken van de USB-aansluiting als hoofdvoedingssysteem, kan een onstabiele voeding een verbindingsstoring 
veroorzaken. 

+ De geheugencapaciteit van de speler is anders of lager dan gespecificeerd.

De geheugencapaciteit die door Windows wordt aangeduid, kan verschillen van de capaciteit die door de geheugenfabrikant wordt aangeduid. De daad-
werkelijk capaciteit is lager dan de originele, omdat een deel van het geheugen moet worden gebruikt als systeemruimte voor de normale werking.

+ De speler speelt niet naar behoren wanneer het geheugen vol is.

Om de speler goed te laten werken, is minimaal 10 MB vrije ruimte nodig voor de opslag van instellingen en andere systeembestanden

+ Problemen oplossen
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