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Podstawowa instrukcja obsługi

X3 Mark III
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                   Model：FX3321



              Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3

Przyciski i porty/Objaśnienie obsługi
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Obsługa X3

Włączanie/wyłączanie  zasilania: Przytrzymaj  Przycisk  zasilania/Blokady  na  2  sekundy,  zaświeci  się

ekran i wyświetli animację rozruchową; Przytrzymaj Przycisk zasilania/Blokady, gdy X3 jest włączony.

Przesyłanie danych: włóż kartę micro SD do X3 i użyj dołączonego kabla Micro USB, aby podłączyć

urządzenie X3 do komputera (nie musisz instalować sterownika), teraz możesz przenieść dane na X3.

Odtwarzanie muzyki: w menu głównym użyj pokrętła lub przycisków Do góry, W dół, aby wybrać menu

"Browsing  through  folders".  Naciśnij  "OK",  aby  wprowadzić  i  wybrać  utwór,  a  następnie  ponownie

naciśnij "OK", aby odtworzyć.

Możesz  też  przejść  do  ustawień  systemu (System settings),  wybrać  opcję  " Update  Media  lib  ",  a

następnie  naciśnij  "OK",  aby  zaktualizować  bibliotekę.  Następnie  przejdź  do  menu  "Category",  aby

odtworzyć muzykę.

Wskaźnik zasilania

Przycisk zasilania/Blokady

 W dó/Nastepny utwór/
  Przewijanie do przodu

Odtwarzanie/Pauza/
OK/Potwierdzenie

Do góry/Poprzedni utwór/
Przewijanie do tyłu

Gniazdo kart Micro SD

Pierścień
 sterowania

Przycisk skrótów

Regulacja głośności

Przycisk wielofunkcyjny

Wyświetlacz

Wstecz 

Wyjście zbalansowane 2.5mmPort USB     Wyjście 3.5mm/Liniowe/Coaxial



Aktualizacja firmware

Niewłaściwe  postepowanie  podczas  aktualizacji  oprogramowania  może  spowodować  nieprawidłowe

działanie  urządzenia  X3!  Przed  przystąpieniem  do  dalszych  czynności  należy  przeczytać  poniższy
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przewodnik aktualizacji oprogramowania.

Procedura aktualizacji:

1. Skopiuj plik X3_Mark_ .fw do katalogu głównego karty SD sformatowanej w formacie FAT32.Ⅲ
2. Wyłącz urządzenie X3 i włóż kartę do gniazda X3 (jeśli jeszcze nie została włożona).

3. Przytrzymaj Przycisk skrótów, a następnie przytrzymaj Przycisk zasilania/Blokady, aby włączyć X3 w

trybie  aktualizacji  oprogramowania.  Pojawią  się  następujące  okna  dialogowe  aktualizacji

oprogramowania:

Aktualizacja firmware w toku Aktualizacja firmware zakończona

         

Przed przystąpieniem do aktualizacji:

1.  Wybierz  kartę  micro SD z systemem plików FAT32.  Jeśli  aktualizacja  nie  powiedzie się,  spróbuj

załadować plik X3_Mark_ .fw na pustą kartę SD o pojemności 32 GB lub poniżej,  sformatowanej wⅢ
urządzeniu X3 i przeprowadź aktualizację ponownie.

2. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie będzie miała wpływu na pliki zapisane na karcie.

3.  Upewnij  się,  że  X3  jest  wystarczająco  naładowany  (najlepiej  do  pełna)  przed  aktualizacją,  aby

zapobiec braku zasilania podczas aktualizacji.

4. Nie używaj X3 podczas aktualizacji.

5. Zaktualizuj bibliotekę multimediów po aktualizacji oprogramowania.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby pobrać oprogramowanie (firmware).

Download link: http://www.fiio.net/en/supports



Uwagi i środki ostrożności

 Nie wolno samodzielnie naprawiać ani demontować produktu. Nie wrzucać urządzenia do wody.★

 Regularnie ładuj baterię, aby zapewnić jej długą żywotność, jeśli nie jest używana przez dłuższy★

okres czasu.

 X3 automatycznie pominie utwory z nieprawidłową szybkością transmisji  danych, aby uniknąć★

awarii systemu.

 Podczas  korzystania  ze  słuchawek  można  nie  słyszeć  dźwięków z  otoczenia.  Ze  względów★

bezpieczeństwa unikaj używania słuchawek w niebezpiecznych sytuacjach.

 Zaleca się używanie odpowiedniej ładowarki (DC 5V / 2A). Zasilacze o zbyt wysokim napięciu★
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powodują uszkodzenie urządzenia X3.

 W przypadku, gdy X3 zawiesza się, należy przytrzymać przycisk zasilania przez 10 sekund, aby★

wymusić ponowne uruchomienie urządzenia.

Akcesoria (prosimy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone) 

1、Kabel USB *1

2、Kabel coaxial *1

3、Etui przeźroczyste *1

4、Etui z ekoskóry *1

5、Karta gwarancyjna *1

6、Podstawowa instrukcja obsługi *1

7、Folia ochronna na wyświetlacz *3 (jedna nałożona fabrycznie)               

8、Naklejka ze znakiem Hi-res *1 (nałożona fabrycznie)

9、Naklejki na obudowę *2

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów FiiO, przejdź na stronę  http://www.fiio.net/en/fiio. Aby

dowiedzieć  się  więcej  o  obsłudze  produktu  FiiO,  przejdź  na  stronę  http://www.fiio.net/en/supports  i

pobierz szczegółową instrukcję obsługi odpowiadającą Twojemu modelowi.

http://www.fiio.net/en/supports
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Niniejszym FiiO oświadcza, że X3
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

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.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego
usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych,
zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych 
punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMPORTER:
MIP sp. z o. o.
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b
02-797 Warszawa


