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Przyciski i porty / objaśnienie funkcji

Uwaga: X5 3rd (trzeciej generacji) jest zwany dalej X5

Odtwarzanie/pauza

Regulacja głośności

       Zmiana utworów

(poprzedni/następny)

Zasilanie/

blokada ekranu

Gniazdo kart

micro SD 1

Gniazdo kart

micro SD 2

Ekran dotykowy

(folia ochronna

nałożona fabrycznie) 

Wyjście

słuchawkowe

3,5 mm

Wyjście zbalansowane

2,5 mm

Wyjście liniowe/coaxial

3,5 mm

Przenośny odtwarzacz audio wysokiej rozdzielczości
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A. Przed pierwszysm użyciem

1. Podstawowe czynności X5

Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć
X5. Pojawi się animacja na ekranie. Przy pierwszym włączeniu
pojawi się menu wyboru języka. Wybierz preferowany język, a
następnie potwierdź przyciskiem, który pojawi się w prawym
górnym rogu, aby przejść do menu głównego.
Gdy X5 jest włączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania,
pojawi się wówczas menu zamykania: dostepne opcje to 
wyłączenie oraz porowne uruchomienie. Wciśnij przycisk 
wstecz, aby opuścić to menu, jeśli był to błędny wybór.

2. Przenoszenie danych

a. Pociągnij w dół menu z prawej górnej części ekranu X5,
ustaw 'USB mode' na 'Storage';
b. Podłącz X5 do komputera dołączonym kablem Micro USB,
pojawi się powiadomienie: 'USB connected' w Notification Center.
c. Kliknij powiadomienie, aby przejść do menu ' USB Mass Storage',
a następnie kliknij na 'Turn on USB Storage' na dole.
Gdy powiadomienie zmieni się na 'USB Storage in use', można rozpocząć
kopiowanie plików z komputera do X5.

3. Odtwarzanie muzyki

Otwórz FiiO Music App i wybierz utwory z pamięci wewnętrznej lub
karty Micro SD. Można również połączyć się przez WiFi, aby pobrać
inne aplikacje do odtwarzania oraz słuchać muzyki online.

4. Używanie jako USB DAC podłączony do komputera

a. Podłącz X5 do komputera dołączonym kablem Micro USB
(wymagane wcześniejsze zainstalowanie sterowników);
b. Pojawi się okno DACa;
c. Wybierz 'FiiO X5' jako urządzenie wyjściowe audio w komputerze. W
oknie DACa X5, można kliknąć Settings w prawej górnej części ekranu
aby przejśc do ustawień, nastepnie kliknąć 'Exit DAC mode', aby opuścić
tryb DAC.
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B. Ładowanie

Wspierane są ładowarki zarówno normalnego, jak i szybkiego ładowania.
W przypadku szybkiego ładowania, zalecana jest ładowarka DC 5/9/12 V 12 A.
Pełne ładowanie zajmuje wówczas około 2 godzin.

C. Dane (karta micro SD)

1. Zalecane jest stosowanie kart micro SD wysokiej jakości (np. SanDisk lub Kingston)
klasy prędkości 10 lub wyższej. 
2. Maksymalna obsługiwana pojemność karty: 256 GB
3. Zalecane jest formatowanie karty przy użyciu X5
4. Wsadzanie/wyjmowanie karty:
a. Wsadź niewielki spinacz do papieru w otwór wysuwania tacki kart micro SD. Naciśnij 
delikatnie, podajnik kart zostanie wysunięty z X5.
b. Wyciągnij podajnik kart, osadź na nim kartę i włóż razem ponownie do gniazda.
Uwaga: Upewnij się, że podajnik kart został włożony z poprawną orientacją 
(otwór wysuwania na niższej części), 
w przeciwnym razie może dojśc do uszkodzenia gniazda.
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D. Łączność bezprzewodowa

X5 obsługuje Bluetooth oraz Wi-Fi, co pozwala łączyć się bezprzewodowo z innymi urządzeniami.

1. Bluetooth

Aby połaczyć z nowymi urządzeniami Bluetooth (np. słuchawki,
głośniki), X5 najpierw musi zostać sparowany z urządzeniem w sposób 
następujący:

a. Włącz funkcję parowania/nadawania ID w urządzeniu, które ma zostac sparowane; 

b. Rozwiń w dół menu stanu z prawej górnej części ekranu dotykowego X5 i przytrzymaj
palec na ikonie Bluetooth, aby otworzyć menu ustawień Bluetooth;

c. Włącz Bluetooth przesuwając przełącznik w prawym górnym rogu na pozycję "ON";

d. X5 automatycznie wyszuka i wyświetli urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu;

e. Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth, aby je sparować. Na liście
“PAIRED DEVICES” pojawią się urządzenia, które zostały pomyślnie sparowane.

Uwaga:
Gdy funkcja Bluetooth w X5 będzie włączona, X5 będzie starać się parować 
z ostatnio sparowanym urządzeniem.

2. WiFi

X5 może połączyć się z Internetem lub do innych zasobów sieciowych w celu 
uzyskania dostępu do muzyki; może także przesyłać muzykę do urządzeń audio WiFi.

Aby połączyć X5 z urządzeniami Wi-Fi / hotspotami:

a. Rozwiń w dół menu stanu z prawej górnej części ekranu dotykowego i 
przytrzymaj palec na ikonie Wi-Fi, aby wejść do menu ustawień Wi-Fi;

b. Przesuń przełącznik WiFi w prawo (ON), wówczas X5 automatycznie 
wyszuka i wyświetli dostępne połączenia Wi-Fi;

c. Wybierz nazwę sieci Wi-Fi, z którą chcesz połączyć i wprowadź hasło, 
jeśli jest wymagane, a X5 połączy się z siecią;

Uwaga: 
Gdy WiFi jest włączone, X5 będzie łączyć się z ostatnio wybraną siecią Wi-Fi. 
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E. Tryb Pure Music / tryb Android

1. Przełączanie z trybu Android do Pure Music

W trybie Android, rozwiń w dół menu stanu z prawej górnej części ekranu dotykowego
i wybierz ikonę "Pure Music Mode"; odtwarzacz zapyta o potwierdzenie.
Wciśnij OK aby przejść do trybu "Pure Music Mode", ciesząc się słuchaniem muzyki
z wbudowaną aplikacją FiiO.

2. Przełączanie z trybu Pure Music do Android

W trybie Pure Music, rozwiń w dół menu stanu z prawej górnej części ekranu dotykowego
i wybierz ikonę "Android Mode"; odtwarzacz zapyta o potwierdzenie.
Wciśnij OK aby przejść do trybu "Android Mode" i korzystać ze swojej ulubionej aplikacji
odtwarzającej kompatybilnej z systemem Android.
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F. Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania może wpłynąć na ulepszenie funkcjonalności odtwarzacza,
jednak niewłaściwa obsługa podczas aktualizacji firmware może spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia! Proszę uważnie przeczytać następujące instrukcje dotyczące aktualizacji
firmware przed kontynuowaniem.

• Upewnij się, że X5 jest odpowiednio naładowany (najlepiej w pełni) dla 
procesu aktualizacji, aby zapobiec awarii zasilania podczas aktualizacji.

• Jeżeli X5 pozostaje w trybie Pure Music, przełącz X5 na tryb Android Mode i zrestartuj
urządzenie, aby posiadać dostęp do funkcji Androida.

Sposoby aktualizacji oprogramowania:

1. Automatyczna aktualizacja over-the-air

a. Włącz WiFi w X5 i połącz się z internetem za pomocą odpowiedniego hotspotu.

b. X5 sprawdzi dostępność aktualizacji i poprosi o aktualizację automatycznie, 
jeśli nowsza wersja zostanie znaleziona.

c. Wybierz "Yes". X5 rozpocznie pobieranie aktualizacji i zainstaluje je automatycznie,
gdy pobieranie zostanie ukończone. Pobieranie może zostać wstrzymane lub anulowane
w dowolnym momencie i będzie kontynuowane nastepnym razem od tego miejsca.

d. Po zakończonej instalacji, kliknij "Yes", aby usunąć pakiet instalacyjny.



Przenośny odtwarzacz audio wysokiej rozdzielczości

7

2. Aktualizacja ręczna z plików zip

a. Skopiuj plik aktualizacji zip ("X5 update.zip") dostarczony przez FiiO do pamięci 
wewnętrznej lub na kartę SD włożoną do X5. Zaleca się skopiować plik do katalogu
głównego pamięci lub karty.

b. Z kartą SD w X5, włącz X5 w trybie Android i wybierz "Technical support -> Firmware update ->
external_sd (lub internal_sd w przypadku umieszczenia pliku aktualizacji w pamięci wewnętrznej)
i wybierz X5 update.zip. Pojawi się okno:

c. Kliknij "OK" i poczekaj cierpliwie. Nie wykonuj żadnych operacji na X5. X5 automatycznie
zresetuje się i przejdzie do trybu aktualizacji oprogramowania.

d. Gdy aktualizacja oprogramowania zakończy się, X5 zresetuje sie ponownie i uruchomi
w trybie Android Mode gotowy do użycia.

Uwaga:

Obecnie karty SD sformatowane w formacie exFAT nie są obsługiwane do aktualizacji firmware.
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3.  Aktualizacja ręczna over-the-air

a. Włącz WiFi w X5 i połącz się z internetem za pomocą odpowiedniego hotspotu.

b. Włącz X5 w trybie Android i wybierz "Technical support -> Firmware update ->
OTA i wybierz plik aktualizacji. Pojawi się okno:

c. Kliknij "Check for updates": jeśli aktualizacje oprogramowania są dostępne over-the-air,
 X5 wykryje je automatycznie.

d. Kliknij "Yes". Aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. 
Pobieranie może zostać wstrzymane lub anulowane w dowolnym momencie i będzie
kontynuowane nastepnym razem od tego miejsca.

e. Po zakończonej instalacji, kliknij "Yes", aby usunąć pakiet instalacyjny.



Uwagi i środki ostrożności dotyczące aktualizacji:

a. Jeżeli aktualizacja ma zostać przeprowadzona z poziomu karty SD, musi być ona
sformatowana w FAT32. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, prosimy użyć karty o 
pojemności 32 GB lub mniejszej, formatując ją przy użyciu X5
(przenosząc dotychczasowe dane w inne miejsce),
skopiować update.zip ponownie na kartę i uruchomić ponownie proces aktualizacji.

b. Jeżeli aktualizacja ma zostać przeprowadzona z poziomu pamięci wewnętrznej,
prosimy upewnić się, że jest w niej wystarczająco duzo wolnego miejsca
(zalecane: 1 GB lub więcej); skopiować update.zip do pamięci i wybrać "internal_sd"
dla aktualizacji.

c. Nie wolno używać żadych przycisków X5 podczas procesu aktualizacji.

Uwagi i środki ostrożności:

* X5 automatycznie omija utwory, których nie jest w stanie odtworzyć; prosimy
zapoznać się z opakowaniem produktu/pełną instrukcją co do obsługiwanych formatów.
* pełne ładowanie zajmuje około 2 godzin szybką ładowarką (zalecana: DC 5/9/12 V 2 A). 
Ładowanie przy pomocy ładowarek o innych parametrach niż zalecane może skutkować
uszkodzeniem X5.
* W przypadku zawieszenia się X5, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania
przez 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie.
* Zalecamy używanie załączonego kabla USB (lub odpowiednika wysokiej jakości)
przy korzystaniu z opocji USB DAC.
 Zalecane jest również podłączanie X5 do tylnego portu USB w przypadku komputera
stacjonarnego.
* Przy pierwszym użyciu, aplikacja do odtwarzania X5 poprosi o przeskanowanie karty i 
pamięci dla znalezienia muzyki.
* Aby chronić stabilność systemu w otwartej architekturze Androida, FiiO zaleca 
odwiedzenie 'FiiO Marketplace', aby wybrać i zainstalować aplikacje, które dokładnie
przetestowaliśmy pod kątem kompatybilności z X5.
* Aby dowiedzieć się więcej odośnie danego produktu FiiO, prosimy odwiedzić:
www.fiio.net/en/supports i pobrać szczegółową instrukcję obsługi Twojego modelu. 
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Niniejszym FiiO oświadcza, że X5
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

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.
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