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Przenośny odtwarzacz muzyczny wysokiej rozdzielczości

X1 2nd Gen (dalej zwany X1)
Przyciski i porty

Zasilanie/
Blokada

Głośność

Przycisk skrótów

Pokrętło sterowania

Do góry/
Poprzedni utwór/
Przewijanie do tyłu

W dół/
Następny utwór/
Przewijanie do przodu

Dioda kontrolna

Wstecz

Odtwarzanie/Pauza
OK/Potwierdzenie

Wyjście słuchawkowe/
Wyjście liniowe

Port ładowania/
Port USB

Slot kart
Micro SD/TF



Przenośny odtwarzacz muzyczny wysokiej rozdzielczości

A. Podstawowe operacje
• Włączanie/wyłączanie: Przytrzymaj przycisk Zasilanie/Blokada
przez 2 sekundy, pojawi się animacja startowa na wyświetlaczu.
Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk Zasilanie/Blokada
przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.
• Połączenie z komputerem: Włóż kartę micro SD do slotu X1, następnie
użyj załączonego kabla micro USB, aby połączyć X1 z komputerem. 
Sterowniki nie są wymagane. Teraz możliwy jest transfer plików muzycznych
metodą kopiuj - wklej do karty TF/micro SD.
• Odtwarzanie muzyki: Będąc w menu głównym, użyj pokrętła sterowania
lub wciśnij przycisk Poprzedni/Następny, aby odnaleźć menu przeglądania
plików, nastepnie wciśnij OK, aby wejść. Teraz wybierz plik muzyczny do 
odtwarzania i wciśnij OK.

B. Uwagi dotyczące użytkowania

• X1 II ominie każdy utwór, z którym pojawi się problem dekodowania,
aby zapobiec zawieszeniu się urządzenia. Gdy napięcie ładowania jest
jest zbyt wysokie, X1 II zatrzyma ładowanie i wyłączy się automatycznie.
Prosimy o zastosowanie odpowiedniej ładowarki: DC 5V/2A.
• W przypadku pojawienia się zawieszenia urządzenia/błędów systemowych,
przytrzymaj przycisk Zasilanie/Blokada przez 10 sekund, aby wymusić 
zamknięcie.
• Po przeniesieniu muzyki na kartę micro SD w X1 II, biblioteki mediów muszą
zostać zaktualizowane, aby utwory mogły ukazać się w menu kategorii oraz 
odtwarzać pod wszystkimi trybami.

Jeżeli urządzenie pozostaje nieużywane przez dłuższy okres czasu, prosimy
o regularne ładowanie, w celu zachowania żywotności baterii. Baterie nie
powinny być narażane na bezpośrednie nasłonecznienie lub inne czynniki 
wysokich temperatur.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o produkcie zawartych jest na stronach:
www.fiio.pl oraz fiio.net
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