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FiiO X5 II
Instrukcja obsługi v. 1.0 PL

X5 II Przenośny odtwarzacz muzyczny
Przed pierwszym użyciem
A. Ładowanie X5 II
1. X5 II ładuje się w pełni w ciagu około 4 godzin przy użyciu
ładowarki DC 5V 2A. Kazda ładowarka (włączając przenośne
power banki i porty USB w komputerze) dostarczające 5V/450 mA
lub powyżej mogą być stosowane do ładowania X5 II.
2. Aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania, zalecane jest
używanie ładowarek z prądem ładowania 2A lub więcej.
1.Rekomendowane marki – Sandisk,Transcend lub Kingston – Klasa 6 lub
wyższa.
2.Maksymalny obsługiwany rozmiar – 128GB (obecnie)
3.Rekomenduje się sformatowanie karty do do FAT32 lub włożenie do X5 w
celu sformatowania.
4.Wkładanie / Wyciąganie karty Micro SD
i)włóż kartę do gniazda i delikatnie dopchnij
ii)wciśnij kartę w gnieździe by ja usunąć.

przez 2s, uruchomi się
Włączanie : Przytrzymaj przycisk ''Power/Lock''
podświetlenie ekranu; przy pierwszym uruchomieniu pokazany jest wybór
języka; kręcąc kółkiem wybierz język i naciśnij przycisk OK w środku kółka
by potwierdzić wybór i wejść do menu głównego.

Aktualizacja oprogramowania w toku

Aktualizacja kompletna

Port USB komputera

Obsługa menu: użyj kółka lub przycisków ''poprzedni'', ''następny'' by wybierać

jedną z przedstawionych opcji menu, naciśnij przycisk ''OK''by wejść w wybraną
opcję.
Przesyłanie plików:Wybierz System Settings->USB Mode i naciśnij ''OK'' by

wybrać ''Storage'', a następnie użyj załączonego kabla Micro USB by podłączyć
X5II do komputera. Po udanym połączeniu, X5II wyświetli ''USB connected, Please
eject drives before disconnecting'' Karta SD w X5II pojawi się teraz na komputerze
i będzie można skopiować na nią pliki.
Wyjście liniowe/koaksjalne Port słuchawek

Wyświetlacz
Menu główne/Cofnij

(wcisnij krótko aby wrócić
poziom wyżej, wciśnij i
przytrzymaj aby wrócić
do menu głównego)

Play/Pause/OK/Potwierdź

(blokada ekranu: kiedy X5
jest włączony, wciśnij krótko
aby zablokować/odblokować
ekran)

(wciśnij i przytrzymaj aby
pokazać regulację głośności)
Następny utwór/
przewijanie
do przodu

Przycisk skrótów
Kółko wyboru
Poprzedni utwór/przewijanie do tyłu
Port USB

Slot na karty TF/microSD

D.Połączenie z komputerem jako USB DAC

Slot kart TF/Micro SD
(właściwy dla aktualizacji
oprogramowania)

Slot kart TF/Micro SD

1.Wybierz – System Settings->USB Mode i naciśnij OK by ustawić go jako ''Dac''.
Użyj załączonego kabla Micro Usb by połączyć X5 z komputerem.
(wymagana instalacja sterowników)
2. X5II wyświetli interfejs pracy jako DAC jeśli połączenie DAC zostało prawidłowo
nawiązane.
3.Po zainstalowaniu sterowników, wybierz ''FiiO X5II'' jako urządzenie wyjściowe w
swoim panelu odtwarzacza muzycznego by cieszyć się muzyką z X5II. Na X5II naciśnij
krótko przycisk ''back'' by wejść w ustawienia DAC; naciśnij i przytrzymaj ten sam
przycisk by wyjść z trybu DAC.
4.Zaleca się używać sterowików DAC w wersji 1.61.0 lub nowszej.

E.Aktualizacja Oprogramowania
Nieprawidłowa obsługa X5II podczas aktualizacji oprogramowania X5II
może go uszkodzić!
Należy przeczytać następującą instrukcje aktualizacji oprogramowania
przed rozpoczęciem tego procesu.
Przed rozpoczęciem aktualizacji:
-Wybierz karte micro SD w formacie FAT32. (Jeżeli karta SD której zwykle
używasz do muzyki jest sformatowana w FAT32, możesz bezpiecznie
rozpocząć aktualizacje X5II z jej użyciem; zapisane na niej pliki muzyczne nie
zostaną zmodyfikowane)
-Upewnij się że X5II jest wystarczająco naładowany (najlepiej w 100%) by
uniknąć braku energii podczas procesu aktualizacji oprogramowania.
Procedura aktualizacji
1.Rozpakuj skompresowany katalog aktualizacyjny i skopiuj plik X5II.fw do
pamięci root karty SD sformatowanej w FAT32
2.Wyłącz X5II i włóż kartę SD do lewego gniazda kart SD. (jeżeli jeszcze jej
tam nie ma)
3.Przytrzymaj przycisk ''shortcuts'' (przycisk w lewym górnym rogu od kółka)
następnie jednoczenocześnie przytrzymaj przycisk Power/Lock by uruchomić
X5II w trybie aktualizacji oprogramowania. Następujące teksty aktualizacji
oprogramowania powinny się pojawić:

* Można puścić przyciski gdy teksty pojawią się na ekranie.
* Nie wolno naciskać przycisków lub kręcić kółkiem podczas aktualizacji.
4.Gdy aktualizacja oprogramowania jest zakończona, X5II uruchomi się ponownie
automatycznie.
* Jeżeli aktualizacja się nie powiedzie, spróbuj zgrać plik X5II.fw na pustą kartę SD
o pojemności 32GB lub niższej, sformatowanej w FAT32 i ponownie rozpocząć
aktualizacje.
* Po zakończonej aktualizacji usuń plik X5II.fw z karty SD
* Zaktualizuj bibliotekę plików ponownie po procesie aktualizacji.

F.Dodatkowe uwagi dotyczące użytkowania

* X5 opuści utwory jeśli nie może ich odczytać, by zapobiec zawieszeniu
systemu.
* Zbyt wysokie napięcie ładowarki może uszkodzić X5II. Należy wybrać
odpowiednią ładowarkę; zalecana jest DC 5V / 2A USB.
* Jeżeli system X5II nie funkcjonuje prawidłowo lub się zawiesza, spróbuj
przytrzymać przycisk power przez 10s by wymusić wyłączenie.
* Do użytkowania jako USB DAC zaleca się użytkowania oryginalnego
kabla USB dołączonego do X5II i podłączania go do tylnych portów komputera
stacjonarnego.
* Po przeniesieniu utworów na pamięć, zalecana jest aktualizacja biblioteki
muzycznej by prawidłowo wyszukiwać utwory po kategoriach.
(System Settings->Update Media Lib)
UWAGA
Nieprawidłowe ładowanie X5II stwarza ryzyko wybuchu.
Tylko takie same baterie jak oryginalna mogą być używane
do wymiany.
Jeżeli X5II nie jest używane przez dłuższy czas należy co jakiś czas
naładować baterie aby funkcjonowała ona prawidłowo jak najdłużej.
Bateria nie może zostać narażona na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, ognia i wysokich temperatur.

