
FiiO M3K - Návod k obsluze



Tlačítka a konektory

1 - Zapnutí / vypnutí

2 - Zvýšení hlasitosti

3 - Snížení hlasitosti

4 - Tlačítko pro potvrzení volby
5 - Tlačítko zkrácené / alternativní volby 
6 - Dotyková plocha ovládání
7 - Nahoru / předchozí skladba / vzad
8 - Zpět
9 - Dolů / následující skladba / před
10 - MicroUSB pro nabíjení / přenos dat 
11 - Slot pro microSD kartu
12 - Sluchátkový výstup
13 - Mikrofon



Tlačítko Zapnutí / vypnutí

Držte 2 sekundy pro zapnutí / vypnutí přístroje. Krátké stisknutí zapne / vypne zobrazení na 
disapleji. Pro nucené vypnutí zaseknutého přístroje podržte tlačítko 10 sekund.

Při prvním zapnutí se nejprve zobrazí nabídka jazyků Menu. 

Tlačítka nastavení hlasitosti

U vypnutého displeje snížíte / zvýšíte každým stisknutím hlasitost o 1 krok. Dlouhý přidržením 
přepnete na následující / předchozí skladbu. U zapnutého displeje se vždy mění hlasitost.

Tlačítko potvrzení volby

Krátké stisknutí u vypnutého displeje slouží k pozastavení / obnovení přehrávání. Při pohybu v 
Menu slouží k potvrzení volby.

Tlačítko zkrácené / alternativní volby

Při pohybu v Menu zobrazí nabídku dalších dostupných funkcí - nabídka se mění dle polohy v 
Menu. 

Dotyková plocha ovládání

Slouží k pohybu v nabídce Menu nahoru a dolů, případně ke změně stránky. Krátké stisknutí 
slouží k potvrzení volby. Plocha je aktivní pouze při zapnutém displeji.

Tlačítko Nahoru / Zpět / Dolů

Na obrazovce Přehrávání slouží k přepínání skladeb (pro převíjení vpřed / vzad přidržte 
tlačítko). Na ostatních obrazovkách slouží k pohybu v menu.

Krátké přidržení tlačítka Zpět znamená návrat o 1 krok zpět. Dlouhé přidržení znamená návrat 
na základní obrazovku Menu.



Vysvětlení údajů na displeji

Pro pohyb mezi jednotlivými funkcemi přehrávače použijte gesta na dotykové ploše ovládání
(vlevo / vpravo). Pokud je aktivní funkce zamčení displeje, odemknete jej gestem nahoru / dolů 
na dotykové ploše:

Význam údajů stavové lišty

1 - Aktuální úroveň hlasitosti

2 - Stav přehrávání

3 - Aktuální čas

4 - Indikace aktivní funkce Sleep (automatické vypnutí)

5 - Indikace připojených sluchátek

6 - Indikace vložené SD karty

7 - Úroveň nabití baterie



Nahrávání zvuku

Pokud zvolíte na základní obrazovce funkci Recording (Nahrávání), zobrazí se obrazovka 
vyobrazená výše. Pro aktivaci nahrávání stiskněte Potvrzující tlačítko. Nahrávání je potvrzeno
údaji na obrázku vpravo. Čas vlevo ukazuje dobu záznamu, čas vpravo ukazuje zbývající 
kapacitu záznamu dle velikosti microSD karty.

Aktualizace firmwaru

Chybný postup během aktualizace firmwaru může způsobit poškození přístroje! Dodržujte proto 
následující postup:

1. Na stránce http://www.fiio.net/en/supports vyhledejte aktuální firmware M3K.fw a uložte jej na 
microSD kartu přehrávače do základní složky (do žádné podsložky).

2. Vložte kartu znovu do přehrávače (pokud byla vyjmuta - pro kopírování dat není nutné kartu z 
přehrávače vyjímat).

3. Pro nahrání firmwaru je nutné přehrávač zapnout současným stiskem a držením tlačítek pro Zapnutí 
a Zvýšení hlasitosti (POWER + VOLUME UP). Zobrazí se následující dialog:

Rozbalování   souboru... Aktualizace ... 50   % Aktualizace úspěšná



Než se pustíte do aktualizace firmwaru:

1. Pro aktualizaci zvolte kartu se systémem dat FAT32 (naformátovat). Pokud není karta rozeznána, 
zkuste nižší kapacitu (32 GB). Znovu nakopírujte soubor M3K.fw na kartu a znovu zapněte přehrávač.

2. Proces aktualizace nemá vliv na data uložená na kartě.

3. Ujistěte se, že je přehrávač před spuštěním aktivace dostatečně nabitý (ideálně přes 50 %).

4. Během aktualizace firmwaru s přehrávačem nepracujte.

5. Po dokončení aktualizace prosím smažte soubor M3K.fw.

6. Po dokončení aktualizace spusťte také aktualizaci knihovny souborů v přehrávači (Update Library).

Důležitá upozornění
★ M3K přeskočí skladby, které neumí dekódovat, aby předešel zaseknutí Menu.

★ Používejte nabíječky do hodnoty 5V / 2A, aby nedošlo k poškození přehrávače.

★ Pokud dojde k zaseknutí přehrávače, podržte tlačítko pro Vypnutí cca 10 s.

★ Před použitím funkce "Play All" je nutné nejprve aktualizovat knihovnu souborů.

★ Baterii pravidelně nabíjejte, aby nedocházelo k jejímu úplnému vybití (při delším nepoužívání).

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


Často kladené dotazy

1. Jak mám přehrávač nabíjet?
Pro nabíjení používejte běžné USB nabíječky nebo USB výstupy s napětím 5 V a proudem 1 - 2 A. Nabíjení 
z USB portů trvá obvykle déle. Při nabíjecím proudu 1 A trvá plné nabití cca 2,5 h.

Během nabíjení je možné poslouchat hudbu, ale doporučujeme nechat raději přehrávač během nabíjení v 
klidu. Zkrátíte tak dobu nabíjení a přehrávač se bude i méně zahřívat.

Dbejte na to, aby byl přehrávač během nabíjení uložen na vhodném místě (větrané, odolné teplu). 
Nenechávejte nabíjený přístroj zcela bez dozoru.

Používejte pouze přiložený nabíjecí kabel nebo jiný kvalitní kabel prověřeného výrobce.

O probíhajícím nabíjení informuje ikona v rohu displeje (postupné plnění dílků). Pokud jsou všechny dílky 
plné, baterie je plně nabitá.

2. Které operační systémy jsou podporovány

Přehrávač spolupracuje se systémy 32 / 64 bit, Win XP, 7, 8, 10 a Mac OS X.

3. Potřebuje přehrávač M3K ovladače pro použití s PC?

Ne, přehrávač pracuje zcela bez dodatečných ovladačů.

4. Jaké SD karty přehrávač podporuje?

Doporučujeme používat pouze karty zavedených výrobců (Sandisk, Kingston) včetně standardů 

SDHC a SDXC. Obecně doporučujeme karty třídy 6 a vyšší s kapacitou do 512 GB. 

5. Nově přidané soubory nejsou k dispozici pro přehrávání

Po přidání nových souborů na kartu je nutné nejprve aktualizovat knihovnu souborů v přehrávači. 
Nastavte proto v Menu položku Update Media Library na "Automatic" nebo proveďte manuální 
aktualizaci v Menu.

6. Jak prodloužit výdrž baterie M3K

Nastavte kratší dobu, po které se přehrávač při nečinnosti automaticky vypne (Idle Standby). 

Rovněž můžete snížit jas displeje, který baterii dosti zatěžuje.

Automatické vypnutí displeje nastavte na co nejkratší hodnotu, aby nesvítil zbytečně.
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