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Schemat urządzenia 

 
1. Włącznik/przycisk blokowania ekranu. 
2. Poprzedni utwór. 
3. Odtwarzanie/Pauza. 
4. Następny utwór. 
5. Podświetlenie RGB. 
6. Wyjście słuchawkowe 3,35 mm. 
7. Wyjście słuchawkowe 4,4 mm zbalansowane/wyjście liniowe. 
8. Wskaźnik świetlny pokrętła głośności. 
9. Wyjście słuchawkowe 3,5 mm/wyjście liniowe. 
10. Wyjście słuchawkowe 2,5 mm zbalansowane. 
11. Pokrętło głośności/Przycisk wielofunkcyjny 
12. Przełącznik zasilania BAT/DC 



13. Przełącznik ładowania USB 
14. Przełącznik resetowania 
15. Wejście optyczne 
16. Port USB 
17. Złącze zasilania DC 
18. Wejście koaksjalne 
 

Środki ostrożności 
1. W przypadku błędów systemowych spróbuj wyłączyć i włączyć Q7 lub odłączyć i podłączyć 
kabel zasilający, aby przywrócić go do normalnego stanu. 
2. Dostosuj głośność (regulacja głośności na wyjściu liniowym) do odpowiedniego poziomu 
przed założeniem słuchawek, aby chronić słuch. 
3. Prosimy nie nosić słuchawek podczas ich podłączania lub odłączania na wypadek nagłego 
impulsu hałasu, który może uszkodzić słuch. 
4. Nie naprawiaj ani nie demontuj produktu samodzielnie i trzymaj go z dala od wody. 
5. Podczas noszenia słuchawek możesz nie słyszeć dźwięków wokół siebie. Ze względów 
bezpieczeństwa nie zaleca się używania słuchawek w niebezpiecznych środowiskach. 
 

Włączanie/wyłączanie 

 
Gdy Q7 jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, aby go włączyć. 
Gdy jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, aby go wyłączyć. Gdy 
jest włączony, naciśnij krótko przycisk zasilania/blokowania, aby zablokować ekran lub 
wybudzić urządzenie. 
 

Ładowanie 
 
Q7 obsługuje szybkie ładowanie oraz ładowanie zwykłym zasilaczem 5V przez port USB. 
Ponadto obsługuje ładowanie poprzez podłączenie do zasilacza 12V DC przez port DC. 
Podczas ładowania przełącz przełącznik BAT/DC na BAT, a przełącznik ładowania USB na ON. 
Następnie podłącz kabel USB lub zasilacz prądu stałego, aby naładować Q7. 
 

Korzystanie z pokrętła 
 
(1) Przełączanie trybu pracy: Na stronie głównej naciśnij krótko pokrętło głośności, aby wejść 
do menu trybu pracy. Obracaj pokrętłem, aby kolejno przełączać tryby 
USB/OPTICAL/COAXIAL/BLUETOOTH. Wybierz tryb docelowy i krótko naciśnij pokrętło 
głośności, aby potwierdzić wybrany tryb. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności, aby 
powrócić do strony głównej. 
(2) Ustawienie menu: Na stronie głównej naciśnij długo pokrętło głośności, aby wywołać menu 
ustawień. Obracaj pokrętłem głośności, aby przełączać między różnymi ustawieniami i krótko 
naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór. W menu ustawień naciśnij i przytrzymaj pokrętło 
głośności przez około 2 sekundy, aby powrócić do poprzedniej strony. 
(3) Regulacja głośności: Na stronie głównej obróć pokrętło głośności, aby zwiększyć lub 
zmniejszyć głośność.  



Tryby pracy 
 
Q7 ma 4 tryby pracy. 
(1) USB: dekodowanie USB, podłączenie do telefonów komórkowych lub komputerów w celu 
dekodowania; 
(Uwaga: musisz zainstalować sterownik USB DAC podczas podłączania Q7 do komputera z 
systemem Windows w celu dekodowania USB. Pobierz sterownik USB DAC z naszej strony 
internetowej: 
https://www.fiio.com/Driver_Download i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby 
go zainstalować. W systemach macOS urządzenie działa bez sterowników. 
(2) OPTICAL: Dekodowanie optyczne, podłączenie do urządzeń z wyjściem optycznym; 
(3) COAXIAL: dekodowanie koncentryczne, podłączenie do urządzeń z wyjściem 
koncentrycznym; 
(4) BLUETOOTH: dekodowanie Bluetooth, podłączenie do urządzeń obsługujących wyjście 
Bluetooth. 
(Uwaga: tryb Bluetooth Q7 obsługuje tylko odtwarzanie dźwięku, ale nie obsługuje połączeń 
głosowych.) 
 
Po przełączeniu na tryb odbioru Bluetooth po raz pierwszy, Q7 automatycznie przejdzie w tryb 
parowania. W tym czasie na ekranie Q7 pojawi się komunikat „Pairing...”. W późniejszych 
zastosowaniach, po wejściu w tryb odbioru Bluetooth, Q7 automatycznie połączy się 
ponownie z ostatnio sparowanym urządzeniem. 
 
W trybie dekodowania Bluetooth funkcje przycisków są następujące: 
Wymuś przejście w tryb parowania: Długie naciśnięcie przycisku odtwarzania/wstrzymania 
przez około 3 sekundy; 
Ręczne ponowne połączenie: Naciśnij krótko przycisk odtwarzania/wstrzymania, gdy 
urządzenie jest odłączone; 
Wyczyść parowanie: Naciśnij i przytrzymaj przyciski Poprzednia ścieżka + Następna ścieżka 
przez około 3 sekundy w tym samym czasie; 
Odtwórz/wstrzymaj: Naciśnij krótko przycisk odtwarzania/wstrzymania; 
Poprzednia ścieżka/Następna ścieżka: Naciśnij krótko przycisk Poprzednia ścieżka/Następna 
ścieżka. 

 
Środki ostrożności 
1. Proszę nie naprawiać ani nie demontować produktu samodzielnie i nie umieszczać go w 
pobliżu wody. 
2. Proszę regularnie ładować baterię, aby zapewnić jej żywotność, jeśli produkt nie był 
używany przez długi czas. 
3. Podczas korzystania ze słuchawek możesz nie słyszeć dźwięków otoczenia. Dla własnego 
bezpieczeństwa unikaj używania słuchawek w niebezpiecznych sytuacjach. 
4. Zaleca się stosowanie odpowiedniej ładowarki, ponieważ ładowanie o zbyt wysokim 
napięciu może uszkodzić urządzenie. 
5. W przypadku, gdy Q7 się zawiesi, krótko naciśnij otwór resetowania, aby wymusić ponowne 
uruchomienie. 

  



W zestawie 
 
1. Q7 x1 
2. Etui ze skóry ekologicznej x1 
3. Stojak chłodzący x1 
4. Kabel zasilający USB x1 
5. Zasilacz x1 
6. Przewód zasilający AC x1 
7. Adapter USB x1 
8. Kabel danych typu C do typu C (długi) x1 
9. Kabel danych typu C do typu C (krótki) x1 
10. Kabel Lightning do typu C x1 
11. Skrócona instrukcja obsługi x1 
12. Karta gwarancyjna x1 
 

Specyfikacja 
 
• Układ USB: XMOS XU316 
• DAC: ES9038PRO 
• Obsługiwane formaty: 768kHz-32bit/DSD512, pełne dekodowanie MQA 
• Układ Bluetooth: QCC5124 (zakres częst. pracy 2402-2480MHz, maks. emit. Moc <20dBm 
• Wzmacniacz: THX AAA 788+ 
• Protokół zasilania i ładowania: DC+USB PD 
• Wzmocnienie: Niskie/Średnie/Wysokie/Douszne/Ulepszone dla słuchawek nausznych 
• Wyświetlacz: Kolor 1,3 cala, IPS 240*240 
• Moc wyjściowa (PO/tryb przenośny): ≥500mW (32Ω/THD+N＜1%) 
• Moc wyjściowa (tryb BAL/przenośny): ≥1500mW (32Ω/THD+N＜1%) 
• Moc wyjściowa (tryb PO/Desktop): ≥1100mW (32Ω/THD+N＜1%) 
• Moc wyjściowa (tryb BAL/Desktop): ≥3000mW (32Ω/THD+N＜1%) 
• Stosunek sygnału do szumu na wyjściu słuchawkowym zbalansowanym: ≥125dB (ważony A) 
• Zniekształcenia na wyjściu słuchawkowym zbalansowanym: ≤0,0003% (1kHz/-3dB@300Ω) 
• Pojemność baterii: 9200 mAh 
• Wymiary: 158mm×88mm×28mm 
• Waga: 620g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Deklaracja zgodności UE 
 
  

Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i 

inne stosowne przepisy dyrektyw według załączonej deklaracji zgodność CE.  
 

 
Właściwa utylizacja i recykling odpadów 
  

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, 

że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi 

odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą 

powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 

naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.  

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma 

obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego 

samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można 

również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach 

internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.  

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu 

odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź 

odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.  

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub 

opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany 

produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 

domowych i należy przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnikach lub 

punktach zbierania odpadów 
 

Wyprodukowano w Chinach. 
  
Producent: Guangzhou FiiO Electronics Technology Co., Ltd.  

2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, 

Huangshi West Road, Baiyun District, Guangzhou City, 510430, China.  

PHONE/:+86-20-62679040; FAX: +86-20-62679042  

E-mail: support@fiio.com Website: http://www.fiio.com 
 

IMPORTER: MIP sp. z o. o.  

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. 
 

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.fiio.pl 
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