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Podstawowa instrukcja obsługi 

DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym



Objaśnienie działania

1. Włączanie/wyłączanie

Obróć pokrętło “Włącznik/regulator głośności” w prawo, aż 
usłyszysz dźwięk kliknięcia, aby włączyć urządzenie; kontynuuj 
obracanie w prawo, aby zwiększyć głośność;

Obróć w lewo, aby zmniejszyć głośność, obróć w lewo, aż do 
usłyszenia dźwięku kliknięcia, aby wyłączyć urządzenie.

Przyciski i porty

① 

② Zbalansowane wyjście 2.5mm TRRS

③ Wejście/wyjście liniowe

④ Wskaźnik DSD 

⑤ Wskaźnik stanu LED

⑥ Włącznik/regulator głośności

Wyjście słuchawkowe 3.5mm

⑩

①
②

③

④⑤

⑥

⑦ ⑧
⑨

⑦ Przełącznik podbicia

⑧ Przełącznik RESET

⑨ Port Micro USB PC/

wejście iPhone/iPod/iPad

⑩ Przełącznik 

wzmocnienia basów



2. Wskaźniki

a. Wskaźnik stanu pracy:

Urządzenie włączone: świeci się niebieskie światło.

Niski poziom naładowania baterii: niebieskie światło miga.

Ładowanie, gdy urządzenie jest wyłączone: świeci się czerwone 
światło podczas ładowania, czerwone światło gaśnie, gdy jest w 
pełni naładowana.

Ładowanie, gdy urządzenie jest włączone: czerwone i niebieskie 
światło zapalają się podczas ładowania, czerwone światło gaśnie, 
gdy bateria jest w pełni naładowana.

b. Wskaźnik DSD: Wskaźnik zapala się, gdy urządzenie wykryje
wejście sygnału audio DSD.

3. Działanie jako DAC dla komputerów

Używając urządzenie z komputerem z systemem Windows po raz 
pierwszy, przejdź do strony internetowej, aby pobrać sterownik i 
postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami instalacji sterownika.
Link do pobierania sterownika: http://fiio.net/pl/supports
Podczas korzystania z komputerem z systemem MAC OS, nie są 
wymagane dodatkowe sterowniki.
Proszę wybrać Q1 Mark II jako urządzenie wyjściowe.
Zalecane jest ustawienie poziomu głośności wyjściowej w
komputerze do maksymalnego, a następnie za pomocą pokrętła 
regulacji głośności dostosuj głośność wyjścia Q1 Mark II do 
odpowiedniego poziomu.

4. Działanie jako DAC na urządzeniach z iOS, takich jak iPhone/

iPod/iPad 

Zastosuj dołączony kabel Lightning-Micro USB, aby podłączyć 
Q1 Mark II do iPhone/iPad/iPod i odtwarzać muzykę na 
urządzeniu z iOS, co zapewni wyższą jakość muzyki Hi-Res.



Środki ostrożności

★ Prosimy ustawić głośność na umiorkowanym poziomie, aby 
chronić swój słuch oraz sprzęt audio.
★ Prosimy zdjąć słuchawki z uszu przed ich podłączeniem
lub odłączeniem, aby uniknąć impulsowego dźwięku powodującego 
uszkodzenie słuchu.
★ Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, narażać 
urządzenia na działanie wody lub przeprowadzać
nieautoryzowanych napraw urządzenia.
★ Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, należy 
okresowo je doładowywać, aby wydłużyć żywotność baterii.
★ Właściwe słyszenie dźwięków otoczenia jest ograniczone 
podczas korzystania ze słuchawek. Dla własnego bezpieczeństwa 
nie używaj słuchawek w niebezpiecznym otoczeniu.
★ Jeśli system pokazuje błąd, należy nacisnąć przycisk RESET w 
celu przywrócenia normalnego działania urządzenia.
★ Nie zaleca się podłączania Q1 Mark II zarówno do źródła audio 
USB, jak i do źródła audio liniowego jednocześnie, ponieważ
obydwa źródła będą odtwarzane przez słuchawki w tym samym 
czasie.



Lista elementów znajdujących się w opakowaniu 

(prosimy sprawdzić, czy wszystkie zostały dołączone)

●Kabel USB A-Micro USB               

●Kabel Lightning-Micro USB           

●Kabel audio 3.5mm-3.5mm          

●Opaski silikonowe (długie)                    

●Opaski silikonowe (krótkie)                   

●Etui materiałowe                    

●Podkładka silikonowa                                

●Podstawowa instrukcja obsługi                          

●Karta gwarancyjna

Dowiedz się więcej                                
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Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu, prosimy 
odwiedzić oficjalną stronę producenta: www.fiio.net



Niniejszym FiiO oświadcza, że Q1 Mark II
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

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.
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