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Drodzy użytkownicy:

Dziękujemy za wybór M8 DAC od SMSL. 

M8 wykorzystuje wysokiej klasy komponenty,
aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku. 
Staranne wykonanie, elegancja, prosta obsługa.
M8 to szlachetne doznania dźwiękowe oraz
wizualne.



Ostrzeżenia:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
nie należy narażać urządzenia na zalanie lub wilgoć.
Nie należy instalować go na ciasnych przestrzeniach
takich jak biblioteczka lub szafa. Aby uniknąć pożaru,
nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych
żadnymi przedmiotami.

Nie należy umieszczać zapalonych świec na urządzeniu.
Urządzenie powinno być umieszczone w sposób 
umożliwiający natychmiastowe odłączenie
przewodu zasilającego z gniazda w przypadku awarii.

Ryzyko porażenia prądem! Nie należy rozmontowywać
urządzenia  - brak wewnętrznych części do samodzielnej 
naprawy, prosimy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem. Wyłącznie do użytku domowego.



Cechy wyróżniające i specyfikacja:

• Funkcja przełączania elektro-mechanicznego.
Gdy urządzenie jest włączone, może zostać odłączone
zasilanie bezpośrednio. Po ponownym włączeniu zasilania,
M8 automatycznie włączy się i powróci do statusu działania
poprzedzającego odłączenie zasilania.

• M8 obsługuje formaty dekodujące PCM oraz DSD.
Poprzez USB:
- PCM: 16 bit/24 bit, 44.1 kHz - 384 kHz
- DSD: 16 bit, 2.8224 Mhz, 5.6448 Mhz
Poprzez złącza optyczne i coaxial (obsługa wyłącznie PCM):
- PCM: 16 bit/24 bit, 44.1 kHz - 192 kHz
- THD+N: < 0,0004 % 
- Zakres dynamiki: > 125 dB
- SNR: > 126 dB
- Poziom wyjściowy: 2,15 Vrms



Filtry cyfrowe:

M8 posiada 7 różnych filtrów cyfrowych: 3 dla PCM,
4 dla DSD.

• Filtry PCM:
- FAST
- SLOW
- MINI
Wszystkie trzy brzmią odmiennie. Zalecamy sprawdzenie 
każdego celem dopasowania odpowiedniego do własnych 
preferencji.

• Filtry DSD:
- cztery opcje: 47K, 50k, 60k, 70k.

Uwaga: charakterystyki filtrów PCM/DSD posiadają funkcję
pamięci. Oznacza to, że ostatnie ich ustawienia zostają
zapamiętane nawet po odłączeniu zasilania.



Panel przedni i tylny:

A: Przycisk zasilania
B: Wyświetlacz
C: Żródło wejściowe
D: Częstotliwość próbkowania
E: Aktywny filtr cyfrowy
F: Przycisk wyboru źródła/filtra
Wciśnięcie: wybór źródła
Wciśnięcie i przytrzymanie:
wybór filtra

G: Wejście USB
H: Wejście optyczne
I: Wejście coaxial
J: Wyjście prawe
K: Wyjście lewe
L: Złącze zasilania 



Instalacja sterowników w Windows

Instalacja sterowników nie jest wymagana w przypadku
systemów MacOS i Android.

1. Podłącz M8 do PC oraz ustaw źródło wejściowe na USB.
2. Otwórz folder ze sterownikami dla M8. Kliknij: 
'M8 xmos driver 3037 (v. 2.23.0).exe', nastepnie kliknij
'Install' w oknie poniżej.

3. Wybierz: 'I accept...', następnie
kliknij 'Next', aby rozpocząć instalację.
4. Kliknij 'Install'.



5. Kliknij 'Next'. 6. Kliknij 'Finish'.

7. Windows zainstaluje sterowniki dla M8 automatycznie.

8. Zamknij okno po dokonanej instalacji.



9. Wybierz M8 jako domyślne urządzenie audio w 
'Windows Sound' wybierając, jak poniżej.
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Gwarancja

(1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD 
objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt
zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy
w przypadku stwierdzenia usterki produktu.
(2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj.
od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
(3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do
niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.
b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania,
czy prób naprawy produktu.
c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów. 
d.  Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nieodpowiiego zasilacza.
e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu
lub faktury VAT.)
(4). Realizacja gwarancji
W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy
o kontakt ze sprzedawcą produktu.  



Niniejszym SMSL oświadcza, że M8 DAC 

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi

postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

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.
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