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Środki ostrożności 

1. Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu chłodnym, suchym, czystym  - 

z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, wibracji, kurzu, wilgoci lub 

zimna. 

2. Nie wystawiaj urządzenia na nagłe zmiany temperatury z zimna na gorącą i nie umieszczaj 

tego urządzenia w otoczeniu o wysokiej wilgotności (np. w pokoju z nawilżaczem), aby 

zapobiec kondensacji wewnątrz urządzenia, które może spowodować porażenie prądem, 

pożar, uszkodzenie do jednostki lub obrażeń ciała. 

3. Na powierzchni urządzenia, NIE STAWIAJ: 

• Innych elementów, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie lub odbarwienie na 

powierzchni tego urządzenia 

• Płonących przedmiotów (np. świece), ponieważ mogą spowodować pożar, uszkodzenie 

urządzenia lub obrażenia ciała. 

• Pojemników z zawartym w nich płynem, ponieważ mogą spaść, a ciecz wylać, co może 

spowodować porażenie prądem użytkownika lub uszkodzenie urządzenia. 

• Nie przykrywaj urządzenia gazetą, obrusem, zasłoną itp., aby nie blokować wentylacji. Jeżeli 

temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, może to spowodować pożar, uszkodzenie 

urządzenia lub obrażenia ciała. 

4. Nie używaj siły na przełącznikach, pokrętłach i / lub przewodach. 

5. Używaj czystej, suchej szmatki. 

6. Nie należy modyfikować ani naprawiać tego urządzenia. Skontaktuj się z wykwalifikowanym 

personelem serwisowym SMSL, w razie potrzeby.  

7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), odłącz kabel 

zasilający od gniazda ściennego. 

8. Przed przemieszczaniem urządzenia, odłącz kabel zasilający od gniazdka. 

9. Używaj tylko napięcia określonego w tym urządzeniu. Używanie tego urządzenia z wyższym 

napięciem niż podane jest niebezpieczne i może spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia 

lub obrażenia ciała. SMSL nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

wynikające z użytkowania urządzenia z napięciem innym, niż podane. 

10. Aby uzyskać dodatkową ochronę dla tego produktu podczas burzy z piorunami lub gdy jest 

pozostawiony bez nadzoru i nieużywany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazda ściennego. 

Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu z powodu wyładowań atmosferycznych i linii wysokiego 

napięcia. 

 

Zawartość zestawu 

1szt urządzenie A8 

1 szt kabel USB-B na USB-A 1,5m 

1x kabel IEC 1,5m 

1x pilot (wymaga baterii AAA nie dołączone) 

1 szt instrukcja obsługi 

  



Cechy produktu 

1. Cyfrowy wzmacniacz A8 opracowany i stworzony we współpracy z firmą ICEpower. 

2. Układ ICEpower 125ASX2 (125W × 2) wykorzystywany jako moduł wzmacniacza 

zapewniający dużą moc Wyjściową oraz bardzo niskie zniekształcenia. 

3. Najwyższej klasy chip DAC AK4490 o zaawansowanych osiągach. 

4. Zastosowanie XMO USB Audio Xcore200 Xu208 drugiej generacji umożliwia odtwarzanie 

PCM do 768 K i natywnego DSD 512. 

5. Funkcja ASRC skutecznie eliminuje jitter zegara z odbieranego sygnału cyfrowego. 

6. Opatetntowany przez SMSL system SDB poprawiający wierność brzmienia. 

7. Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. 

 

SDB: 

SDB sound opatentowany przez S.M.S.L udoskonala wierność dźwięku - nie tylko tony niskie, 

ale również dynamikę tonów niskich i wysokich w zależności od źródła dźwięku. 

 

Pilot zdalnego sterowania 

 

1. Włóż odpowiednie baterie do pilota zdalnego sterowania. 

2. Nie zwierać, nie demontować, nie ogrzewać ani nie wrzucać baterii do ognia. 

3. Nie przechowuj baterii w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych, w miejscach o ekstremalnie wysokich temperaturach, np. w pobliżu 

grzejnika. 

 

 
 

 

 

 



 
Kable połączeniowe  

 

 
 



Środki ostrożności dotyczące podłączania kabli 

• Nie podłączaj kabla zasilającego aż wszelkie połączenia zostaną zakończone. 

• Upewnij się, że kanały lewy i prawy zostały podłączone poprawnie (lewy do lewego, 

prawy do prawego). 

• Stosuj się do instrukcji obsługi. 

• Nie zwijaj kabla zasilającego z reszta kabli, gdyż może powodować to szum lub buczenie. 

 

Uwaga 

Kable: optyczny, coaxial oraz audio nie są częścią zestawu.  

W razie potrzeby, należy dokupić je osobno. 

 

 

Połączenia wejściowe  - komputer 

 
Uwaga: Odwiedź www.smsl-audio.com, aby pobrać sterownik USB A8. 

 

 

 



Połączenia wejściowe – odtwarzacz CD/DVD/BD 

 
Połączenia wejściowe – gramofon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podłączanie zasilania i głośników 

 

 

 

 

 

 

 



Wyjście DAC 

Uwaga: Pod złącze DAC można podłączyć wzmacniacz, wzmacniacz słuchawkowy lub głośniki 

aktywne. 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Podłączenie subwoofera 

 

 

  



Działanie urządzenia 

 

Obsługa urządzenia 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby włączyć / wyłączyć urządzenie pod 

statusem głównego interfejsu. 

2. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wyświetlić główne menu pod statusem głównego 

interfejsu; Przejście do wyboru podmenu następuje po naciśnięciu przycisku 

funkcyjnego w stanie menu głównego; Naciśnij przycisk funkcyjny, ponownie aby 

powrócić do wyświetlania menu głównego. 

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby powrócić do ekranu głównego interfejsu w 

menu głównym lub w menu wyboru podmenu. 

4. Przekręć pokrętło w prawo, aby zwiększyć głośność lub w lewo, aby zmniejszyć głośność 

będąc pod statusem głównego interfejsu. Obróć pokrętło, aby przełączać pozycje menu 

w menu głównym. 

 

Ekran interfejsu głównego 

 

  



1. Częstotliwość próbkowania  -  (Uwaga: Po ustawieniu wyciszenia urządzenia, wyświetli się 

komunikat: MUTING. Kiedy nie ma sygnału wejściowego, wyświetli się komunikat: NO 

SIGNAL.) 

2. Sygnał wejściowy  - (Uwaga: Kiedy częstotliwość próbkowania jest nie mniejsza niż 

96kHZ, pojawia się złote logo Hi-Res.) 

3. Tryb głośnikowy lub słuchawkowy  -  Gdy podłączone są słuchawki, wyświetlany jest 

symbol:  .Gdy podłączone są głośniki, wyświetlany jest symbol: .(Uwaga: po 

ustawieniu wyciszenia urządzenia, wyświetlany jest symbol: .) 

4. Głośność  - A8 jest wyposażony w funkcję zapamiętywania poziomu głośności, nawet 

podczas gdy jednostka jest wyłączona. Jeśli w ostatnim czasie głośność osiągnęła 

wartość 18, początkowa głośność będzie wynosić dokładnie 18 po ponownym 

uruchomieniu. Jeśli głośność była mniejsza niż 5 w ostatnim czasie, początkowa 

głośność wzrośnie do 5 automatycznie po ponownym uruchomieniu. 

5. Jeśli pojawi się tutaj logo, możliwa jest regulacja wyjścia DAC. Jeśli logo nie pojawi się, 

wyjście DAC jest wartością stałą. 

6. Jeśli pojawi się tutaj logo, wyjście zostało ustawione za pomocą funkcji ASRC. Jeśli logo 

nie pojawi się, wyjście zostało ustawione z pominięciem funkcji ASRC. 

7. Jeśli pojawi się tutaj logo, aktywna jest funkcja EQ. Jeśli logo nie pojawi się, funkcja EQ 

jest wyłączona. 

8. Format wejściowego audio. 

Ekran menu głównego A8 

 
Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wejść do menu głównego pod ekranem głównego interfejsu, a 

następnie wybierz elementy, obracając pokrętłem. 

 

 



Menu sygnału (rys.1) 

Źródło wejściowe USB jest odtwarzane domyślnie jako pierwsze. 

Obróć pokrętłem, aby przełączyć wejście. A8 wyposażony jest w 

siedem rodzajów wejść.  
 

 
 

Menu trybu wyjściowego (rys. 2) 

Głośnikowy tryb wyjściowy jest pokazany na rysunku 2. Obróć pokrętłem, aby przełączyć tryb 

wyjściowy. Istnieją w sumie trzy rodzaje trybu wyjściowego. Domyślnym ustawieniem 

fabrycznym jest DAC. 

 
 

Menu trybu korektora (rys. 3) 

Do wyboru mamy tryby EQ: DIRECT, SDB, TONE. Obróć pokrętłem, aby 

przełączyć tryb EQ. (UWAGA: Podczas korzystania z wyjścia DAC, 

funkcja EQ będzie nieaktywna). 

 

 
 

 

Menu regulacji tonów wysokich (rys. 4) 

Obracając pokrętło można ustawić poziom wysokich tonów. Rysunek 

pokazuje funkcję regulacji tej opcji. Zakres regulacji wysokich tonów 

wynosi od -10 dB do 10 dB. (UWAGA: Po ustawieniu wysokich tonów w 

trybie EQ DIRECT lub SDB, EQ automatycznie przełączy się na tryb TONE. 

Regulacja wysokich tonów jest zapamiętywana na czas wyłączenia 

urządzenia).  



Menu regulacji tonów niskich (rys. 5)  

Obracając pokrętło można ustawić poziom niskich tonów. Rysunek 

pokazuje funkcję regulacji tej opcji. Zakres regulacji niskich tonów 

wynosi od -10 dB do 10 dB. (UWAGA: Po ustawieniu niskich tonów w 

trybie EQ DIRECT lub SDB, EQ automatycznie przełączy się na tryb TONE. 

Regulacja niskich tonów jest zapamiętywana na czas wyłączenia 

urządzenia).  
 

ASRC (rys. 6) 

Przetwarzanie sygnału w trybie ASRC, jak pokazano na rysunku 6. Obróć pokrętłem, aby 

uruchomić asynchroniczne przetwarzanie częstotliwości próbkowania. Dostępne są cztery 

poziomy dla asynchronicznego przetwarzania częstotliwości próbkowania. 

 
Ustawienia ASRC 

 

  



Wyświetlacz częstotliwości próbkowania (rys. 7) 

DIR oznacza częstotliwość próbkowania wejścia cyfrowego. Obróć 

pokrętłem, aby przełączyć tryby częstotliwości próbkowania. Dostępne 

są dwa tryby.  
 

 

 

 

 

Regulacja głośności przedwzmacniacza (rys. 8) 

Jeśli na ekranie tego podmenu wyświetla się "OFF", oznacza to, że na wyjściu Pre amp nie 

można ustawić głośności. Obróć pokrętłem i przełącz na "ON", aby regulować głośność. Gdy 

urządzenie odtwarza za pośrednictwem wyjścia głośnikowego oraz jednocześnie włączoną 

funkcją Pre amp, wyjście głośnikowe urządzenia będzie wyłączone. Gdy 

urządzenie odtwarza za pośrednictwem wyjścia słuchawkowego oraz 

jednocześnie włączoną funkcją Pre amp, wyjście również działa. Uwaga: 

Gdy urządzenie gra za pośrednictwem wyjścia słuchawkowego i 

włączoną funkcją Pre amp, pokrętło regulacji głośności dotyczy obu 

funkcji.  
 

 

 

Przycisk funkcyjny (FN) na pilocie (rys. 9) 

Wciśnij klawisz FN na pilocie, aby ustawić trzy całkowicie definowane przez użytkownika 

funkcje. Menu źródeł wyjściowych wyświetlane jest jako domyślne dla FN. Obróć pokrętłem, 

aby wybrać własną funkcję. 

 
 

Menu ustawienia koloru czcionki (rys. 10) 

Biała czcionka jest czcionką domyślną. Obróć pokrętłem, aby zmienić 

kolor czcionki. Dostepnych jest sześć kolorów do wyboru.  

 

 

 

 

 



Ustawienie podświetlenia wyświetlacza (rys. 11) 

Urządzenie posiada sześć różnych poziomów podświetlenia ekranu. Obróć pokrętłem, aby 

wybrać odpowiedni poziom jasności ekranu. 

 
Ustawienia Fabryczne 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przed uruchomieniem urządzenia, 

a następnie włącz je i zwolnij przycisk, aż ekran pokaże litery. 

Specyfikacja 

• Wejście: USB / optyczne ×2 / coaxial ×2 / analogowe ×2 

• THD+N:  

o DAC 0,0017% 

o Słuchawki 0,0037% 

o Głośniki 0.007% 

• Zakres dynamiczny: DAC 118 dB 

• • SNR: DAC 110 dB / Słuchawki 101 dB / Głośniki 120 dB 

• Transmisja USB: asynchroniczna 

• Zgodność USB: Windows XP / 7 /8 / 8.1 / 10; Mac OSX10.6 lub nowszy, Linux 

• Głębia bitowa:  

o USB: 16bit, 24bit, 32bit, 1bit 

o Optical / Coaxial: 16bit, 24-bit 

• Częstotliwość próbkowania:  

o USB PCM 44.1 kHz ~ 768 kHz 

o DSD 2,8224 MHz ~ 22,5792 MHz 

o Optyczne / coaxial 44,1 kHz ~ 192 kHz 

• • Moc wzmacniacza: 4 Ohm 125 W × 2 / 8 Ohm 75 W × 2 

• Moc wzmacniacza słuchawkowego: 32 Ohm 43 mW / 64 Ohm 35 mW / 150 Ohm 23mW 

/ 300 Ohm 14 mW 

• Poziom wyjściowy DAC: 2Vrms 

• Pobór energii: 90W 

• Pobór energii w trybie czuwania: 4,5 W 

• Bateria pilot: BRAK 

• Wymiary: 25 x 20,5 x 5 cm 

• Waga: 2,6 kg 

  



Deklaracja zgodności UE 
Niniejszym Producent: Shenzhen ShuangMuSanLin Electronics Co., Ltd., 
oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy 
dyrektywy 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
 

 
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, w 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 je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu 
zbierania odpadów 
 
Wyprodukowano w Chinach. 
 
Producent: Shenzhen ShuangMuSanLin Electronics Co., Ltd. 
8th Floor B6 Building Jun Feng Industrial Park, Heping village, Fuyong town, BaoAn District, 
Shenzhen, China 
Phone:+86 755 27444178, Website: http://www.smsl-audio.com 
 
IMPORTER: MIP sp. z o. o. 
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. 
www.mip.bz 

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

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP. 
v1.1#HA6 

 
  



 


