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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. (230V) 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.

Pilot
• Zainstaluj 2 baterie AAA zgodnie z instrukcją
• Korzystając z pilota, skieruj go w stronę odbiornika zdalnego sterowania na
jednostce głównej z odległości 5m lub mniejszej. Nie umieszczaj żadnych przeszkód
między jednostką główną a pilotem zdalnego sterowania.
• Pilot może nie działać, jeśli odbiornik sygnału pilota na urządzeniu jest wystawiony
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub jasnego światła. Jeśli tak się
stanie, spróbuj przenieść urządzenie.
Uwaga: korzystanie z tego pilota może spowodować nieoczekiwane działanie
innych urządzeń, którymi można sterować za pomocą podczerwieni.
Działanie pilota
1. Włączanie / wyłączanie
2. Wyciszanie
3. Głośność + / góra
4. MENU/OK
5. Nieaktywny
6. Wyjście z menu
7. Głośność - / dół
8. Wyśw. głośności / próbkowania
9. Wybór wejścia / reset parowania
10. Sterowanie M200
11. Nieaktywne
Uwaga, przed pierwszym
Użyciem M200, naciśnij
Najpierw przycisk 10.

Interfejs wyświetlacza i instrukcje

1. Czujnik pilota
2. Wyświetlacz
3. Pokrętło
4. Włączanie / wybór funkcji
5. Wyjście RCA
6. Antena Bluetooth
7. Wyjście zbalansowane
8. Wejście koaksjalne
9. Wejście optyczne
10. Wejście USB
11. Złącze zasilania

Zastosowanie pokrętła: Głośność / Menu w górę lub w dół (obrót). Wejście do Menu
(naciśnięcie), powrót lub włączenie / wyłączenie (przytrzymanie).

Przycisk włączania / wyboru funkcji
Przytrzymaj przycisk włączania / wyboru funkcji, aby wyłączyć (czerwony wskaźnik świeci, gdy
zasilanie jest WYŁĄCZONE), a następnie naciśnij go ponownie, aby włączyć urządzenie
(czerwony wskaźnik wyłącza się, gdy zasilanie jest WŁĄCZONE).
Naciśnij przycisk włączania / wyboru funkcji, aby wybrać źródło wejścia: USB, optyczne,
koncentryczne lub Bluetooth.
Naciśnij dwukrotnie przycisk włączania / wyboru funkcji (podwójne kliknięcie), aby wejść do
menu funkcji i wybrać ustawienia. Wchodząc do menu wyboru funkcji, naciśnij krótko przycisk
lub obróć pokrętło, aby wybrać odpowiednią opcję.
Uwaga: Użycie funkcji podwójnego kliknięcia musi zostać zakończone w ciągu 1 sekundy.
Podczas przełączania między różnymi źródłami wejściowymi konieczne jest przełączanie
między dwiema sekundami przed naciśnięciem przycisku włączania / wyboru funkcji.
Wybór źródła
Po włączeniu pokaże się na wyświetlaczu 200.
Wyświetlacz pokaże --- gdy nie zostało podłączone żadne źródło lub częstotliwość
próbkowania wykracza poza możliwości urządzenia.
Opcje wyboru źródła wyświetlają się w kolejności: USB > Optical > Coaxial > Bluetooth.
Podczas regulacji głośności, jego wartość jest wyświetlana. Zakres: 0 – 40.
Podczas wyciszenia, wartość bieżącej głośności będzie migać.
Podczas odtwarzania muzyki w formacie DSD, wyświetlacz pokaże: DSD.

Łączenie Bluetooth
Połączenie: przełącz wejście na Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth telefonu, wyszukaj „SMSL
HDBT”, kliknij połączenie parowania po wyszukiwaniu, gdy telefon wyświetli komunikat
„podłączony”, połączenie zostało nawiązane;
Wyczyść parowanie: Przytrzymaj przycisk „wybór wejścia” na pilocie.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Podłącz przewód zasilający, naciskając przycisk zasilania, aż na ekranie pojawi się logo.
W zestawie
1 szt urządzenie SMSL M200
1 szt zasilacz
1 szt antena Bluetooth
1 szt kabel USB
1 szt pilot sterowania (2x bateria R03/AAA nie dołączone)
1 szt instrukcja obsługi
Specyfikacja
•
•
•
•
•
•
•

Wejścia: Bluetooth, USB, optyczne, koaksjalne
Wyjścia: RCA / XLR
THD+N: 0,00015%
SNR: 125dB
Zasilanie: DC 24 V
Pobór mocy: 3,5W (głośność normalna), 0,1W(standby)
Bateria: brak

• Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, zakres cz. Radiowej Tx/Rx 2402-2480MHz,
Maks. Emit. Moc radiowa 9dBm EIRP (7,94 mW)
• Wymiary i Waga opakowania: 254x185x115mm, 1,25 kg
• Wymiary i Waga produktu: 160 mm x 43 mm x 168 mm, 0,68 kg

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Producent, oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i
inne stosowne przepisy dyrektywy 2011/65/EU, 2014/53/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
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