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Zainstaluj to urządzenie w dobrze wentylowanym, chłodnym, suchym, czystym 

miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, wibracji, kurzu, 

wilgoci lub zimna. 

Używaj tylko napięcia określonego dla tego urządzenia. Używanie tego urządzenia z 

napięciem wyższym niż określone jest niebezpieczne i może spowodować pożar, 

uszkodzenie tego urządzenia lub obrażenia ciała. Nasza firma nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z używania tego urządzenia z 

napięciem innym niż podane.

Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać tego urządzenia. Skontaktuj się 

z obsługą klienta, gdy potrzebna jest jakakolwiek usługa. Obudowy nigdy nie należy 

otwierać z jakiegokolwiek powodu.

Jeśli nie planujesz używać tego urządzenia przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), 
odłącz kabel zasilający od gniazdka ściennego.

Specyfikacje produktu i informacje wymienione w niniejszej instrukcji mają

wyłącznie charakter informacyjny. Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez 

powiadomienia.

Warunki gwarancji
1. Producent Foshan Shuangmusanlin Technology Co., Ltd. zapewnia produkty dobrej 
jakości. Jeśli produkt okaże się wadliwy w wyniku normalnego użytkowania w ciągu 7 dni 
od zakupu, klient może wybrać odesłanie go do zwrotu lub naprawy za darmo w ciągu 
jednego roku w ramach gwarancji normalnego użytkowania.
2. Data zakupu musi być zgodna z datą na fakturze lub paragonie stosowaną przez 
sprzedawcę.
3. Następujące sytuacje nie podlegają gwarancji:
A. Wszelkie uszkodzenia spowodowane czynnikami ludzkimi, w tym używanie produktu
w nienormalnym środowisku pracy, czy wynikające z nieprzestrzegania instrukcji.
B.Gdy produkt był demontowany, czy modyfikowany przez użytkownika.
C.Używanie niezatwierdzonych lub nie przeznaczonych akcesoriów mogące
spowodować uszkodzenie.
D. Gdy naklejki QC lub gwarancyjne zostały uszkodzone.
E. Użytkownik nie możne przedstawić ważnego dowodu zakupu.
F. Urządzenie nie należy do produktu SMSL.
4. Są to ogólne warunki gwarancyjne wspólne dla wielu regionów. Należy zapoznać się z 
polityką lokalnych agentów sprzedaży dla danego kraju.
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• Nowy układ wzmacniacza mocy klasy D niemieckiej firmy 

Infineon o wydajności do 92% oraz zmniejszonym zużyciu 

energii.

• Wejście audio USB i obsługa bez sterowników.

• Wbudowane 2 zestawy wyjścia sygnału subwoofera, dla 

łatwego połączenia z aktywnym systemem subwoofera w 

konfiguracji 2.1 lub 2.2.

• Odbiornik Bluetooth 5.0, świetna jakość dźwięku, dłuższa 

odległość transmisji.

• Wbudowany niskoszumowy dedykowany zasilacz impulsowy 

o dużej mocy zapewniający ciągłe zasilanie.

• W celu poprawienia wrażeń dźwiękowych stosuje się dużą 

liczbę komponentów klasy audiofilskiej.

• Wysokiej jakości pozłacane terminale wejściowe i wyjściowe.

• Doskonały obwód zabezpieczający przed przegrzaniem, 

przetężeniem itp.

• Wysokiej jakości zasilacz specjalnie zaprojektowany dla 

sprzętu audio.

Cechy
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SMSL zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń, które mogą skutkować zmianami

specyfikacji lub funkcji bez powiadomienia.

W środowisku użytkowania znajdują się inne urządzenia Wi-Fi 2.4G i 
Bluetooth, które są podatne na zakłócenia, które mogą prowadzić do 
nieudanego połączenia, zawieszenia dźwięku, a nawet przerwania 
odtwarzania.

Bluetooth wpływa również na efektywną transmisję z powodu zbyt dużej 
odległości lub przeszkody (takie jak ściany). Zaleca się, aby odległość w 
linii prostej dla przeszkód wynosiła ogólnie około 8-10 metrów.

W przypadku niektórych urządzeń mobilnych z systemem Android 
Bluetooth może nie być w pełni kompatybilny, co może powodować 
nieprawidłowe odtwarzanie. Przed użyciem upewnij się, że nie ma 
problemu z kompatybilnością z telefonem komórkowym.

• Wejścia: USB , Bluetooth , RCA

• THD+N: 0,005%

• SNR: 103dB

• Separacja kanałów: 88dB

• Moc wyjściowa: 80Wx2 (4Ω) / 40Wx2 (8Ω)

• Czułość wejściowa/impedancja wejściowa: 180mV / 22kΩ

• Pobór mocy: 35 W (normalna głośność)

• Wymiary: 150x43x165mm

• Waga: 0,6 kg

• Bluetooth: BT5.0 freq 2402-2480MHz + moc EIRP 9dBm (7,94mW)-20220614T234951Z-001

Specyfikacja

Używanie Bluetooth
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Wejście AUX Wyjście subwoofera5 6

Regulacja głośności Wyjście głośnika RAC IN 100~240V
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1. Odtwarzanie z komputera z interfejsem USB

Ustaw przełącznik wyboru wejścia w pozycję USB, gdy interfejs USB został

podłączony do komputera za pomocą odpowiedniego kabla USB. W tej 

chwili komputer powinien znaleźć „USB AUDIO”. Otwórz komputerowy 

odtwarzacz muzyki i wybierz „USB AUDIO” do odtwarzania (dane pliki 

muszą być w formacie obsługiwanym przez A100).

Jeśli kabel USB jest zawsze podłączony do komputera, a A100 jest 

przełączany z trybu BT lub LINE IN na tryb USB, gdy jest włączony, 

komputer może nie być w stanie znaleźć „USB AUDIO”. W tym momencie 

odłącz kabel USB i podłącz go ponownie lub wyłącz A100 na kilka sekund, a 

następnie włącz go ponownie, komputer znajdzie “USB AUDIO”.

Aby uzyskać najlepszy dźwięk, ustaw głośność komputera na 

maksimum.

Użyj USB, aby połączyć się z komputerem. Jeśli jest wyłączony, najpierw 

wyłącz wzmacniacz mocy, a następnie wyłącz komputer.

2.  Odtwarzanie poprzez Bluetooth

3.  Odtwarzanie line in

Naciśnij przycisk wejścia, aby wybrać AUX, gdy interfejs wejścia liniowego 

jest podłączony do źródła dźwięku za pomocą odpowiedniego kabla audio i 

można je odtwarzać.

Naciśnij przycisk wejścia, aby wybrać BT. Włącz Bluetooth telefonu 

komórkowego, wyszukaj “SMSL BT5.0C” i kliknij, aby wybrać połączenie. 

Otwórz odtwarzacz muzyki z telefonu komórkowego. Terazmożesz 

odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego za pośrednictwem A100.

Jeśli chcesz użyć innego telefonu komórkowego do połączenia Bluetooth, 

naciśnij i przytrzymaj przycisk wejścia przez 2 sekundy, wyczyść pamięć 

Bluetooth, a następnie sparuj z innymi telefonami komórkowymi.

Aby uzyskać najlepszy efekt dźwiękowy, ustaw głośność telefonu na 

maksimum.

Sposób działania






