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Ostrzeżenie! 

Lekarze specjaliści ostrzegają przed długim, pozbawionym przerw słuchaniem muzyki, 
szczególnie na wysokim poziomie głośności! Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach lub inne 

problemy ze słuchem, należy natychmiast zmniejszyć głośność lub przerwać odtwarzanie. 

  



Specyfikacja 
• Rodzaje wejść: 

USB / USB Audio / SD / Bluetooth / DLNA / SAMBA (NAS) 

• Rodzaje wyjść:  

Liniowe / Słuchawkowe / Optyczne / Koaksjalne / AES / Bluetooth / USB 

• THD+N:  

Wyjście liniowe: 0,0008% 

Wyjście niezbalansowane: 0,0008% 

Wyjście zbalansowane: 0,0004% 

• Zakres dynamiki: 

Wyjście liniowe: 121dB 

• SNR:  

Wyjście liniowe: 112dB 

Wyjście niezbalansowane: 112dB 

Wyjście zbalansowane: 110dB 

• Moc wyjścia słuchawkowego:  

Wyjście niezbalansowane: 58mW (32Ω), 46mW (64Ω), 26mW (150Ω) 

Wyjście zbalansowane: 113mW (32Ω), 110mW (64Ω), 78mW (150Ω), 49mW 

(300Ω) 

• Poziom wyjścia liniowego: 2Vrms 

• USB Audio:  

DSD256 (max) 

PCM384kHz (max) 

• Wspierane systemy operacyjne dla USB Audio: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Mac 

OS X / Linux 

• DSD D2P: DSD128 (max) 

• DSD DOP: DSD256 (max) 

• Natywne DSD: DSD256 (max) 

• DOP wyjścia cyfrowego: DSD64 (max) 

• PCM: 384kHz (max) 

• System plików: FAT / FAT32 / NTFS 

• Pojemność kart Micro SD: 256GB (max) 

• Pojemność dysku twardego / pamięci USB: 4TB (max) 

• Prąd wyjściowy USB: 2A max (suma prądu obu portów) 

• Wyjście DAC USB: Obsługiwane 

• Wersja Bluetooth: 4.0 

• APT-X: Obsługiwane 

• Dwukierunkowa transmisja Bluetooth :Obsługiwana 

• HIBy Link: Obsługiwany 

• Wi-Fi: Obsługiwana, 2.4G / 5G, 100M 

• Przeglądanie plików: Obsługiwane 

• Języki systemy: Angielski, Chiński 

• Aktualizacja oprogramowania: Obsługiwana 

• Akumulator: brak 

• Pobór mocy: 3W 

• Pobór mocy w stanie czuwania: 0,5W 

• Wymiary: 205x198x50mm 

• Waga: 1,8kg 

UWAGA 

Pobieranie sterowników  i oprogramowania firmware: 

http://www.smsl-audio.com/cn/download.asp  



Oznaczenie elementów 

 

A. Przycisk zasilania. Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć / wyłączyć urządzenie. 

Wciśnij, aby wyłączyć wyświetlacz. 

B. Port niezbalansowany 6,35 mm 

C. Pokrętło wielofunkcyjne 

D. Odtwarzanie / Pauza 

E. Powrót / Wyjście 

F. Przycisk definiowany przez użytkownika 

G. Czujnik pilota 

H. Slot kart Micro SD 

I. Port zbalansowany 

J. Wyświetlacz 

K. Wejście zasilania AC 

L. Antena 

M. Interfejs USB 2.0 

N. Wyjście AES 

O. Wyjście liniowe 

P. Wyjście koaksjalne 

Q. Wyjście optyczne 

R. Wyjście USB Audio 

S. Ethernet 

  



Sposób obsługi 

1. Pokrętło wielofunkcyjne: 

• W interfejsie odtwarzania, obróć, aby uregulować głośność. Naciśnij, aby 

wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do menu 

odtwarzania. 

• W innych trybach, obróć, aby poruszać się po menu, naciśnij, aby potwierdzić 

wybór. 

2. Przycisk odtwarzania / pauzy. Kliknij, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie. 

Kliknij dwukrotnie, aby odtworzyć ponownie bieżący utwór. 

Podłączanie urządzeń zewnętrznych 

 

  



 

  



Wyświetlacz 

1. Interfejs główny 

 

 

2. Interfejs odtwarzania 
 

 
 

Sposób obsługi 
 

Pokrętło wielofunkcyjne: 

1. W interfejsie odtwarzania, naciśnij, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie. 

Naciśnij i przytrzymaj, aby powrócić do menu odtwarzania. 

2. Obróć pokrętłem, aby uregulować głośność. 

3. Przycisk odtwarzania / pauzy: kliknij, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie, 

kliknij dwukrotnie, aby powtórzyć bieżący utwór. 

 



3. Biblioteka mediów 

Zawartość menu biblioteki mediów:  

• Recent play (Ostatnio odtwarzane) 

• Open all (Otwórz wszystkie) 

• My favorites (Moje ulubione) 

• Album 

• Genre (Gatunek muzyki) 

• Artist (Wykonawca) 

• Song sheet (Arkusz utworu) 

 

Sposób obsługi 

Pokrętło wielofunkcyjne: 

1. Wybierz ‘Moje ulubione’, naciśnij i przytrzymaj, aby opróżnić zawartość. 

2. W listach odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć dany utwór. 

4. Interfejs przeglądania plików 

Zawartość menu przeglądania plików: 

• Folder kart SD 

• Folder LAN 

• Foldery USB 

 

Sposób obsługi 

Pokrętło wielofunkcyjne: naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć pliki / foldery. 

5. Menu odtwarzania 

Zawartość menu odtwarzania: 

• Resume Mode (Tryb wznawiania)  

‘Turn off’. Po kolejnym uruchomieniu 

urządzenia nie będzie odtwarzany 

utwór odtwarzany zaraz przed  

wyłączeniem. 

‘Repertoire’. Zapamiętany zostanie 

odtwarzany utwór zaraz przed 

wyłączeniem. 

‘Position’. Zapamiętany zostanie 

odtwarzany utwór zaraz przed  

wyłączeniem oraz jego pozycja. 

• Gapless playback (Odtwarzanie bez przerw) 

Usuwa przerwy między utworami. 

• Play mode (Tryb odtwarzania) 

Odtwarzanie listy, powtarzanie pojedynczego  

utworu, odtwarzanie losowe, powtarzanie całej 

listy. 

• Folder skip (Pomijanie folderów) 

Umożliwia przeskoczenie do następnego folderu 

gdy bieżący się skończył.  



6. Ustawienia systemu 

Zawartość menu ustawień systemu:  

• Update music mode  

(Zaktualizuj tryb muzyki): 

Manual 

Auto 

(Uwaga: ta funkcja jest aktywna wyłącznie 

dla kart SD) 

• Update music (Zaktualizuj muzykę): 

Skanuje podłączone do DP3 urządzenia z 

pamięcią, w celu poszukiwania muzyki. 

• Output mode (Rodzaj wyjścia): 

Niezbalansowane słuchawkowe 

Liniowe 

Zbalansowane słuchawkowe 

Cyfrowe 

(Uwaga: wyjścia analogowe i cyfrowe nie 

Mogą być używane równocześnie.) 

• DSD output mode(Tryb wyjścia DSD): 

D2P (DSD do PCM) 

DoP (DSD poprzez PCM) 

Natywne DSD 

• USB mode (Tryb USB): 

Tryb pamięci DAC 

Tryb DAC USB 

• Backlight brightness (Podświetlenie ekranu): 

Dostępnych jest 5 poziomów podświetlenia. 

• Backlight time  (Czas podświetlenia): 

Dostępne są opcje od 5 sekund do nieskończoności. 

• Keys custom (Przycisk definiowany przez użytkownika) 

Przycisk na przednim panelu urządzenia, oznaczony jako: ’FN’. Może służyć, 

jako: następny, poprzedni, wybór wyjścia, przeglądarka plików, lista 

odtwarzania. 

• Clock (Zegar): Ustawienie czasu dla DP3. 

• Language (Język): Angielski, Chiński. 

• About device (O urządzeniu): 

- Model 

- Pamięć zewnętrzna 

- Dostępna pamięć 

- Adres Bluetooth 

- Wersja firmware 

• Restore the factory setting (Przywracanie ustawień fabrycznych): 

Przywraca wszelkie opcje urządzenie do ustawień fabrycznych. 

• System update (Aktualizacja systemu): 

Pobierz firmware na kartę SD, odszukaj plik i wybierz go. Jeżeli plik jest 

poprawny, 

System rozpocznie automatyczną aktualizację. Nie odłączaj zasilania! 

  



7. Ustawienia sieci 

 

Zawartość menu ustawień sieciowych:  

• Bluetooth 

HIBy Link (Łączność z HIBy) 

High sound quality  

(Wysoka jakość dźwięku) 

Bluetooth scanning (Skanowanie 

Bluetooth) 

• Wi-Fi 

Skanuj i wybierz swoją sieć Wi-Fi. 

Wprowadź 

Hasło przy pomocy pokrętła wielofunkcyjnego. 

• DLNA 

Aktywuje lub deaktywuje usługę DLNA . Gdy jest aktywna, możliwe jest 

strumieniowe przesyłanie muzyki do DP3 przez Wi-Fi.  

 

W zestawie 

• DP3 

• Pilot 

• Kabel zasilający 

• Kabel USB 

• Antena 

• Instrukcja obsługi 

  



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 
 

 

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. 

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

 
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP. 
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