
סנט  50 של   STREET
אוזניות מחווטות מדריך למשתמש



זה עתה רכשתם את המוצר האולטימטיבי 
בתחום ביצועי השמע, הנוחות, הסגנון 

והמותרות. 
בבקשה קחו לכם כמה רגעים על מנת 
להתוודע לבקרים ולאופן התפעול של 

האוזניות החדשות שלכם. כמו כן, בבקשה 
שימו לב לכל הודעות האזהרה המופיעות 

במדריך זה. ההאזנה לכל מקור שמע 
בעוצמות שמע גבוהות מאוד יכולה לגרום 

לנזקים קבועים בכושר השמיעה.
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אזהרה: האזנה למוזיקה בעוצמות שמע גבוהות מאוד 
לפרקי זמן ממושכים יכולה להסב נזקים לכושר השמיעה 

שלכם. הקפידו לכוונן את עוצמת השמע לפני שתכניסו 
את האוזניות לאוזניים, על מנת להגן על האוזניים מפני 

פרצים פתאומיים וחזקים של צליל ושמע.

שימו לב: שינויים או תוספות כלשהם, שלא אושרו 
במפורש על ידי חברת SMS Audio, יכולים להוות 

הפרה של סמכות המשתמש לתפעול הציוד.

עצות בטיחות

למען שמירה על בטיחותכם
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1[  אוזניות מחווטות המורכבות בתוך האוזן מדגם 

 Apple® של ™50, הכוללות בקרים של STREET

ומיקרופון מובנה

2[ נרתיק נשיאה 

3[ 6 קצוות סיליקון לניטרול רעשים באופן פאסיבי

4[ מדריך למשתמש

בתוך המארז
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אם אתם קוראים מילים אלו, סימן שיש להם טעם 
משובח בכל הנוגע לציוד אלקטרוני – כך שאינני צריך 

להגיד יותר מדי בנושא... אבל הנה כמה הערות מהירות 
בנוגע לסיבות בגללן החלטתי ליצור קו מוצרים משלי 

לאוזניות המורכבות על האוזניים ובתוך האוזניים, על ידי 
:SMS Audio™

ראשית: איכות הצליל. אני אוהב שהמוזיקה שלי נשמעת 
בדיוק אותו דבר כמו שהיא נשמעה בסטודיו ההקלטה, 

בין אם אני בבית, מסתובב בעיר או נע בדרכים. 
שנית: הסגנון. הנוחות והמותרות הם עקרונות 

החשובים לי ונוגעים לאופי שלי, בכל רמ”ח איבריי ומכף 
רגל ועד ראש, ולכן גם האביזרים שאני עונד צריכים 

להדגיש את הסגנון שלי ולא לגרוע ממנו. 
שלישית: איתנות. אני אוהב שהדברים שאני קונה 

מחזיקים מעמד לזמן ממושך, והאוזניות שלי בהחלט 
נמצאות תחת שימוש תדיר. זו הסיבה ש-SMS החליטו 

לייצר אוזניות איתנות, חזקות וגמישות. 
אני מקווה שתהנו מהאוזניות האלו כשם שאני נהנה 

מהן – אני סוחב זוג איתי בכל רגע נתון, כך שלעולם לא 
אהיה רחוק מדי מהמוזיקה ממנה אני כה נהנה. 

נ.ב. עקבו אחריי בטוויטר וצייצו לי, הרגישו חופשיים לספר 
.50cent@ - ו SMSaudio@ :לי מה אתם חושבים

החלטה נבונה.
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www.SMSaudio.com
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עיינו במדריך זה על מנת לזהות את תיאורי ומיקומי הכפתורים 
של התכונות האחרות המפורטות לאורך המדריך. 

מיקומי ותיאור הכפתורים

במבט ראשון

 כניסת שמע
 3,5 מ”מ

בקרת 
שמע

מחדרי אוזניים גמישים

מיקרופון מובנה

כבל 
מונע-
קשרים

שלט -3כפתורים
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האזנה למוזיקה

מתחילים לעבוד

תקעו את מחבר השמע 3.5 מ”מ של האוזניות שלכם 1[
לשקע מכשיר השמע המבוקש. 

כווננו את עוצמת השמע של מכשיר השמע שלכם או 2[
של האוזניות שלכם, עד שתגיעו לעוצמת השמע 

המבוקשת, כאשר חשוב לזכור שמוזיקה בעוצמות 
שמע גבוהות מדי המושמעת לפרקי זמן ממושכים 

יכולה להזיק לכושר השמיעה שלכם. 

כווננו את קצות-האוזניות הגמישים לצורך התאמה 
מושלמת, עד שהאוזניות יישבו בנוחות בתוך 

האוזניים שלכם. 

]3

אזהרה: אין להכניס את האוזניות עמוק מדי לתוך 
האוזניים. פעולה זו עשויה לגרום לנזקים ארוכי-טווח 

לעור התוף שלכם וכן להפריע לאיכות הצליל המושמע.

מדריך הפעלה מהירהבמבט ראשון
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.®Apple מיוצר עבור*

בקרי ®Apple לאוזניות המורכבות 
בתוך-האוזניים*

על מנת להגביר את עוצמת השמע, לחצו על כפתור 
הסימן פלוס ) + ( שבכבל השמע של האוזניות. 

•

על מנת להשהות את ניגון המוזיקה בעת ההאזנה, 
לחצו פעם אחת על הכפתור SMS )          ( שבכבל 

השמע של האוזניות; לחצו על הכפתור שנית 
לחזרה לניגון המוזיקה מהנקודה בה הפסקתם. 

•

ניגון המוזיקה יושהה באופן אוטומטי במקרה של מענה 
לשיחה נכנסת; כאשר אתם מקבלים את השיחה, המוזיקה 

תיוותר במצב השהייה עד לניתוק השיחה. עם סיום השיחה 
יתחדש ניגון המוזיקה באופן אוטומטי. 

על מנת להפחית את עוצמת השמע, לחצו על כפתור 
הסימן מינוס ) – ( שבכבל השמע של האוזניות.

•

על מנת לענות לשיחה נכנסת בטלפון, לחצו פעם 
אחת על הכפתור SMS )        ( שבכבל השמע/ 
מיקרופון של האוזניות; לחצו על הכפתור בשנית 

לניתוק השיחה. 

•



אילו מכשירי שמע יכולים לתמוך באוזניות מדגם 
STREET של ™50?

האוזניות המותקנות בתוך-האוזניים שלכם הינן 
תואמות ועובדות עם כל מכשיר בעל כניסת סטריאו 

 3,5 מ”מ, פשוט על ידי חיבור כבל השמע 3,5 מ”מ 
 של האוזניות ישירות למקור השמע המבוקש; 
 דוגמאות למכשירים כוללות נגני MP3, מכשירי

 ®iPod®, iPhone®, iPad, מחשבי טאבלט שונים, נגני 
תקליטורים, חלק מהמכשירים הסלולריים הניידים, 

קונסולות משחק ניידות ומחשבים ניידים. 

9 | שאלות נפוצות

האם אלו אוזניות התומכות ב”ניטרול רעשים”?
האוזניות המותקנות בתוך-האוזניים מדגם 

STREET של ™50 אינן כוללות טכנולוגיית ניטרול 
רעשים פעילה. יחד עם זאת, הצורה המיוחדת של 

המכשיר והעיצוב של קצה האוזנייה מספקים בידוד-קול 
פאסיבי, הכולל רעשי רקע בעוצמה נמוכה יותר. 

מענה לשאלות נפוצות 
)F A Q(
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זה,  מוצר  כי  המקורי  לרוכש  מבטיחה   )“SMS” )להלן   SMS Audio LLC חברת 
והשימוש בו  מורשה ובמידה  מספק  ובאריזתו המקורית  חדש  במצב  במידה ונרכש 
המצורפים  במסמכים  המופיעות  ולהמלצות   SMS של  להוראותיה  בהתאם  נעשה 
למוצר, יהיה נטול פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במידה והיו כאלו בעת הרכישה 
של המוצר ואשר גורמים לכשל מבחינת המוצר בביצועיו המצופים בהתאם למסמכי 
המוצר המצורפים, למשך תקופה של שנה אחת )1( מתאריך הרכישה המקורי של 

המוצר באריזתו המקורית מהספק המורשה )להלן ”תקופת האחריות“(. 
 SMS ידי  על  המתקבלת  קבילה  תביעה  ומוגשת  מתעורר  שכזה  ופגם  במידה 
במסגרת תקופת האחריות, בהתאם לשיקול דעתה SMS תבצע אחד מהבאים: )א( 
תתקן את המוצר ללא חיוב הלקוח, תוך שימוש בחלקי חילוף חדשים או מחודשים; 
או  חדשים  מחלקים  שיוצר  או  חדש  שהינו  אחר  במוצר  המוצר  את  תחליף  )ב(  או 
מקביל  הפחות  לכל  הינו  ואשר  להחזרה-לשימוש  טיפול  שעברו  משומשים  חלקים 

מבחינה תפקודית למוצר המקורי. 
על מנת להגיש תביעה ולקבל את התיקון או ההחלפה המגיעים במסגרת אחריות זו, 
הפגם  תיאור  המוצר,  לרכישת  כראיה  הקבלה  עם  יחד  המוצר  את  החזיקו  בבקשה 

הנידון ותשלום-מראש על שירותי המשלוח, אל: 
 ,.SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave :LLC Attn ,SMS Audio

 .FL 33445 ,Delray Beach ,Suite D

העברת תשלום בת 5$ לטובתה של LLC ,SMS Audio חייבת להיעשות מראש לפני 
שליחת המוצר, על מנת לכסות את עלויות המשלוח והטיפול במוצר שנשלח. אתם 
האחראים הבלבדיים לתשלום עלויות המשלוח ולסיכון האובדן או הנזקים שעשויים 

היו להיגרם למכשיר בעת המשלוח. 
אחריות זו אינה תקפה עבור הדברים הבאים: )א( נזקים למוצר שנגרמו עקב שימוש 
התעללות  תאונה,  בעקבות  שנגרמו  או  ובלתי-מסחרי  פרטי  שימוש  שאינו  כלשהו 
במכשיר, שימוש-לקוי או יישום-לקוי של השימוש המוצר; )ב( נזקים הנגרמים עקב 
 ;SMS טיפולי תחזוקה או שירות אחרים שבוצעו על ידי כל אדם שאינו מורשה מטעם
 ;SMS ג( מוצרים או רכיבים שטופלו או שונו על ידי כל אדם שאינו מורשה לכך על ידי(
 SMS ד( במידה ואחד מהמספרים הסידוריים או מספרי זיהוי המוצר שניתנו על ידי(
הוסרו או הושחתו לבלי-הכר; )ה( חשיפה של המוצר לתנאי חום, קור, שמש, מים או 
אנשים  )ו(  אחרים;  זיהום  וגורמי  חול  לכלוך,  חיים,  בעלי  כימיקלים,  אחרים,  נוזלים 
שרכשו את המוצר במצב משומש או כשהוא אינו ארוז, אנשים שרכשו את המוצר 
לצורך מכירה-מחדש, החכרה, השאלה או שימושים מסחריים אחרים; או )ז( במקרים 
השחתה,  לתופעות  מוגבלים,  אינם  אולם  הכוללים,   ,SMS של  בשליטתה  שאינם 

שריפה, סופות, רעידות אדמה, שטפונות, ושאר פעולות המוגדרות ככוח עליון. 
שינוי,  כל  לבצע  מורשים  אינם   SMS של עובד  או  סוכן  מוכרן,  קמעונאי,  ספק,  אף 

הרחבה או תוספת לאחריות זו. 

אחריות מוגבלת
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היקף המחוייבות של SMS במסגרת כתב אחריות זה הינו מוגבל לתיקון או החלפה 
הרכישה  מחיר  את  לעבור  מחוייבת  החברה  תהא  לא  מקרה  ובכל  לעיל,  כמפורט 

ששולם בעבור המוצר. 
עד למידה המירבית המותרת על פי חוק, אחריות זו והפתרונות המוצעים לעיל הינם 
הוצעו  שאולי  וקודמים  אחרים  תנאי  או  פתרון  אחריות,  כל  במקום  ובאים  בלעדיים 
במקומה, בין אם בעל פה או בכתב, במפורש או במרומז. חברת SMS אינה מכירה 
באופן פרטני וכללי כאחד בכל האחראויות המרומזות שניתנו, כולל אולם לא מוגבל, 
להבטחות בנוגע לסחירות המוצר או להתאמתו לשימוש מסויים. במידה ו-SMS אינה 
יכולה למאן אחריות או שלא לכלול אחריות מרומזת באופן חוקי במסגרת החוקים 
אחראויות  אותן  תחת  התביעות  כל  של  תוקפן  האפשר,  למידת  עד  אזי,  הקיימים, 

מרומזות יפוג עם סיום תקופת האחריות. 
ישירים,  לנזקים  אחראית  אינה   SMS חוק,  פי  על  המותרת  המירבית  למידה  עד 
של  מצבו  או  האחריות  של  הפרה  מכל  הנובעים  מקריים  או  נסיבתיים  מיוחדים, 

המוצר, או במסגרת כל תיאוריה חוקית אחרת. 
לאחריות  מקושרת  שהינה  או  הנובעת  שהיא  מחלוקת  וכל  המוגבלת  האחריות 
”המחלוקות“(  )להלן  האריזה  או  הכלולים  המסמסכים  המוצר,  לתנאי  או  המוגבלת 
עם  במחלוקות  תלות  ללא  יורק,  ניו  מדינת  חוקי  לניהול  בהתאם  להיפתר  צריכים 
עקרונות החוק הנובעות בשל כך. אמנת האו“ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי 
הלאומיים  המשפט  בתי  מפורש.  באופן  כלולה  ואינה  תקפה  תהא  לא   )CISG(
והפדרליים הנמצאים בתחומי מדינת ניו יורק, ארצות הברית של אמריקה, יהוו את 

מחוז השיפוט הקובע ואת הפורום הבלעדי לפתרון כל מחלוקת. 
האחריות המוגבלת מעניקה לכם זכויות חוקיות ספציפיות. עשויות להיות לכם זכויות 
מושפעות  יהיו  לא  ואשר  שונים,  שיפוט  ומחוזות  מדינות  בין  המשתנות  אחרות, 

מאחריות מוגבלת זו. אחריות זו אינה ניתנת להעברה או לשיוך לאדם אחר. 
במידה והתניה כלשהי של אחריות מוגבלת זו אינה ממלאת אחר החוק, מפרה אותו 
או שאינה ניתנת לאכיפה, אותה התניה תיחשב כמבוטלת ולא תשפיע על ההתניות 
המוגבלת  האחריות  גירסת  בין  מסויימת  חוסר-עקביות  וקיימת  במידה  הנותרות. 

באנגלית לבין גרסתה בשפה אחרת כלשהי, הגירסה האנגלית היא הקובעת. 
למידע ושאלות נוספות בנוגע לאחריות, שלחו דואר אלקטרוני לכתובת

.warranty@SMSaudio.com

אחריות מוגבלת



החלפות והחזרים
בתוך 15 יום מתאריך הרכישה המקורי של המוצר )להלן ”תקופת החלפה/החזר“(, 
ניתן יהיה להחליף מוצר חדש במוצר SMS אחר או להחזירו בתמורה להחזר כספי, 

הנתטן לתנאים ולהסכמים הבאים. 
על מנת לקבל החלפה או החזר, עליכם להשיג מספר החזר סחורה )RMA(, כאשר 
המקוריות   UPC תווית   / האריזה  פתקית  עם  יחד  המוצר  את  לקבל  חייבת   SMS
שלכם וראיית רכישה בתוך תקופת ההחלפה/החזר. מספרי החזר הסחורה הינם ברי 
תוקף לתקופה של 10 ימים בלבד. על מנת להשיג מספר החזר סחורה, צרו קשר עם 

.warranty@SMSaudio.com שירות הלקוחות בעזרת דואר אלקטרוני לכתובת
הרכישה  ראיית  ועם  המקורית  האריזה  פתקית  עם  יחד  שלכם,  המוצר  את  שילחו 
בהחלפת  מעוניינים  אתם  האם  המציין  מכתב  עם  יחד  וכן  הסחורה,  החזר  ומספר 
החזר  לקבל  או  במקומו(  להזמין  תרצו  אחר   SMS מוצר איזה  וכן,  )ובמידה  המוצר 

כספי, לכתובת:
 SMS Audio Exchange/Return 2885 South :Attn ,LLC ,SMS Audio

FL 33445 ,Delray Beach ,Suite D ,.Congress Ave

אינן  חדשים  מוצרים  של  ההחזרה  או  ההחלפה  מתוקף  הנובעות  המשלוח  עלויות 
ניתנות להחזרה. אתם עצמכם האחראים הבלבדיים לתשלום העלויות של המשלוח 
 SMS אל  הן  המשלוח,  בעת  להיגרם  העשויים  למוצר  הנזקים  או  האובדן  ולסיכון 

וממנה. 
 SMS ,בעת קבלת תביעת החלפה/ החזר קבילה במהלך תקופת ההחלפה/ החזר
תזכה, במקרה של החלפה, את מחיר הרכישה של המוצר שהוחלף )בניכוי עלויות 
 SMS מיסים ועלויות משלוח/ טיפול/ ביטוח/ מכס( מעלות הזמנה מקוונת של מוצר
המוצר  של  הרכישה  מחיר  את  תחזיר   SMS החזר,  של  במקרה  במלאי.  הנמצא 
יום   30 בתוך  מכס(  ביטוח/  טיפול/  משלוח/  ועלויות  מסים  עלויות  )בניכוי  שהוחזר 

מקבלת תביעת ההחזר. 
החלפה  או  החזר  תביעת  לכל  לסרב  הזכות  את  לה  שומרת   SMS Audio חברת 
במידה והמוצר אינו מגיע במצב כמו-חדש. מצב ”כמו-חדש“ משמעו שהמוצר מגיע 
שלם, באריזתו המקורית ועם כל הציוד, חומרי האריזה, האחראויות, מדריכי השימוש 

ו/או האביזרים הנילווים שלו ללא נזק לדבר מאלה )כולל ללא שחיקה ובלאי(. 
מרגע  עבודה  ימי  שני  בתוך  יוצאות  רוב  פי  על  שבמלאי  למוצרים  מקוונות  הזמנות 
חובה  הוגדרה,  שכבר  לאחר  ההזמנה  את  לבטל  תרצו  אם  ולכן  ההזמנה,  קבלת 
עם אלקטרוני  בדואר  קשר  צרו  היותר.  לכל  שעות   24 בתוך  זאת   לעשות 
 warranty@SMSaudio.com וספקו את מספר הזמנת המכירה שלכם, ואנו כבר 
אל  ההזמנות  שכל  לעובדה  מודעים  היו  בבקשה  כספי מתאים.  החזר  להוציא  נדאג 
 SMS עבורן  נוספות  ועלויות  מכס  משלוח,  הוצאות  לכלול  עשויות  לארה“ב  מחוץ 

Audio אינה אחראית. 

אחריות צרכנים מוגבלת12 |





 רישמו את המוצר באתר האינטרנט שלנו 
SMSaudio.com
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