MANUAL DO
PROPRIETÁRIO

ST RE E T by 5 0
Cab o In t ra - a uric ul ar

parabéns
Acabou de comprar o melhor em
desempenho áudio pessoal, conforto,
estilo e luxo.
Dedique algum tempo a familiarizarse com os controlos e funcionamento
dos seus novos auscultadores. Além
disso, tome nota de quaisquer
advertências que forem surgindo ao
longo deste manual. Ouvir qualquer
fonte de áudio com um volume muito
alto pode provocar lesões auditivas
permanentes.
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Dicas de Segurança

para a sua
segurança
ADVERTÊNCIA: Ouvir música com um volume
muito alto durante longos períodos de tempo
poderá prejudicar a audição. Antes de colocar
os auriculares nos seus ouvidos, ajuste o volume
para os proteger contra mudanças repentinas
de som.
ATENÇÃO: As alterações ou modificações
que não sejam expressamente aprovadas pela
SMS Audio podem anular a autoridade do
utilizador para operar o equipamento.

Conteúdo da Embalagem

dentro da
caixa
1] Auscultadores com Cabo Intra-auricular
STREET by 50™ com controlos da Apple®
e microfone incorporado
2] Estojo de transporte
3] 6 pontas de silicone para cancelamento de
ruído passivo
4] Manual do proprietário
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Uma Mensagem da 50

boa escolha.
Se está a ler isto, deve ter um óptimo gosto em
electrónica – por isso, não há muito mais a dizer...
mas eis uma nota breve sobre o motivo para
eu ter decidido criar a minha própria linha de
auscultadores externos e intra-auriculares de luxo
através da SMS Audio™:
Primeiro: A qualidade do som. Gosto que a minha música pareça aquela que eu oiço em casa, na
cidade ou na estrada, assim como no estúdio.
Segundo: Estilo. O conforto e o luxo são
importantes para mim da cabeça aos pés, pelo
que os meus acessórios devem ser compatíveis
com o meu estilo, não se desviando do mesmo.
Terceiro: Resistência. Gosto que os objectos
que compro tenham uma longa durabilidade e os
meus auriculares são utilizados intensivamente.
É por isso que os auriculares SMS são fortes,
resistentes e flexíveis.

Espero que os aprecie tanto como eu – eu tenho
um par comigo em todos os momentos para nunca
ter que ficar longe da música que aprecio.
P.S. – Envie um tweet e diga-me a sua opinião
através do e-mail: @SMSaudio e @50cent.
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Locais e Descrições dos Botões

vi sã o geral
Consulte este guia para obter as descrições
e localizações dos botões de outras funções
mencionadas ao longo do manual.

Adaptadores Auditivos Flexíveis

Conector de
áudio de 3,5mm

Cabo Antiemaranhamento
Controlo
de Volume

Comando à distância de
3 cliques

Microfone incorporado

Instruções Preliminares
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g u i a de in íci o
r á p i do
Ouvir Música
1] Ligue o conector de 3,5mm dos seus

auscultadores intra-auriculares ao seu
dispositivo de saída de áudio desejado.

2] Ajuste o volume do seu dispositivo de áudio

ou nos auscultadores intra-auriculares até
alcançar o nível de volume desejado, tendo
em mente que ouvir música com um som
demasiado alto durante longos períodos pode
prejudicar a sua audição.

3] Ajuste as pontas auriculares flexíveis de

modo adequado até os auscultadores intraauriculares se acomodarem confortavelmente
nos seus ouvidos.
ADVERTÊNCIA: NÃO insira os seus
auscultadores intra-auriculares muito
profundamente nos ouvidos. Fazê-lo pode
provocar lesões permanentes nos seus tímpanos
e interferir na qualidade do som.
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Controlos de Áudio/
Fazer e Receber Chamadas Telefónicas

Controlos Intra-auriculares*
da Apple®
• Para aumentar o volume, prima o botão
MAIS ( + ) no cabo de áudio.

• Para diminuir o volume, prima o botão
MENOS ( – ) no cabo de áudio.

• Para pausar a música enquanto ouve, prima
o botão SMS (
) no cabo de áudio;
prima novamente para voltar a reproduzir.

• Para atender uma chamada telefónica, prima
uma vez o botão SMS (
) no cabo de
áudio/microfone; prima novamente para
desligar.

A reprodução de música pausará automaticamente
no caso de uma chamada; se atender a chamada,
a música permanecerá em pausa até desligar,
retomando a reprodução automaticamente assim que
a chamada terminar.

*Fabricado para a Apple®.

Perguntas Frequentes

|9

perguntas
frequentes
Quais são os dispositivos de áudio que
funcionam com os meus Auscultadores
Intra-auriculares STREET by 50™?
Os seus auscultadores intra-auriculares são
compatíveis com qualquer dispositivo que
possua um conector estéreo de 3,5mm; basta
ligar o cabo de áudio de 3,5mm directamente na
fonte de áudio; alguns exemplos incluem leitores
MP3, iPod®, iPhone®, iPad®, computadores
Tablet, leitores de CD, alguns dispositivos
móveis, dispositivos de jogos portáteis
e computadores portáteis.
Estes auscultadores intra-auriculares
cancelam o ruído?
Os Auscultadores Intra-auriculares
STREET by 50™ não possuem tecnologia
de cancelamento de ruído activo. O nosso
auscultador intra-auricular de formato e design
único proporciona um isolamento acústico com
menor ruído de fundo.
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Garantia Limitada para o Consumidor

ga r an tia l im i t a d a
A SMS Audio LLC (“SMS”) garante ao comprador original que este produto,
quando adquirido pela primeira vez na sua embalagem original a um
fornecedor autorizado e quando utilizado em conformidade com as instruções
e recomendações da SMS existentes na documentação que acompanha
o produto, estará livre de defeitos de material e de mão-de-obra existentes
no momento da aquisição e que causem uma avaria no funcionamento do
produto de acordo com a documentação que o acompanha durante o período
de 1 ano a partir da data da compra original do produto na sua embalagem
original a um fornecedor autorizado (“Período de Garantia”).
Se tal falha surgir, e se for recebida pela SMS uma reclamação válida dentro
do período de garantia, a SMS executará a reparação gratuita do produto,
utilizando peças de reposição novas ou restauradas, ou (b) trocará o produto
por outro que seja novo ou que tenha sido fabricado a partir de peças novas
ou reparadas e que tenha funcionalidades equivalentes às do produto original.
Para efectuar uma reclamação e obter a reparação ou substituição nos termos
da presente garantia, devolva o produto acompanhado do comprovativo da
compra, da descrição do defeito e do transporte pré-pago para:
SMS Audio, LLC, A/C: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave.,
Suite D, Delray Beach, FL 33445.
Deve ser incluída uma ordem de pagamento no valor de $5 à ordem da SMS
Audio, LLC, para cobrir as despesas de devolução e manuseamento. Você
é responsável pelo pagamento das despesas de expedição e de risco de perda
ou dano ao produto durante o transporte.
A presente garantia não se aplica: (a) a danos causados ao produto resultantes
de qualquer outro uso que não seja o privado não-comercial, acidente, abuso,
utilização incorrecta, aplicação errada; (b) a danos causados por manutenção
ou serviço executado por terceiros que não sejam a SMS; (c) a um produto ou
peça que tenha sido adulterada ou modificada por terceiros que não sejam a
SMS; (d) se qualquer número de série ou identificação do produto da SMS tiver
sido removido ou tornado ilegível; (e) à exposição do produto a calor, frio, sol,
água ou outros líquidos, produtos químicos, animais, sujidade, areia ou outros
agentes contaminantes; (f) a pessoas que adquiriram o produto usado ou sem
embalagem, ou que o tenham adquirido para revenda, aluguer ou empréstimo
ou outras utilizações de carácter comercial; ou (g) a actos fora do controlo
da SMS, incluindo, sem limitação, vandalismo, incêndio, tempestades,
terramotos, inundações ou eventos de força maior.
Nenhum vendedor, retalhista, revendedor, agente ou funcionário da SMS está
autorizado a efectuar qualquer modificação, extensão ou adição à presente
garantia.

Garantia Limitada para o Consumidor
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O grau de responsabilidade da SMS ao abrigo da presente garantia é limitado
à reparação ou substituição acima previstas, sendo que em nenhuma situação
a responsabilidade da empresa deve exceder o preço de compra liquidado.
NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, A PRESENTE GARANTIA
E AS MEDIDAS ACIMA ESTABELECIDAS SÃO EXCLUSIVAS E EM
SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, MEDIDAS
E CONDIÇÕES, QUER VERBAIS OU ESCRITAS, EXPRESSAS OU
IMPLÍCITAS. A SMS NEGA ESPECIFICAMENTE QUAISQUER E TODAS
AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS
DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM PARTICULAR.
SE A SMS NÃO PUDER NEGAR OU EXCLUIR LEGALMENTE GARANTIAS
IMPLÍCITAS NOS TERMOS DA LEI APLICÁVEL, ENTÃO, NA MEDIDA
DO POSSÍVEL, QUAISQUER RECLAMAÇÕES AO ABRIGO DE TAIS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DEVEM VENCER NA DATA DE VENCIMENTO
DO PERÍODO DE GARANTIA.
NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, A SMS NÃO É RESPONSÁVEL
POR DANOS DIRECTOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU SIGNIFICATIVOS
DECORRENTES DE QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU CONDIÇÃO
DO PRODUTO OU AO ABRIGO DE QUALQUER OUTRA TEORIA JURÍDICA.
A presente Garantia Limitada e quaisquer litígios resultantes de ou em ligação
com a mesma ou com a condição do produto, documentação ou embalagem
(“Litígios”) deve ser regida pelas leis do Estado de Nova Iorque, sem levar em
conta os conflitos dos seus princípios jurídicos. A Convenção para o Comércio
de Bens Internacionais não se aplica e é especificamente excluída. São
competentes os tribunais estatais e federais situados no Estado de Nova
Iorque, Município de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, devendo
ser o foro exclusivo para a resolução de quaisquer Litígios.
A PRESENTE GARANTIA LIMITADA CONFERE-LHE DIREITOS JURÍDICOS
ESPECÍFICOS E PODERÁ TER IGUALMENTE OUTROS DIREITOS QUE
VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E DE JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO,
E NÃO DEVEM SER AFECTADOS PELA PRESENTE GARANTIA LIMITADA.
A PRESENTE GARANTIA NÃO PODE SER TRANSFERIDA NEM CEDIDA.
Se qualquer disposição da presente Garantia Limitada for ilegal, inválida ou
inexequível, tal disposição será considerada separadamente, não devendo
afectar as disposições remanescentes. No caso de qualquer inconsistência
entre as versões inglesa e outras versões da presente Garantia Limitada, deve
prevalecer a versão inglesa.
Para questões relacionadas com informações de garantia envie um e-mail para
warranty@SMSaudio.com.
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TROCAS E REEMBOLSOS
No prazo de 15 dias a contar da data de aquisição original do produto (Pedido
de Troca/Reembolso), deve ser trocado um produto novo por outro produto da
SMS, ou devolvido para envio de reembolso, sujeito aos termos e condições
seguintes.
Para obter uma troca ou um reembolso, deve obter um número de Autorização
de Devolução de Mercadoria (RMA), sendo que a SMS deve receber o produto
acompanhado da sua guia de remessa/etiqueta UPC e comprovativo de
compra dentro do Período de Troca/Reembolso. As RMS possuem uma
validade de 10 dias. Para obter um número de RMA, contacte o Serviço de
Apoio a Clientes através do e-mail warranty@SMSaudio.com.
Envie o produto acompanhado da sua guia de remessa original, comprovativo
de compra e número de RMA, a par de uma nota indicativa se pretende
trocar o produto (e, nesta situação, qual o outro produto SMS que deseja
encomendar) ou um reembolso, para:
SMS Audio, LLC, A/C: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress
Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445.
Os custos de expedição incorridos em ligação com a troca ou reembolso de
nova mercadoria não são reembolsáveis. Você é responsável pelo pagamento
das despesas de expedição e pelo risco de perda ou dano ao produto durante
o transporte com destino e proveniente da SMS.
Após a recepção de um pedido válido de troca/reembolso durante o Período
de Troca/Reembolso, a SMS irá, no caso de troca, creditar o preço de
compra do produto trocado (excluindo custos relacionados com impostos e
transporte/manuseamento/seguro/taxas alfandegárias) para o pedido online
de um produto SMS existente em stock. No caso de um reembolso, a SMS
reembolsará o preço de compra do produto devolvido (excluindo custos
relacionados com impostos e transporte/manuseamento/seguro/taxas
alfandegárias) no prazo de 30 dias a contar do recebimento do pedido de
reembolso.
A SMS Audio reserva-se ao direito de recusar qualquer devolução ou troca se
o produto não se encontrar em perfeitas condições. Em perfeitas condições
significa o produto completo na caixa original com todo o equipamento,
embalagem, garantias, manuais e/ou acessórios sem danos (incluindo sem
sinais de desgaste).
Normalmente, as encomendas online de produtos existentes em stock são
remetidas no prazo de dois dias após a sua recepção, pelo que se pretender
cancelar uma ordem após a mesma ter sido efectuada, tal tem de ser feito
no prazo de 24 horas. Contacte o e-mail warranty@SMSaudio.com, indicando
o seu número de encomenda para ser emitido um reembolso. Atenção que
para todas as encomendas fora dos E.U.A., podem ser aplicadas despesas de
expedição e taxas pelas quais a SMS não é responsável.

Regi s t e - s e e m SM Sa u di o . c o m

© 2012 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Todos os direitos reservados.
A “SMS Audio” e a “STREET by 50”, a par dos seus logótipos respectivos, são
marcas comerciais da SMS Audio, LLC ou dos seus licenciadores. A marca
“imagem de marca S” é uma marca comercial da SMS Audio, LLC ou dos
seus licenciadores. A iPod, iPhone e iPad são marcas comerciais registadas
da Apple, Inc. nos E.U.A. e outros países. A Apple não se responsabiliza pelo
funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas
regulamentares ou de segurança.

