K U L LA NMA KIL AVUZU

STREET by 50
Kulak İ ç i Kablolu

tebrikler
Kişisel ses performansı, konforu,
tarzı ve lüksü bakımından
bulabileceğiniz en iyi ürünü
satın aldınız.

Yeni kulaklıklarınızın çalışmasını
ve kumandalarını öğrenmek için,
lütfen birkaç dakikanızı ayırın.
Ayrıca bu kılavuzda verilen
uyarı notlarını lütfen aklınızda
bulundurun. Herhangi bir ses
kaynağının yüksek sesle dinlenmesi
kalıcı işitme hasarına yol açabilir.
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Güvenlik İpuçları

güvenliğiniz için
UYARI: Uzun süre boyunca çok yüksek
seviyelerde müzik dinlemek işitme hasarına yol
açabilir. Kulaklarınızın aniden yüksek sese
maruz kalmaması için kulaklıkları takmadan
önce sesi ayarlayın.
DİKKAT: SMS Audio tarafından açıkça
onaylanmamış düzeltme veya değişiklikler,
kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini
geçersiz kılabilir.

Paket İçerikleri
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kutu içeriği
1] 
Apple® kumanda düzeni ve dahili mikrofonu
bulunan STREET by 50™ Kulak İçi Kablolu
Kulaklıklar
2] Taşıma Çantası
3] 
6 silikon pasif gürültü önleme uçları
4] Kullanma Kılavuzu

4|

50’den Mesaj

iyi seçim
Şu anda bu yazdıklarımı okuyorsanız, elektronik
ürünlerden çok iyi anlıyorsunuz demektir - öyleyse
çok fazla konuşmaya gerek yok... sadece SMS Audio™ lüks
kulak üstü ve kulak içi kulaklıklardan oluşan kendi
koleksiyonumu oluşturmaya neden karar verdiğimi
kısaca anlatmak istiyorum:
Bir: Ses kalitesi. Müziğimin evde, sokakta
veya şehir dışında stüdyodaki ile aynı ses
kalitesini vermesini seviyorum.
İki: Tarz. Konfor ve lüks benim için tepeden
tırnağa önemli ve aksesuarlarım tarzımı bozmamalı,
aksine tarzımı yansıtmalı.
Üç: Sağlamlık. Satın aldığım şeylerin uzun
süre dayanmasını isterim ve kulaklıklarımı
yoğun bir şekilde kullanırım. İşte bu nedenle SMS
kulaklıklar sağlam, dayanıklı ve esnek bir yapıya
sahip.

Kulaklıklarınızı en az benim kadar seveceğinizi
umuyorum. Sevdiğim müzikten uzak kalmamak için
yanımda mutlaka bir çift kulaklık taşıyorum.

Not: Twitter’dan düşüncelerinizi bana
iletebilirsiniz:
@SMSaudio ve @50cent.
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www. S M S audio .c o m
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Düğme Yerleri ve Açıklamaları

ge n e l b akış
Kılavuzda bahsedilen diğer özelliklerin düğme
açıklamaları ve yerleri için bu sayfaya bakın.

Esnek Kulak Ek
Parçaları

3,5 mm Ses
Jakı

Dolaşmayan
Kablo
Ses
Ayarı

3 Tıkla Uzaktan
Kumanda

Dahili Mikrofon

Başlarken
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hı z l ı b aşlan gıç
k ı l a v uzu
Müzik dinleme

1] Kulak içi kulaklıklarınızın 3,5 mm’lik
jakını istediğiniz ses çıkışı cihazına
takın.

2] Cihazınızın veya kulak içi

kulaklıklarınızın sesini istediğiniz
seviyeye ayarlayın. Uzun süre yüksek sesle
müzik dinlemenin işitme hasarına yol
açabileceğini unutmayın.

3] Esnek kulaklık uçlarını, kulak içi

kulaklıklarınız kulaklarınıza rahat bir
şekilde oturacak şekilde ayarlayın.
UYARI: Kulak içi kulaklıklarınızı
kulağınızın içine doğru çok fazla BASTIRMAYIN.
Böyle bir durumda kulak zarınızda kalıcı hasar
oluşabilir ve ses kalitesi bozulabilir.
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Ses Kontrolleri /
Telefon Görüşmeleri

Apple® Kulak İçi
Kontrolleri*

• Sesi artırmak için, ses kablosunun üzerindeki ARTI ( + ) düğmesine basın.

• Sesi azaltmak için, ses kablosunun

üzerindeki EKSİ ( - ) düğmesine basın.

• Dinlediğiniz müziği duraklatmak için,

ses kablosunun üzerindeki SMS (
)
düğmesine basın; müziği devam ettirmek
için aynı düğmeye tekrar basın.

• Gelen telefon çağrısına cevap vermek için,
ses/mikrofon kablosu üzerindeki
SMS (
) düğmesine bir kez basın;
telefonu kapatmak için aynı düğmeye
tekrar basın.

Telefonla arandığınızda çalan müzik otomatik
olarak duraklatılacaktır; çağrıyı cevaplarsanız
telefonu kapatana kadar müzik beklemede kalacak
ve konuşmanız sona erdiğinde otomatik olarak
devam edecektir.
*Apple® için üretilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular
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SSS
STREET by 50™ Kulak İçi Kulaklıklarımı
hangi ses cihazları ile birlikte
kullanabilirim?
Kulak içi kulaklıklarınız 3,5 mm stereo
jakı bulunan tüm cihazlarla uyumludur ve
3,5 mm ses kablosunu doğrudan ses kaynağına
takabilirsiniz. MP3 çalarlar, iPod®, iPhone®,
iPad®, tablet bilgisayarlar, CD çalarlar,
bazı mobil cihazlar, taşınabilir oyun
cihazları ve dizüstü bilgisayarlar gibi
cihazlarla kullanabilirsiniz.
Bu kulak içi kulaklıkların “gürültü
önleme” özelliği var mı?

STREET by 50™ Kulak İçi Kulaklıklar aktif
gürültü önleme teknolojisine sahip değildir.
Benzersiz kulaklık şekli ve kulaklık ucu
tasarımı sayesinde, pasif ses izolasyonu
sağlanarak daha az arka plan gürültüsü
duyulmaktadır.

10 |

Sınırlı Tüketici Garantisi

sınırlı garanti
SMS Audio LLC (“SMS”), bu ürün yetkili bir satıcıdan orijinal ambalajı
içinde yeni olarak satın alındığında ve ürünle birlikte verilen
belgelerde yer alan SMS talimatları ve tavsiyelerine uygun olarak
kullanıldığında, bu üründe satın alma zamanında mevcut olan ve ürünün
ekteki ürün belgelerine uygun olarak performans göstermesine engel
olan herhangi bir malzeme ve işçilik hatası olmadığını, ürünün yetkili
bir satıcıdan orijinal ambalajı içinde ilk satın alındığı tarihten
itibaren 1 yıl boyunca (“Garanti Süresi”) geçerli olacak şekilde, ilk
alıcıya garanti eder.
Garanti Süresi içinde böyle bir hatanın ortaya çıkması ve SMS’ye
geçerli bir hak talebinde bulunulması halinde, SMS kendi takdir
yetkisi dahilinde (a) yeni veya yenilenmiş yedek parçalar kullanarak
ürünü ücretsiz olarak tamir edecek ya da (b) ürünü yeni bir ürünle veya
yeni ya da işe yarar kullanılmış parçalardan üretilen ve asıl ürüne en
azından işlevsel olarak eşdeğer olan bir ürünle değiştirecektir.
Bu garanti koşulları dahilinde bir hak talebinde bulunmak ve ürünün
tamiri veya değiştirilmesini sağlamak için, lütfen ürünü satış
faturası/fişi ve hatanın açıklaması ile birlikte kargo ücreti ödenmiş
olarak aşağıdaki adrese gönderin:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave, Suite D,
Delray Beach, FL 33445
Ürünün size tekrar gönderilmesi için kargo ve taşıma ücreti olarak
SMS Audio, LLC adına düzenlenmiş 5$’lık ödeme emrinin alınması
gerekmektedir. Kargo ücretlerinin ödenmesinden ve nakliye sırasında
üründe oluşacak hasar veya kayıplarla ilgili risklerden müşteri
sorumludur.
Bu garanti: (a) ticari olmayan özel kullanım dışındaki her türlü
kullanım, kaza, hatalı kullanım, kötüye kullanım veya yanlış uygulama
gibi nedenlerden kaynaklanan ürün hasarı; (b) SMS dışında herhangi
bir kişi tarafından gerçekleştirilen bakım veya servis işleminden
kaynaklanan hasar; (c) SMS dışında başka herhangi bir kişi tarafından
değiştirilmiş veya kurcalanmış bir ürün veya parça; (d) herhangi
bir SMS seri numarası veya ürün kimlik numarasının çıkarılması veya
tahrif edilmesi; (e) ürünün sıcak, soğuk, güneş, su veya diğer sıvılar,
kimyasallar, hayvanlar, kir, kum veya başka kirletici maddelere maruz
bırakılması; (f) ürünü kullanılmış veya ambalajlanmamış biçimde satın
alan ya da yeniden satış, kiralama veya başka ticari amaçlarla satın
alan kişiler; ya da (g) vandalizm, yangın, fırtına, deprem, su baskını
veya doğal afetler gibi SMS’nin kontrolü dışında gelişen olaylar için
geçerli değildir.

Sınırlı Tüketici Garantisi
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Hiçbir SMS satıcısı, perakendecisi, bayisi, temsilcisi veya çalışanı bu
garantide herhangi bir değişiklik, uzatma veya ekleme yapma yetkisine
sahip değildir.
SMS’nin bu garanti kapsamındaki yükümlülüğü yukarıda açıklandığı
şekilde tamir veya değiştirme ile sınırlıdır ve şirketin yükümlülüğü
hiçbir şekilde ürün için ödenen tutardan fazla olamaz.
KANUNEN İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA OLMAK ÜZERE, BU GARANTİ VE
YUKARIDA BELİRTİLEN ÇÖZÜM YOLLARI SÖZLÜ VEYA YAZILI, AÇIK VEYA ZIMNİ
TÜM DİĞER GARANTİLER, ÇÖZÜM YOLLARI VE KOŞULLARDAN AYRIDIR VE BUNLARIN
YERİNE GEÇERLİDİR. SMS TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK GARANTİLERİ GİBİ TÜM ZIMNİ GARANTİLERDEN AÇIKÇA FERAGAT EDER.
SMS GEÇERLİ KANUN KAPSAMINDA ZIMNİ GARANTİLERDEN YASAL OLARAK FERAGAT
EDEMEZ VEYA BUNLARI KAMSAM DIŞI BIRAKAMAZSA, MÜMKÜN OLDUĞU DERECEDE
BU ZIMNİ GARANTİLER UYARINCA VERİLEN HAK TALEPLERİ GARANTİ SÜRESİNİN
SONUNDA GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDER.
KANUNEN İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA OLMAK ÜZERE, SMS ÜRÜN GARANTİSİ
VEYA KOŞULUNUN İHLAL EDİLMESİ SONUCUNDA VEYA BAŞKA BİR HUKUK TEORİSİ
UYARINCA ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN
SORUMLU TUTULAMAZ.
Bu Sınırlı Garanti ve bu Sınırlı Garantiden veya ürünün durumu,
dokümantasyonu veya ambalajından
kaynaklanan veya bunlarla
bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar (“İhtilaflar”), New York
Eyaleti kanunlarına uygun olarak çözüme kavuşturulur ve yasalar
çatışması hükümlerine başvurulmaz. Malların Uluslararası Satışı
Sözleşmesi geçerli değildir ve açıkça kapsam dışı bırakılmıştır.
İhtilafların çözümünde New York Eyaleti, New York Bölgesi, Amerika
Birleşik Devletleri’nde bulunan devlet mahkemeleri ve federal
mahkemeler münhasıran yetkilidir.
BU SINIRLI GARANTİ SİZE ÖZEL YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR VE BUNUN DIŞINDA
BU SINIRLI GARANTİDEN ETKİLENMEYEN, EYALETTEN EYALETE VE ÜLKEDEN
ÜLKEYE FARKLILIK GÖSTEREBİLECEK BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BU
GARANTİ DEVİR VE TEMLİK EDİLEMEZ.
Bu Sınırlı Garantinin herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya
uygulanamaz olması halinde, söz konusu hüküm diğer hükümlerden
ayrılabilir ve geri kalan hükümleri etkilemez. Bu Sınırlı Garantinin
İngilizce ve diğer versiyonları arasında tutarsızlık olması halinde,
İngilizce metin geçerlidir.
Garanti ile ilgili sorularınız için, şu adrese e-posta
gönderebilirsiniz:
warranty@SMSaudio.com.
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Sınırlı Tüketici Garantisi

ÜRÜN DEĞİŞİMİ VE PARA İADESİ

Ürünün ilk satın alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde (Ürün
Değişimi/Para İadesi Süresi), aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi
olarak bir SMS ürünü yeni bir ürünle değiştirilebilir veya para iadesi
yapılabilir.
Ürün değişimi yapabilmek veya para iadesi alabilmek için, İade Ürün
Numarası (RMA) almanız ve Ürün Değişimi/Para İadesi Süresi içinde
ürünü sevk irsaliyesinin aslı/UPC etiketi ve satış faturası/fişi ile
birlikte SMS’ye göndermeniz gerekmektedir. RMA’lar 10 gün boyunca
geçerlidir. RMA numarası almak için, lütfen şu adresten Müşteri
Hizmetleri ile irtibata geçin: warranty@SMSaudio.com.
Ürünü, sevk irsaliyesinin aslı ve satış faturası/fişi ve RMA Numarası
ile birlikte, ürün değişimi ya da para iadesi tercihinizi de (ürün
değişimi istiyorsanız, hangi SMS ürününü sipariş etmek istediğinizi)
belirterek şu adrese gönderin:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave,
Suite D, Delray Beach, FL 33445
Yeni ürünlerin değişimi veya iadesi için ödenen nakliye/kargo
ücretleri iade edilmez. Kargo ücretlerinin ödenmesinden ve SMS’ye
iade ve SMS’den size geri gönderme sırasında üründe oluşacak hasar
veya kayıplarla ilgili risklerden müşteri sorumludur.
Ürün Değişimi/Para İadesi Süresi içinde geçerli bir ürün değişimi/
para iadesi talebinin alınması durumunda, SMS ürün değişimi söz konusu
ise değiştirilen ürünün fiyatını (vergiler ve nakliye/taşıma/sigorta/
gümrük vergileri hariç) stoktaki bir SMS ürününün online siparişine
karşı alacak kaydedecektir. Para iadesi söz konusu ise, SMS iade
edilen ürünün bedelini (vergiler ve nakliye/taşıma/sigorta/gümrük
vergileri hariç) iade talebinin alınmasından itibaren 30 gün içinde
iade edecektir.
Ürünün yeni-gibi olmaması halinde, SMS Audio ürün değişimi veya para
iadesini reddetme hakkını saklı tutar. Yeni-gibi, komple ürünün tüm
ekipmanları, ambalajı, garantileri, kılavuzları ve/veya aksesuarları
ile birlikte hasarsız olarak (aşınma ve yıpranma dahil) orijinal
kutusunda olması anlamına gelir.
Online olarak sipariş edilen stoktaki ürünler genellikle siparişin
alınmasından itibaren iki gün içinde kargoya verilir, bu nedenle bir
sipariş verildikten sonra iptal etmek istiyorsanız bu işlem 24 saat
içinde yapılmalıdır. Sipariş numaranızla birlikte warranty@SMSaudio.
com adresine talebinizi bildirmeniz halinde para iadesi yapılacaktır.
ABD dışındaki tüm siparişlerde, SMS Audio’nun sorumlu olmadığı nakliye
ücretleri ve vergileri söz konusu olabilir.

SMSaudio. c om adr esi n e k a y d o l u n

© 2012 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445.
Tüm Hakları Saklıdır. “SMS Audio” ve “STREET by 50” ile
bunlara ait logolar SMS Audio, LLC veya lisans sahiplerinin ticari
markalarıdır. “S işaretinin görüntüsü” SMS Audio, LLC veya lisans
sahiplerinin ticari markasıdır. iPod, iPhone ve iPad markaları ABD
ve diğer ülkelerde Apple, Inc. şirketinin tescilli markalarıdır. Apple
bu cihazın kullanımından veya güvenlik ve mevzuat standartlarına
uygunluğundan sorumlu değildir.

