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Carmelo Anthony

IPX4 RATING
maximale Widerstandsfähigkeit 
gegen Schweiß und Wasser

GUMMIERTE BESCHICHTUNG 
verhindert Verkratzen 

OVAL-FIT 
leder- Schaumstoffohrpolster 

LEICHT FALTBARES KOPFBÜGELGELE
NK strapazierfähiger, faltbarer Kopfbügel 

FR  
CARACTÉRISTIQUE DU  CASQUE FILAIRE 
SPORT STREET BY 50: 

SP
CARACTERÍSTICAS DE LOS AURICULARES DEPORTIVOS 
EXTERNOS CON CABLE STREET BY 50: 

PT 
CARACTERÍSTICAS DOS HEADPHONES SPORT COM FIO 
DA STREET BY 50: 

NORME IPX4
Protection contre les 
projections de sueur et d'eau

REVÊTEMENT CAOUTCHOUTÉ 40U
revêtement caoutchouté ultra résistant

FORME OVALE 
coussinets brevetés, en mousse 
à mémoire de forme, ovales, en cuir

FACILE À PLIER 
ultra résistant et pliage facile 

CLASSIFICAÇÃO IPX4
Classificado para proteção 
contra suor e água

REVESTIMENTO DE BORRACHA 40U
Revestimento extra durável de borracha 

ENCAIXE OVAL
Almofadas patenteadas de espuma 
com memória de couro de encaixe oval

DOBRADIÇAS FÁCEIS
Dobradiças fáceis e super duráveis

CALIFICACIÓN IPX4:
Cualificado por su protección contra 
la transpiración y el agua

REVESTIMIENTO DE GOMA DE 40 U
revestimiento de goma de duración extra

ALMOHADILLAS OVALADAS DE 
ADAPTACIÓN PATENTADAS:
almohadillas ovaladas de cuero con
memoria rellenas de espuma

BISAGRAS FÁCILES DE PLEGAR:
bisagras fáciles de plegar y ultraduraderas

DE
PROFESSIONELL TUNED HOCH
PERFORMANCE KOPFHÖRER



para  s u a  s e gurança no  p a cote
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1] Estojo de transporte 

2] Cabo de marca removível com mic de 3 clicks

3] SMS Áudio esporte toalha

4] Lavável Earpad covers

5] 1 folha de SMS Áudio adesivos

6] Manual do Proprietário

AVISO: Ouvir música em níveis de volume muito altos por períodos prolongados 
pode prejudicar a audição. Antes de colocar os fones de ouvido, ajuste o volume 
para proteger seus ouvidos contra explosões súbitas de som. Este dispositivo 
está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita 
às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência 
danosa, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, 
incluindo aquela que possa causar operação indesejada.

ATENÇÃO: Este equipamento foi testado e comprovado como cumprindo com 
os limites para um dispositivo digital Classe B relativo à Parte 15 das regras 
da FCC. Tais limites são projetados para fornecer proteção razoável contra 
interferência danosa em uma instalação residencial. Este equipamento gera, 
utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de 
acordo com as instruções, poderá causar interferência danosa a comunicações 
de rádio.

ATENÇÃO: Qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente 
pela SMS Audio™ pode anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ATENÇÃO: Pelo presente instrumento, a SMS Audio, LLC, declara que este fone de 
ouvido STREET da 50 está de acordo com os requisitos essenciais e com a cláusula 
relevante da Diretiva 1999/5/EC. Uma cópia da declaração de conformidade pode ser 
obtida em www.smsaudio.net/directive1999/streetby50_onear.pdf

ATENÇÃO: Este instrumento está de acordo com uma classificação de selo d’água 
de IPX4, o que garante o instrumento irá mostrar nenhum dano adverso, mesmo 
exposto a salpicos de água a partir de qualquer direção. No entanto, o instrumento 
não é à prova de água, por isso nunca deve ser lavado com água ou deixado imerso 
em água.



Consulte este guia para obter descrições de botão 
e as localização de outros recursos mencionados ao 
longo do manual.

Cabo de áudio

AURICULAR 
ESQUERDO, LATERAL

Controles 
deslizantes de 
ajuste de alça

Ouvindo música

Conecte a extremidade reta do cabo áudio/mic fornecido na 
entrada de 3,5 mm do auricular esquerdo dos seus fones de ouvido 
e à extremidade com ângulo de 90º no seu dispositivos de saída de 
áudio desejado.

1]

Ajuste o volume no dispositivo de áudio até atingir o nível de 
volume desejado, lembrando-se que ouvir música muita alta por 
longos períodos pode prejudicar a audição.

2]

Ajuste as extensões da alça para encaixe apropriado até os auriculares 
encostarem confortavelmente nas suas orelhas.

3]

CABO DE ÁUDIO
Microfone

Atendimento de chamada/
Botão de controle de áudio

3,5 mm 
Entrada de áudio

Remova o cabo.
Dobre um lado e depois o outro.

AURICULAR INFERIOR ESQUERDO

DOBRANDO SEU FONE DE OUVIDO

recursos  r á p i d o s
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*O cabo audio/mic é compatível com iPod®, iPhone™ e iPad™.

Controles de áudio*

A reprodução de música pausa automaticamente em caso de uma chamada 
recebida.Se você receber a chamada, a música permanecerá em pausa 
até você desligar, em seguida, a reprodução é retomada automaticamente 
quando a chamada termina.

Para ignorar faixas, basta pressionar o botão CALL ANSWER 
/ AUDIO CONTROL (       ) duas vezes rapidamente no cabo 
audio/mic.

•

Para atender uma chamada telefônica, pressione o botão 
CALL ANSWER (       ) no cabo audio/mic uma vez; pressione-o 
novamente para desligar.

•

Para voltar uma faixa, basta pressionar o botão CALL ANSWER 
/ AUDIO CONTROL (       ) três vezes no cabo audio/mic.

•

Quais dispositivos de áudio funcionam com meus fones de ouvido 
STREET by 50™?

Os seus fones de ouvido são compatíveis com qualquer dispositivo que tenha um 
entrada estéreo de 3,5 mm, basta conectar o cabo diretamente na fonte de áudio; 
os exemplos incluem leitores de MP3, iPod®, iPhone™, iPad™, tablet PCs, alguns 
dispositivos móveis, dispositivos de jogos portáteis e laptops.

Estes fones de ouvido têm o recurso de “cancelamento de ruído”?

Os fones de ouvido STREET by 50™ não apresentam tecnologia ativa de 
cancelamento de ruído. O design e o formato exclusivo dos nossos auriculares 
proporcionam isolamento de som passivo com baixo ruído de fundo.

Como posso limpar meus fones de ouvido sem danificá-los?

Os seus fones de ouvido são entregues com um pano de limpeza e polimento 
especial para limpeza a seco periódica. Nunca use líquidos, fluidos, soluções ou 
solventes nos seus fones de ouvido, pois pode danificá-los e invalidar a garantia.

perguntas  f r equentes
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A SMS Audio LLC (“SMS”) garante ao comprador original, que este produto, quando comprado novo em sua 
embalagem original de um vendedor autorizado, e quando utilizado de acordo com as instruções da SMS e 
com a documentação que o acompanha, será livre de defeitos de material e mão de obra que existiam no 
momento da compra e que isso causa uma falha no funcionamento do produto de acordo com a documentação 
que acompanha o produto que acompanha, por um período de 1 ano a partir da data de compra do produto na 
sua embalagem original de um vendedor autorizado (“Período de Garantia”).
Se um defeito surgir e uma reivindicação válida for recebida pela SMS no período de garantia, a seu critério, a 
SMS irá a) reparar o produto gratuitamente, com peças de reposição novas ou recondicionadas, ou (b) trocar 
o produto por um produto que é novo ou que foi fabricado a partir de peças novas ou usadas e é, pelo menos, 
funcionalmente equivalente ao produto original.
Para fazer uma reclamação e obter a reparação ou substituição dentro dos termos desta garantia, devolva o 
produto com o comprovante de compra, descrição do defeito e transporte pré-pago para:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
A ordem de pagamento no valor de US$ 5 em favor da SMS Audio, LLC deve ser incluída para cobrir os custos 
com frete para devolução e manuseio Você é responsável pelo pagamento dos custos de transporte e pelo 
risco de perda ou dano do produto durante o transporte
Esta garantia não se aplica a: a) a danos ao produto causados por qualquer outro uso privado não comercial, 
acidente, uso, abuso, mau uso, uso inadequado, (b) a danos causados por manutenção ou serviço realizado 
por alguém que não seja aprovado pela SMS, (c) a um produto ou uma peça que tenha sido alterado ou 
modificado por qualquer pessoa que não seja aprovado pela SMS, (d) se o número de série ou identificação 
do produto da SMS tiver sido removido ou danificado, (e) a exposição do produto ao calor, frio, sol, água, ou 
outros líquidos, produtos químicos, animais, terra, areia ou outros contaminantes, (f) para as pessoas que 
adquiriram o produto em condição de usado ou sem embalagem, ou que comprou para locação, revenda 
ou empréstimos ou outros usos comerciais, ou (g) a atos fora do controle de SMS, incluindo, sem limitação, 
vandalismo, incêndios, tempestades, terremotos, inundações, ou atos de Deus.
Nenhum fornecedor da SMS, varejista, revendedor, agente ou funcionário está autorizado a fazer qualquer 
modificação, extensão ou acréscimo a esta garantia.
A extensão da responsabilidade da SMS, sob esta garantia está limitada à reparação ou substituição prevista 
acima, e em nenhum caso a responsabilidade da empresa exceder o valor pago.
AO LIMITE PERMITIDO POR LEI, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ACIMA DESCRITAS SÃO EXCLUSIVOS 
E EM LUGAR DE QUAISQUER OUTROS RECURSOS E CONDIÇÕES, VERBAL OU ESCRITO, EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA. SMS ESPECIFICAMENTE SE ISENTA DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS, INCLUINDO, 
SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO 
PROPÓSITO SE A SMS NÃO PUDER NEGAR OU EXCLUIR LEGALMENTE GARANTIAS EM VIGOR, NA 
MEDIDA DO POSSÍVEL, RECLAMAÇÕES SOB ESSA GARANTIA EXPIRARÃO NA TÉRMINO DO PERÍODO 
DE GARANTIA.

AO LIMITE PERMITIDO POR LEI, A SMS NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, FORTUITOS 
OU RESULTANTES DE QUALQUER VIOLAÇÃO DE GARANTIA OU CONDIÇÃO DO PRODUTO, OU QUALQUER 
OUTRA TEORIA LEGAL.
Esta Garantia Limitada e quaisquer controvérsias decorrentes ou em conexão com esta garantia limitada ou o 
estado do produto, documentação ou embalagem (“Controvérsias”) serão regidos pelas leis do Estado de Nova York, 
sem levar em conta os conflitos de princípios de direito dos mesmos. A Convenção para a Venda Internacional de 
Mercadorias não se aplica e é especificamente excluída. Os tribunais estaduais e federais localizados no Estado de 
Nova York, Condado de New York, Estados Unidos da América é competente e deve ser o fórum exclusivo para a 
resolução de eventuais litígios
ESTA GARANTIA LIMITADA DÁ DIREITOS LEGAIS, E VOCÊ TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS, QUE 
VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E JURISDIÇÃO, E QUE NÃO SERÃO AFETADOS POR ESTA GARANTIA 
LIMITADA. ESTA GARANTIA NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU ATRIBUÍDA.
Se qualquer disposição desta Garantia Limitada for ilegal, inválida ou inexequível, esta disposição será considerada 
separadamente e não afetará quaisquer disposições restantes. Em caso de divergência entre a versão em inglês e 
outras versões desta Garantia Limitada, a versão em inglês prevalecerá.
Para dirimir dúvidas e obter informações sobre a garantia, envie um e-mail para warranty@smsaudio.com.
TROCAS E REEMBOLSOS
Em um prazo de 15 dias a partir da data da compra do produto (solicitação de troca/reembolso), um novo produto 
poderá ser trocado por outro produto SMS ou devolvido para reembolso, sujeito aos seguintes termos e condições.
Para troca ou reembolso, você deve obter um número de Devolução de Mercadoria (RMA) e a SMS deve receber com 
seu comprovante de entrega original/etiqueta UPC e prova de compra dentro do Período de troca/reembolso. AS 
RMAs têm validade de dez dias. Para obter o número da RMA, entre em contato com o Atendimento ao Cliente em  
warranty@smsaudio.com.
Envie o produto com sua embalagem original e comprovante de compra e o número de RMA, junto com uma nota 
indicando se você quer trocar o produto (e se assim for, qual o outro produto da SMS que você quer solicitar) ou o 
reembolso, para:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
As despesas de envio incorridas com a troca ou devolução de mercadoria nova são não reembolsáveis. Você é 
responsável pelo pagamento dos custos de transporte e pelo risco de perda ou dano do produto durante o transporte 
para e da SMS
Após a recepção de um pedido de troca/reembolso durante o período de vigência, a SMS, em caso de troca, credita 
o preço de compra do produto trocado (sem impostos e encargos de transporte/manuseio/seguros) na solicitação 
online de um produto da SMS em estoque. No caso de reembolso, a SMS irá reembolsar o preço de compra do 
produto devolvido (incluindo impostos e custos com encargos de transporte/manuseio/seguro) dentro de 30 dias a 
contar da recepção do pedido de reembolso.
A SMS Audio se reserva o direito de recusar qualquer devolução ou troca quando o produto não estiver na condição 
de estado de novo. Como novo, significa o produto final na caixa original com todos os equipamentos, embalagens, 
garantias, manuais e/ou acessórios sem danos (incluindo, sem desgaste).
Pedidos no estoque online geralmente são enviados dentro de dois dias depois que uma pedido é recebido, então se 
você deseja cancelar um pedido depois de confirmá-lo, isso deve ser feito em um prazo de 24 horas. Entre em contato 
com warranty@smsaudio.com e informe o número do seu pedido e o reembolso será emitido. Esteja ciente de todas 
os pedidos de fora dos EUA, estão sujeitos aos encargos e impostos de transporte pelos quais a SMS Audio não se 
responsabiliza.

garant i a  l i m i t a d a
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REGISTER AT SMSAUDIO.COM
Addit ional language translat ion avai lable at

www.smsaudio.com/manuals


