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Você acaba de adquirir o mais moderno em desempenho, 
conforto, estilo e luxo de áudio particular.

Reserve alguns minutos para familiarizar-se com os 
controles e a operação de seus novos fones de ouvido. 
Observe, também, a quaisquer alertas neste manual. Ouvir 
qualquer tipo de áudio com o volume muito alto pode 
causar danos permanentes ao seus ouvidos.

P.S. Envie-me um tweet dizendo o que você pensa: @SMSAudio e @50cent.
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Consulte este guia para as descrições e 
localizações de botões de outros recursos 
mencionados neste manual.

Localizações e descrições de botões

FONE ESQUERDO,
LADO

Ajuste da tira
Deslizador Dobra

Dobradiça

Cabo de áudio Remova o cabo. 
Dobre um lado 

e depois o outro.

DOBRANDO SEUS 
FONES DE OUVIDO

3,5 mm
Entrada  
de áudio

Micro USB
Porta

ANC 
On / Off 

LED 
Luz indicadora

Microfone

Botão para atender chamada /
controle do áudio

CABO DE ÁUDIO

PARTE INFERIOR DO FONE 
ESQUERDO

*O cabo de áudio/mic é compatível com 
 iPod®, iPhone™ e iPad™.
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Ouvindo música

Antes de Começar

Conecte a ponta reta do cabo de áudio/microfone fornecido na entrada de 
3,5 mm no fone esquerdo do seu fone de ouvidos, e a ponta com ângulo 
de 90° em seu dispositivo de saída de áudio desejado.
Ajuste o volume no dispositivo de áudio até atingir o nível de volume 
desejado, tendo em mente que escutar música em níveis de volume 
muito altos por muito tempo pode prejudicar sua audição.
Ajuste o aumento da tiara para adaptá-la adequadamente até que os 
fones caibam confortavelmente ao redor de seus ouvidos.
Tenha em mente que você ainda pode escutar música com o fio de áudio 
fornecido mesmo que sua bateria esteja com pouca carga e o fone de 
ouvido esteja desligado.

Para pular faixar, basta pressionar duas vezes, rapidamente, o botão 
ATENDER CHAMADA / CONTROLE DE ÁUDIO (       ) no cabo 
de áudio/microfone.

•

Para atender uma chamada, aperte uma vez o botão ATENDER 
CHAMADA (       ) no cabo de áudio/microfone; e aperte-o novamente 
para desligar.

•

•  A reprodução de música irá pausar automaticamente no momento que uma chamada estiver sendo recebida; se você 
atender a chamada, a música permanecerá pausada até você desligar e depois voltará a tocar automaticamente quando 
a chamada terminar.

Para voltar uma faixa, aperte três vezes, rapidamente, o botão 
ATENDER CHAMADA / CONTROLE DE ÁUDIO (       ) no cabo 
de áudio/microfone.

•

Controles de áudio*
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Controle de ruído ativo: 

Estado do LED:
Azul – ANC ligado, indicando que a função de cancelamento de ruído 
ativo está ligada.
Vermelho – Fone de ouvido está sendo carregado.
Verde – Completamente carregado. 
Nada – ANC desligado, o fone de ouvido ainda pode ser usado.

chave ANC: 
Permite ligar/desligar a função de controle de cancelamento de ruído 
ativo.
Obs.: até 15 db de redução em ruídos externos.

Bateria
Baterias de íons de lítio integradas permitem ao usuário escutar 
música por aproximadamente 65 a 70 horas com o ANC ligado. 
O tempo de carga da bateria é de 2,5 horas.
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ALERTA. Escutar música em níveis muito altos de volume por muito tempo 
pode danificar a audição do usuário. Ajuste o volume antes de colocar os fones 
em seus ouvidos para protegê-los contra eclosões repentinas de som. Este 
dispositivo cumpre o parágrafo 15 das normas FCC. A operação está sujeita às 
duas seguintes condições: (1) Este dispositivo pode não causar interferências, 
e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferências que podem causar operações indesejadas.

ATENÇÃO: Este equipamento foi testado e está compatível com os limites 
de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas 
da FCC. Esses limites são desenvolvidos para oferecer proteção mínima contra 
interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento 
gera, usa e pode radiar energia de rádiofrequência e, se não for instalado e 
usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a 
comunicações de rádio.

ATENÇÃO: Alterações e/ou modificações não aprovadas explicitamente 
pela SMS Audio™ podem invalidar a autoridade do usuário para operação 
do equipamento.

ATENÇÃO: Pelo presente instrumento, a SMS Audio, LLC, declara que este fone 
de ouvido SYNC 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_anc.pdf
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Garantia limitada do consumidor

A SMS Audio LLC ("SMS") garante ao comprador original que este produto, quando comprado como novo em sua 
embalagem original de um vendedor autorizado e quando usado de acordo com as instruções e recomendações da 
SMS na documentação que o acompanha, estará livre de defeitos no material e que a fabricação existente no momento 
de tal compra e que causa falha de desempenho no produto seja realizada de acordo com documentação conjunta, por 
um período de um (1) ano a partir da data da compra original do produto em sua embalagem original de um vendedor 
autorizado ("Período de garantia").
Se tal defeito ocorrer e um chamado válido for recebido pela SMS dentro do período de garantia, em tal opção, (a) SMS 
consertará o produto sem custo, utilizando peças de reposição novas ou renovadas, ou (b) trocará o produto por um 
produto que seja novo ou que tenha sido fabricado a partir de peças novas ou em boas condições de uso e que sejam no 
mínimo equivalentes ao produto original em nível de funcionalidade.
Para fazer uma reclamação e obter conserto ou reposição dentro dos termos desta garantia, devolva o produto com o 
recibo de compra, descrição do defeito e transporte pré-pago para:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Uma ordem de dinheiro de $5 pagável à SMS Audio, LLC deve ser incluída para cobrir o envio e a entrega de volta. Você é 
responsável por pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou dano ao produto durante o envio. 
Esta garantia não se aplica a: (a) danos ao produto causados por qualquer uso que não seja particular e não-comercial, 
acidentes, uso exagerado, uso incorreto, uso inadequado; (b) danos causados por manutenção ou serviço realizado por 
qualquer um que não seja a SMS; (c) um produto ou uma peça que foi alterada ou modificada por qualquer um que não 
seja a SMS; (d) qualquer número de série ou identificação do produto da SMS que tenha sido removido ou apagado; (e) 
exposição do produto ao calor, frio, sol, água ou outros líquidos, químicos, animais, sujeira, areia ou outros contaminantes; 
(f) pessoas que compraram o produto em condições de uso ou fora da embalagem ou quem comprou para revenda, 
aluguel ou empréstimo ou outros usos comerciais; ou (g) ações fora do controle da SMS, incluindo, não taxativamente, 
vandalismo, fogo, tempestades, terremotos, inundações ou fenômenos da natureza.
Nenhum fornecedor, varejista, revendedor, agente ou empregado está autorizado a fazer qualquer modificação, estensão 
ou adição a esta garantia. 
O grau de responsabilidade da SMS sob esta garantia está limitado ao conserto ou substituição fornecida acima, e a 
responsabilidade da empresa em nenhuma ocasião deve exceder o valor pago pela compra. 
DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS ACIMA 
SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES, SEJAM 
VERBAIS OU ESCRITAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS. A SMS RENUNCIA QUALQUER E TODAS AS GARANTIAS 
IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NÃO TAXATIVAMENTE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA 
UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. SE A SMS NÃO PUDER RENUNCIAR LEGALMENTE OU EXCLUIR GARANTIAS 
IMPLÍCITAS SOB A LEI APLICÁVEL, ENTÃO, ATÉ ONDE FOR POSSÍVEL, QUAISQUER RECLAMAÇÕES SOB TAIS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS PODEM VENCER MEDIANTE A EXPIRAÇÃO DO PERÍODO DA GARANTIA.
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Garantia limitada do consumidor

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, A SMS NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, 
ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS QUE RESULTAM DE QUALQUER QUEBRA DE GARANTIA OU CONDIÇÃO DO 
PRODUTO, OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. 
Esta Garantia limitada e quaisquer disputas provenientes ou ligadas a esta garantia limitada ou à condição do produto, 
documentação ou embalagem ("Disputas") devem ser conduzidas pelas leis do Estado de Nova Iorque, sem referência aos 
conflitos de princípios de lei. A Convenção para Venda Internacional de Mercadorias não se aplica e está especificamente 
excluída. Os tribunais federal e estadual localizados no Estado de Nova Iorque, Condado de Nova Iorque, nos Estados 
Unidos da América, devem ter jurisdições e devem ser o fórum exclusivo para a resolução de qualquer disputa. 
ESTA GARANTIA LIMITADA LHE DÁ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ PODE TAMBÉM TER OUTROS 
DIREITOS, QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO, E QUE PODEM NÃO 
SER INFLUENCIADAS POR ESTA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU 
DESIGNADA. 
Se qualquer provisão desta garantia limitada for contra a lei, nula ou inexequível, tal provisão pode ser considerada severa 
e pode não afetar qualquer disposições remanescentes. Em caso de qualquer inconsistência entre o Inglês e outras 
versões desta Garantia Limitada, a versão em Inglês deve prevalecer. 
Para questões de informações sobre a garantia, envie um e-mail para warranty@smsaudio.com.
TROCAS E REEMBOLSOS
Dentro de 15 dias da compra original do produto (Reclamação para Troca/Reembolso), um novo produto pode ser trocado 
por outro produto da SMS ou devolvido para reembolso, sujeito aos seguintes termos e condições.
Para obter uma troca ou reembolso, você deve obter um número de autorização de devolução de mercadoria (RMA) e a 
SMS deve receber o produto em sua embalagem original com nota fiscal / rótulo de UPC, e prova de compra dentro do 
período de Troca/Reembolso. As RMAs são válidas por dez dias. Para obter um numero de RMA, contate o Atendimento 
ao Cliente em warranty@smsaudio.com.
Envie o produto com sua embalagem original, nota fiscal e prova de compra e número de RMA, junto de uma nota 
indicando se você quer trocar o produto (e se sim, qual outro produto da SMS você deseja solicitar) ou um reembolso, a:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Taxas de envio sofridas junto da troca ou retorno de novas mercadorias não são reembolsáveis. Você é responsável por 
pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou dano ao produto durante o envio, ambos para e provenientes da SMS. 
No recebimento de uma reclamação de troca/reembolso durante o Período de Troca/Reembolso, a SMS irá, no caso de 
uma troca, creditar o preço da compra do produto trocado (sem taxas de envio/entrega/seguro/impostos aduaneiros) 
através do pedido on-line de um produto SMS em estoque. No caso de um reembolso, a SMS irá reembolsar o preço 
de compra do produto devolvido (livre de taxas e envio/entrega/seguro/impostos aduaneiros) dentro de 30 dias do 
recebimento da solicitação de reembolso.
A SMS Audio reserva-se ao direito de recusar qualquer devolução ou troca onde caso produto não esteja em condição de 
novo. "Condição de novo" significa o produto completo na embalagem original com todos os equipamentos: embalagem, 
garantias, manuais e/ou acessórios sem danos (incluindo, sem desgastes e arranhões). 
Pedidos on-line e em estoque geralmente são enviados dentro de dois dias após o pedido ser recebido, por isso, se você 
quiser cancelar um pedido já efetuado, isto deve ser feito dentro de 24 horas. Contate warranty@smsaudio.com com seu 
número de ordem de venda e um reembolso será emitido. Por favor esteja ciente para todas as ordens fora dos EUA, que 
pode haver custos de remessa e taxas, pelas quais a SMS Audio não é responsável.
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©2013 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Todos os direitos reservados. "SMS Audio" e "STREET da 50" 
 junto de suas respectivas logomarcas são marcas da SMS Audio, LLC ou seus licenciadores. 

A marca "SMS Audio" é uma marca da SMS Audio, LLC ou seus licenciadores.

REGISTRE-SE EM SMSAUDIO.COM
Tradução de idioma adicional disponível em

www.smsaudio.com/manuals


