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Turvallisuusohjeet

turvallisuutesi vuoksi
VAROITUS: Musiikin kuuntelu erittain kovalla teholla pitkiä aikoja
vahingoittaa kuulon pysyvästi. Säädä äänenvoimakkuus ennalta ennen kuin
astetat korvakuulokkeet korviin. Näin suojaat niitä äkillisiltä ja voimakkailta
ääniltä. Tämä laite täyttää FCC (Federal Communications Comission)
säännöksen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite
ei aiheuta vahingollista häirintää ja (2) tämän laitteen täytyy sallia häirinnän
vastaanotto, mukaanlukien häirintä, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
HUOMIOI: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan B luokan
rajoituksia digitaalisille laitteille FCC säännösten kohdan 15 mukaisesti.
Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan haitallisilta
häiriöiltä asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radioaaltoja
ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa
haitallista häirintää radioliikenteelle.
HUOMIOI: Kaikki muutokset, joita ei ole hyväksytty SMS Audio™ puolesta
voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden laitteen käyttöön.

Pakkauksen sisältö

pakkauksen sisältö
1] STREET by 50™ johdolliset sankakuulokkeet – DJ
2] Kantolaukku
3] Irroitettava DJ kierrejohto
4] 1/4 tuuman sovitin
5] Pehmeä puhdistusliina
6] Käyttöohje
7] Tuote-esite
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50 viesti

hyvä valinta
Jos luet tätä, sinulla on erinomainen elektronisten laitteiden tuntemus –
joten minun ei tarvitse kertoa paljoakaan ... mutta tässä nopeasti miksi
päätin luoda oman ylellisten kuulokkeiden linjan SMS Audio™ yhtiöön:
Ensimmäiseksi: Äänen laatu. Mielestäni muusikin tulee kuulostaa samalta
kotona, kaupungilla ja tien päällä kuin studiossa.
Toiseksi: Tyylikkyys. Mukavuus ja ylellisyys ovat minulle tärkeitä päästä
varpaisiin ja lisävarusteeni tulee lisätä tyylikkyyttäni eikä vähentää sitä.
Kolmanneksi: Kestävyys. Haluan ostamieni tavaroiden kestävän pitkään
ja kuulokkeeni ovat kovassa käytössä. Tämän takia SMS kuulokkeet on tehty
kestäviksi, vankoiksi ja joustaviksi.

Toivottavasti nautit niistä yhtä paljon kuin minä – minulla on aina ne
mukanani ja voin nauttia paikasta riippumatta mielimusiikistani.
P.S. Twiittaa ja kerro mielipiteesi: @SMSAudio ja @50cent.

SMSAUDIO.COM
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Painikkeiden sijainnit ja kuvaukset

Usein kysyttyä
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To i m i n n o t y h d e l l ä
silmäyksellä

Usein kysyttyä

Katso tästä käyttöohjeesta painikkeiden kuvaukset
ja muiden ohjeessa mainittujen ominaisuuksien
VASEN
sijainnit.

Mitkä audiolaitteet toimivat STREET by 50™ kuulokkeideni kanssa?

KUULOKEKUPPI,
ALHAALTA

Nivelletty
Sarana
3,5 mm
Ääniliitäntä

KUULOKKEIDEN TAITTAMINEN

Kulokkeet ovat yhteensopivia kaikkien laitteiden kanssa, joissa on 3,5 mm
stereo ääniliitäntä. Liitä vain suoraan 3,5 mm äänikaapeli äänilähteeseen;
esimerkkeinä MP3 soittimet, iPod®, iPhone™, iPad™, tabletit, CD soittimet,
jotkut mobiililaitteet ja kannettavat pelilaitteet sekä tietokoneet.
Miten voin puhdistaa kuulokkeet vahingoittamatta niitä?
Kuulokkeiden mukana tulee oma puhdistus- ja kiillotusliina säännöllistä
kuivapuhdistusta varten. Älä koskaan käytä mitään nesteitä, liuoksia tai
liuottimia kuulokkeisiin, sillä kuulokkeet voivat vahingoittua ja takuu raueta.
Ovatko nämä ”melua vaimentavat” kuulokkeet?
STREET by 50™ kuulokkeissa ei ole aktiivista melua vaimentavaa teknologiaa.
Ainutlaatuinen muoto ja kuulokekupin muotoilu tarjoavat passiivisen
äänieristyksen ja vähentävat taustaääniä.

Äänikaapeli

VASEN KUULOKEKUPPI,
SIVU

Poista johto.
Taita ensin yhdeltä sivulta, sitten toiselta.
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Rajoitettu kuluttajatakuu

rajoitettu takuu
SMS Audio LLC (”SMS”) takaa alkuperäiselle ostajalle, että tuote ostettuna uutena alkuperäisessä pakkauksessa
valtuutetulta jälleenmyyjältä ja käytettynä mukana tulevien SMS:än ohjeiden ja suositusten mukaisesti on vapaa
materiaali- ja valmistusvirheistä ja toimii laitteen mukana olevien asiakirjojen mukaisesti. Takuu on voimassa tuotteelle
yhden vuoden ajan alkuperäisestä ostoshetkestä lähtien ostettuna alkuperäisessä pakkauksessa ja valtuutetulta
jälleenmyyjältä (”Takuuaika”).
Jos takuuaikana ilmenee laitevika ja SMS vastaanottaa perustellun vaatimuksen, SMS vaihtoehtoisesti (a) korjaa
tuotteen ilmaiseksi käyttäen uusia tai kunnostettuja vaihto-osia, tai (b) vaihtaa tuotteen tuotteeseen, joka on uusi tai on
valmistettu uusista tai käyttökelpoisista käytetyistä osista ja on toimiva alkuperäisen tuotteen tasoisesti.
Saadaksesi takuun mukaisen korjauksen tai vaihdon, palauta tuote ostokuitin, laitevian kuvauksen ja ennalta maksetun
palautuslähetyksen kanssa osoitteeseen:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Sisällytä $5 maksumääräys maksettavaksi SMS Audio, LLC lähetykseen tuotteen takaisinlähetyksen postimaksua
ja käsittelyä varten. Olet vastuussa myös tuotteen lähetyksen maksuista ja kuljetuksen aikaisesta katoamisesta tai
vahingoista.
Tämä takuu raukeaa jos: (a) tuotevika on aiheutettu muussa kuin yksityisessä, ei-kaupallisessa käytössä,
onnettomuudessa, huonolla kohtelulla, väärinkäytöllä, virheellisellä soveltamisella; (b) tuotevika, joka on aiheutettu
huolto- tai korjaustoimenpiteillä, joita ei ole suorittanut SMS; (c) tuotteen osiin on kajonnut tai niitä on muuttanut
joku muu kuin SMS; (d) jos joku SMS sarjanumero tai tuotteen tunnniste on poistettu tai pyyhitty; (e) laite on
altistettu kuumuudelle, kylmälle, auringolle, vedelle tai muille nesteille, kemikaaleille, eläimille, lialle, hiekalle tai
muulle epäpuhtaudelle; (f) henkilö on ostanut laitteen käytettynä tai ilman pakkausta, tai on ostanut jälleenmyyntiin,
vuokraukseen tai lainaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen; tai (g) aiheuttaja on rajoituksitta SMS:n hallinnan
ulkopuolella kuten vandalismi, tulipalo, myrskyt, maanjäristykset, tulvat tai muut luonnonmullistukset.
Kukaan SMS myyjä, vähittäiskauppias, jälleenmyyjä, edustaja tai työntekijä ei ole valtuutettu tekemään muutoksia,
laajennuksia tai lisäyksiä tähän takuuseen.
SMS:n vastuun laajuus on rajattu tässä takuussa aiemmin kuvattuun korjaukseen tai vaihtoon ja missään tapauksessa
yhtiön vastuu ei tule ylittämään tuotteesta ostohetkellä maksettua hintaa.
LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TÄMÄ TAKUU JA EDELLÄ ESITETYT KORJAUSTOIMENPITEET POISSULKEVAT JA
KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUKSET TAI EHDOT, SUULLISET TAI KIRJOITETUT, NIMENOMAISET
TAI EPÄSUORAT. SMS ERITYISESTI KIISTÄÄ KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT RAJOITUKSETTA, MUKAANLUKIEN
TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI TIETTYIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN SOPIVUUDESTA. JOS SMS EI
LAILLISESTI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN VOI KIISTÄÄ TAI JÄTTÄÄ LUKUUN OTTAMATTA VÄLILLISIÄ
TAKUITA , SILLOIN, SIINÄ MÄÄRIN KUIN MAHDOLLISTA, KAIKKI TÄLLAISTEN VÄLILLISTEN TAKUIDEN
VAATIMUKSET UMPEUTUVAT TAKUUAJAN PÄÄTYTTYÄ.

Rajoitettu kuluttajatakuu

FI | 9

LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, SMS EI OLE VASTUUSSA SUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI
VÄLILLISISTÄ VAIHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAKUUN RIKKOMUKSISTA TAI TUOTTEEN KUNNOSTA TAI
MINKÄ TAHANSA MUUN OIKEUSKÄSITTEEN MUKAAN.
Tähän rajoitettuun takuuseen ja riitoihin, jotka johtuvat tai liittyvät tähän rajoitettuun takuuseen tai tuotteen tilaan,
ohjeisiin tai pakkaukseen, (”Riidat”) sovelletaan vain New Yorkin osavaltion lakeja ottamatta huomioon mahdollisia
ristiriitoja muissa läinsäädännöissä. Yleissopimusta kansainvälisesestä tavaroiden kaupasta ei sovelleta ja se on
nimenomaan poissuljettu. Valtion ja liittovaltion tuomioistuimet New Yorkin osavaltiossa, New Yorkin läänissä,
Yhdysvalloissa ovat ainoita toimivaltaisia ja ainoita riitojen ratkaisupaikkoja.
TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA TIETYT OIKEUDET, JA SINULLA VOI OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA, JOTKA
VAIHTELEVAT OSAVALTIOIDEN LAINKÄYTTÖALUEITTAIN JA TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI VAIKUTA NIIHIN.
TÄTÄ TAKUUTA EI VOIDA SIIRTÄÄ TAI LUOVUTTAA.
Jos jokin osa tästä rajoitetusta takuusta on lainvastainen, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen kohta
katsotaan erilliseksi eikä se vaikuta jäljellä oleviin säännöksiin. Englanninkielisen ja muun kielisten rajoitettujen
takuiden tekstin sisällön ollessa ristiriidassa, englanninkielinen versio on ratkaiseva.
Jos takuutiedoista on kysyttävää, lähetä sähköposti osoitteeseen warranty@smsaudio.com.
VAIHTO JA PALAUTUKSET
15 päivän kuluessa alkuperäisestä tuotteen ostosta (Vaihto/Palautus vaatimus) uusi tuote voidaan vaihtaa toiseen SMS
tuotteeseen tai hyvittää seuraavin ehdoin.
Saadaksesi vaihdon tai hyvityksen, sinun täytyy ensiksi hankkia tuotteen palautusnumero (RMA), ja SMS:n täytyy
vastaanottaa tuote, jossa on mukana alkuperäinen pakkausluettelo/UPC etiketti ja ostostodistus, josta ilmenee, että
olet ostanut tuotteen vaihto- ja palautusoikeuden ollessa voimassa. RMA numerot ovat voimassa 10 päivää. Saadaksesi
RMA palautusnumeron, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteeessa warranty@smsaudio.com.
Lähetä tuote alkuperäisen pakkausluettelon, ostotodistuksen ja RMA palautusnumeron kanssa, sekä lisää tieto siitä
haluatko vaihtaa tuotteen (ja jos, minkä muun SMS tuotteen haluat tilata) tai haluatko palautuksen osoitteeseen:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Lähetyskuluja vaihdosta tai palautuksesta ei korvata. Olet vastuussa myös tuotteen lähetyskuluista ja mahdollisesta
lähetyksen ja palautuksen aikaisesta katoamisesta tai vahingoista.
SMS saatuaan pätevän vaihto/palautusvaatimuksen vaihto/palautusoikeuden aikana, hyvittää vaihtotapauksessa
tuotteen ostohinnan (ilman veroja ja postituksesta, toimituksesta, vakuutuksista, tullista aiheutuvia kuluja) SMS
verkkotilausvarastolle. SMS hyvittää, hyvitysvaatimuksen ollessa kyseessä, palautetun tuotteen ostohinnan (ilman
veroja ja postituksesta, toimituksesta, vakuutuksista, tullista aiheutuvia kuluja) 30 päivän kuluttua hyvitysvaatimuksen
vastaanotosta.
SMS Audio pidättää kaikki oikeudet kieltäytyä mistään palautuksesta tai vaihdosta, jos tuote ei ole uuden veroinen.
Uuden veroinen tarkoittaa sitä, että täydellinen tuote on alkuperäisessä pakkauksessa ja mukana on kaikki laitteet,
pakkaukset, takuut, käyttöohjeet ja/tai lisälaitteet ilman vaurioita (mukaanlukien kuluminen).
Varastossa olevat verkkotilaukset toimitetaan yleensä kahden päivän sisällä tilauksen saapumisesta, joten jos haluat
peruuttaa jo tehdyn tilauksen, tee se 24 tunnin sisällä. Ota yhteys warranty@smsaudio.com ja anna ostotilausnumero
ja ostos hyvitetään. Huomioithan, että Yhdysvaltojen ulkopuolella saatetaan lisätä lähetystulleja ja maksuja, joista SMS
Audio ei ole vastuussa.

STUDIOTASOINEN ÄÄNI
Tule mukaan

REKISTERÖIDY SMSAUDIO.COM
Muun kielisiä käännöksiä saatavilla osoitteessa
www.smsaudio.com/manuals

©2012 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Kaikki oikeudet pidätetään. ”SMS Audio” ja ”STREET by 50”
sekä niiden vastaavat logot ovat SMS Audio, LLC tai muiden käyttöoikeuksien antajien tuotemerkkejä.
merkki on
SMS Audio, LLC tai käyttöoikeuksien antajan merkki. iPod, iPhone ja iPad ovat Apple. Inc. rekisteröityjä tuotemerkkeja
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja sääntelystandardeihin.

