MANUAL DO USUÁRIO
SMS-EBBT-SPRT SERIES
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PTBR | SYNC by 50 In-Ear

Parabéns
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parabéns
Você acabou de adquirir o último lançamento na execução de
áudio pessoal, conforto, estilo e luxo.
Por favor, tome alguns minutos para se familiarizar
com os controles e operação dos seus novos fones de ouvido.
Além disso, preste atenção em quaisquer notas de aviso durante
este manual. Ouvir qualquer fonte de áudio em volumes altos pode
danificar permanentemente a sua audição.

OBS: Tweet e deixe-me saber o que você acha: @SMSAudio, @50cent

Carmelo Anthony

TM

Intra-auricular

wireless sport
PTBR

FONES DE OUVIDO DE ALTO
DESEMPENHO PROFISSIONALMENTE AJUSTADOSE

6

DRIVER DE 6MM
Ajustados profissionalmente
para som de estúdio

FORMATO DE ASA
Projetado para travar os fones
no lugar

REVESTIMENTO NANO
Nanotecnologia para resistência
máxima contra suor e água

FIO MFI
Microfone de 3 botões com
controle de volume
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Dica de segurança

para a sua segurança
AVISO: Ouvir música em níveis altos por longos
períodos de tempo pode danificar a audição.
Ajuste o volume antes de inserir os fones de
ouvido em seus ouvidos para proteger-se contra
explosões repentinas de som.
ATENÇÃO: Alterações ou modificações não
expressamente aprovadas pela SMS Audio
poderiam anular a autoridade do usuário na
operação do equipamento.

ATENÇÃO: Este instrumento está em
conformidade com a classificação IPX4
relacionada à vedação contra água, o que
garante que este instrumento não mostrará
danos adversos mesmo se exposto a jatos
de água de qualquer direção. Entretanto, o
instrumento não é à prova d'água, por isso
nunca deve ser lavado com água ou deixado
imerso na água.

Conteúdo da embalagem
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dentro da caixa
1) Fone de ouvido intra-auricular com bluetooth SMS
Audio Sync by 50.
2) Cabo de carregamento USB
3) Pontas de cancelamento passivo de ruídos (P, M, G)
4) Formato de asa (P, M, G)
5) SMS Audio Sticker
6) Manual do Usuário
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Localização dos botões e descrições

num piscar de olhos
Consulte este guia para as descrições
dos botões e localizações de outros
recursos mencionados dentro do manual.

Formato de asa

Micro
Entrada USB
Indicador
LED

Cobertura de
proteção da
entrada USB

Flexível
Inserção
auricular

Formato de asa
Colocação
Botão de múltiplas funções (MFB)
Tecla do Volume AUMENTAR/ADIANTAR
Tecla do Volume ABAIXAR/RETROCEDER

Iniciando
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guia para início rápido
Carregando o fone do ouvido				
			
Abra a cobertura da entrada micro USB e conecte a extremidade micro USB
do cabo do carregamento à entrada USB no fone esquerdo			
				
Use o cabo micro USB incluso para conectar o headset com uma entrada
micro USB no seu computador ou com um adaptador de parede micro USB.
O carregamento será iniciado automaticamente quando o headset for
conectado e a luz vermelha indicativa acender.
Quando o carregamento estiver completo, a luz se apagará.			
				

Nota: Assegure-se de carregar a unidade por pelo menos 8 horas antes de usar pela
primeira vez.						

ON / OFF						
ON > Aperte e segure o botão de múltiplas funções por 3 segundos para ligar.
O indicador LED brilhará uma vez a cada 4 segundos.			
				
OFF > Aperte e segure o botão de múltiplas funções por 3 segundos para
desligar.
O indicador LED se apagará.
AVISO: NÃO insira seus fones muito profundamente em seus
ouvidos. Fazer isso poderá causar danos permanentes aos seus
tímpanos e pode interferir na qualidade do som.
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Emparelhamento

Como emparelhar						
“Emparelhar” significa criar uma relação de confiança entre dois
ou mais dispositivos com bluetooth. Os dispositivos devem ser
emparelhados antes que eles possam se comunicar entre si.
A identificação de emparelhamento é armazenada para uso futuro,
e os dispositivos se reconhecerão automaticamente na próxima vez
em que forem conectados.			
Nota: O seu dispositivo de áudio deve suportar a compatibilidade Bluetooth A2DP
para se conectar com o headset conectado ao seu dispositivo de áudio. Por favor,
consulte o manual do usuário do dispositivo no qual você

						

Como emparelhar com telefones, iPhone™,
iPod touch® ou outros dispositivos
		
			

1. Coloque o Sync by 50 in-ear BT dentro de 30 cm do dispositivo com
quem você está emparelhando.					
		
2. Aperte o botão de múltiplas funções por 5 segundos ou até os LEDs
azul e vermelho brilhem alternadamente. O headset agora estará no
modo de emparelhamento.

Emparelhamento
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3. Inicie a função de busca do bluetooth no seu celular. Por favor,
consulte o manual do usuário do seu celular para mais informações.
						
4. Selecione o Sync by 50 in-ear BT na lista de dispositivos no
telefone e siga as instruções para prosseguir.				
			
5. Siga a instrução para inserir o código de emparelhamento “0000”.
O indicador LED vermelho parará de brilhar se o emparelhamento
for bem sucedido. A identidade do Sync by 50 in-ear BT deve ser
armazenada na lista de dispositivos do telefone para que nenhum
código de emparelhamento seja solicitado no próximo uso.		
					
Após o emparelhamento com o seu dispositivo habilitado
Sync by 50 in-ear Bluetooth, inicie o reprodutor de mídias do seu
dispositivo e a música será reproduzida nos seus fones de ouvido.
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Reproduzindo áudio

Reproduzindo áudio
Selecione o reprodutor de áudio no seu dispositivo fonte e selecione para tocar via
Sync by 50 in-ear B.T 						
O áudio será iniciado automaticamente transmitindo para o headset. 		
					
Aperte o botão de múltiplas funções uma vez para PAUSAR o áudio e mais
uma vez para tocar o áudio.						
Ajuste o nível do volume ao apertar e segurar a tecla para aumentar volume ou
a tecla para abaixar o volume por 1 segundo					
		
Nota: um som de “bip” será audível quando o controle do volume tiver atingido
o nível mínimo e máximo.						
Em qualquer momento durante uma chamada telefônica ou ao tocar música,
o volume pode ser alterado com as teclas Vol+ ou Vol-. Soará um som dos
headphones para indicar que o nível atingiu o volume máximo ou mínimo.

Reproduzindo áudio
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Selecionando o ADIANTAR
ou RETROCEDER						
Aperte duas vezes o botão Vol+ para ir para a próxima faixa		
					
Aperte duas vezes o botão Vol-para ir para a faixa anterior		
					
Nota: Alguns reprodutores de áudio selecionam a faixa anterior no
ponto de início da faixa atual					
		
Nota: Esta função só funcionará corretamente quando conectado
diretamente a um dispositivo compatível com reprodutor de
música compatível com Bluetooth A2DP. Por exemplo, esta função
é inoperante quando conectada a um adaptador de transmissão
de bluetooth que transmite música a partir do headphone. Nem
toda funcionalidade está disponível com todos os dispositivos.		
					
Para uma lista dos dispositivos compatível, por favor, visite
www.smsaudio.com
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Atendendo chamadas

Atendendo chamadas

					

Atender / Encerrar chamada > Aperte o botão de múltiplas funções uma vez
						
Rediscagem da última chamada > Aperte o botão de múltiplas funções
duas vezes							
Rejeitar chamada > Aperte e segure o botão de múltiplas funções			
				
							
Se você estiver conectado e reproduzindo música a partir de um celular,
um breve som será ouvido para notificá-lo que há uma chamada. Aperte o
botão de múltiplas funções para responder a chamada e aperte-o mais uma
vez para encerrar a chamada. Enquanto a chamada estiver em progresso, a
música será pausada e quando a chamada for finalizada, a música
será retomada automaticamente.

Especificações
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Especificações						
Bluetooth:

CSR Bluetooth 4.0 8645 chipset com APTX |
Perfil A2DP em 2.1

Perfis:

HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Resposta de
frequência:

20 - 20,000Hz

S/N Ratio:

<2%

Intervalo:

Até 10 metros (30 pés)

Tempo de operação: Até 8 horas para áudio e chamadas*
Em espera:

até 250 horas

Tempo
de carregamento:

2-3 horas
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Garantia limitada do consumidor

garantia limitada
A SMS Audio LLC (“SMS”) garante ao comprador original que este produto (quando adquirido
novo em sua embalagem original de um fornecedor autorizado e quando usado de acordo com as
instruções e recomendações da SMS na documentação que o acompanha) estará livre de defeitos
em material e mão de obra que existam no momento da compra e que causem uma falha do produto
em operar de acordo com a documentação que acompanha o produto por um período de 1 ano
a partir da data da compra original do produto em seu embalagem original de um fornecedor
autorizado (“Período de garantia”).
Se aparecer um defeito e uma reivindicação válida for recebida pela SMS dentro do Período de
garantia, a seu critério, a SMS irá (a) reparar o produto sem cobranças, usando peças novas ou
recondicionadas, ou (b) trocar o produto por um produto novo ou que tenha sido fabricado a partir
de peças novas ou recondicionadas e que seja pelo menos funcionalmente equivalente ao produto
original.
Para fazer uma reivindicação e para obter reparo ou substituição dentro dos termos desta garantia,
por favor, devolva o produto com o recibo de compra, descrição do defeito e transporte pago para:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
Uma ordem de dinheiro de $5 (dólares) para a SMS Audio LLC deve ser inclusa para cobrir os custos
de envio e manuseio. Você é responsável por pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou
danificação do produto durante o envio.
Esta garantia não vale para: (a) danos ao produto causados por por qualquer uso que não seja o
uso privado não-comercial, acidentes, abuso, mau uso, utilização indevida; (b) danos causados pela
manutenção ou serviços realizados por alguém que não seja a SMS; (c) um produto ou uma peça
que tenha sido alterada ou adulterada por qualquer pessoa que não seja a SMS; (d) se qualquer
número de série ou identificação do produto da SMS tiver sido removida ou apagada; (e) exposição
do produto ao calor, frio, sol, água ou outros líquidos, químicos, animais, sujeira, areia ou outros
contaminantes; (f) pessoas que adquiriram o produto de segunda mão ou sem embalagem, ou que
compraram para revenda, arrendamento ou empréstimo ou outros usos comerciais; ou (g) ações
fora do controle da SMS, incluindo, sem limitar-se a, vandalismo, fogo, tempestades, terremotos,
enchentes, ou atos de Deus.
Nenhum fornecedor, varejista, agente ou funcionário da SMS está autorizado a fazer quaisquer
modificações, extensões ou adições a esta garantia.

Garantia limitada do consumidor
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A extensão da responsabilidade da SMS sob esta garantia limita-se a reparos ou às substituições
fornecidas acima, e em nenhum caso a responsabilidade da empresa deve exceder o preço de
compra pago.
ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERTIMIDO POR LEI, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS FORNECIDOS
ACIMA SÃO EXCLUSIVOS E ESTÃO ACIMA DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS,
RECURSOS E CONDIÇÕES - VERBAIS, ESCRITAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. A SMS ESTÁ
ESPECIFICAMENTE ISENTA DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM
LIMITAR-SE A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E FITNESS PARA UMA FINALIDADE
PARTICULAR. SE A SMS NÃO PUDER NEGAR LEGALMENTE OU EXCLUIR GARANTIAS
IMPLÍCITAS SOB A LEI APLICÁVEL, ENTÃO, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, QUAISQUER
REIVINDICAÇÕES SOB TAIS GARANTIAS IMPLÍCITAS EXPIRARÃO COM O FIM DO PERÍODO
DE GARANTIA.
NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LEI, A SMS NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER
DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DE
QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU CONDIÇÃO DO PRODUTO, OU SOB QUALQUER
OUTRA TEORIA JURÍDICA.
Esta Garantia Limitada e quaisquer disputas decorrentes ou em conexão com esta Garantia Limitada
ou a com a condição do produto, documentação ou embrulho (“Disputas”) serão governadas pelas
leis do Estado de Nova York, sem levar em conta os conflitos de princípios jurídicos dos mesmos. A
Convenção para a Venda Internacional de Bens não é aplicada e está especificamente excluída. As
cortes federais e estaduais localizadas no Estado de Nova York, Condado de Nova York, Estados Unidos
da América possuem jurisdição e devem ser o fórum exclusivo para a resolução de quaisquer Disputas.
ESTA GARANTIA LIMITADA LHE FORNECE DIREITOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS, E VOCÊ
TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E DE
JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO, E NÃO DEVEM SER AFETADOS POR ESTA GARANTIA
LIMITADA. ESTA GARANTIA NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU ATRIBUÍDA.
Se qualquer provisão desta Garantia Limitada for ilegal, nula ou ineficaz, tal provisão será considerada
serapada e não deverá afetar as outras provisões. Em caso de qualquer inconsistência entre a versão
em Inglês e outras versões desta Garantia Limitada, a versão em Inglês deve prevalecer.
Para perguntas sobre a garantia, por favor, envie e-mail para
warranty@SMSaudio.com.

Garantia limitada do consumidor
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TROCAS E REEMBOLSOS
Dentro de 15 dias da compra original do produto (Reivindicação para Troca/Reembolso), um novo
produto pode ser trocado por outro produto SMS ou devolvido para um reembolso, sujeito aos
seguintes termos e condições.
Para obter uma troca ou reembolso, você deve obter uma Autorização de Devolução de Mercadoria
(ADM), e a SMS deve receber o produto com o seu código de barras original e recibo dentro do
Período de Troca/Reembolso. ADM são válidas por 10 dias. Para obter um número ADM, entre em
contato com o Atendimento ao Cliente em warranty@SMSaudio.com.
Envie o produto com seu código de barras original, recibo e número ADM, junto com uma nota
indicando se você deseja trocar o produto (neste caso, indicar outro produto SMS preferível) ou
um reembolso, para:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
Taxas de envio decorrentes da troca ou devolução da nova mercadoria não são reembolsáveis. Você
é responsável por pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou danificação do produto durante
o envio, tanto enviando quanto recebendo da SMS.
Após o recebimento de uma reivindicação válida de troca/reembolso durante o Período de Troca/
Reembolso, a SMS irá, no caso de uma troca, creditar o preço de compra do produto trocado
(menos os impostos, taxas de envio/manuseio/garantia/impostos) contra o pedido online de um
novo produto SMS em estoque. No caso de um reembolso, a SMS reembolsará o preço de compra
do produto devolvido (menos as taxas e cobranças de envio/manuseio/garantia/impostos) dentro
de 30 dias do recebimento da reivindicação de reembolso.
A SMS reserva-se no direito de negar qualquer devolução ou troca onde o produto não esteja com
uma aparência nova. Aparência nova significa o produto completo na caixa original com todo o
equipamento, embalagem, garantias, manuais e/ou acessórios sem danos (incluindo sem rasgos
ou desgastes).
Pedidos online de produtos em estoque geralmente são enviados dentro de dois dias após
o recebimento do pedido, então, se você gostaria de cancelar um pedido após ele já tiver sido
realizado, isso deverá ser feito dentro de 24 horas. Contate warranty@SMSaudio.com com o seu
número do pedido de vendas e um reembolso será emitido. Por favor, esteja ciente que para todos
os pedidos de fora dos EUA, poderão haver taxas e impostos de envio pelos quais a SMS Audio
não é responsável.
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Regístrese en SMSaudio.com
©2014 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Todos los derechos reservados. “SMS Audio” y “SYNC by
50” junto con sus respectivos logos son marcas comerciales de SMS Audio, LLC o sus licenciatarios.
La
es una marca registrada de SMS, Audio, LLC o sus licenciatarios. iPod, iPhone y iPad son marcas
registradas de Apple, Inc. en los EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del uso de este dispositivo o
de su cumplimiento con normas de seguridad y regulación.

IN-EAR WIRELESS SPORT
SMS-EBBT-SPRT
Feito na China
SMS AUDIO, LLC
2885 SOUTH CONGRESS AVE, SUITE D,
DELRAY BEACH, FL 33445, USA
Importador:
Benda Magnetic Limited
Paul Galland
1 Computer Street PO Box 8542
Netanya, Israel 42504
TEL +972732660603
FAX+972732660610
E-mail: PolG@benda.co.il
Ano de produção: 2014
Especificações de bateria
Bateria Íon-lítio 5.0*2.0* 35 mm recarregável
Energia de operação
50/100 mW
Resposta de frequência
20~20K Hz

기종별

사용자안내문

B급 기기
(가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로
전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든
지역에서 사용할 수 있습니다

1. 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
2.당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로
인명안전과 관련된 서비스는
할 수 없음

DATA DE PRODUÇÃO: 25/06/2014
SMS-EBBT-SPRT SERIES

REGISTRE-SE EM SMSAUDIO.COM
Traduções em outros idiomas disponível em
www.smsaudio.com/manuals

