
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Automatyczne parowanie

Parowanie

Automatyczne włączanie

Włączanie

Automatyczne wyłączanie

Wyłączanie

Ładowanie słuchawek

Ładowanie słuchawek

Ładowanie etui

Ładowanie etui

Tryb parowania

Tryb parowaniaa
Prawa lub lewa słuchawka
* Gdy włączone

Dodaj urządzenie

Dodaj nowe urządzenie
“Indy Evo”

Włączanie

Włączanie
Prawa lub lewa słuchawka

Wyłączanie

Wyłączanie
Prawa lub lewa słuchawka

Odtwarzanie/pauza

Odtwarzanie/pauza
Prawa lub lewa słuchawka

Kolejny utwór

Kolejny utwór
Prawa słuchawka

Poprzedni utwór

Poprzedni utwór
Laewa słuchawka

Głośność +

Głośność +
Prawa słuchawka

Głośność -

Głośność -
Prawa słuchawka

Odbierz/zakończ połączenie

Obierz/zakończ połączenie
Prawa lub lewa słuchawka

Aktywuj asystenta głosowego

Aktywuj asystenta głosowego
Prawa lub lewa słuchawka

Wyczyść listę sparowanych 
urządzeń

Zresetuj urządzenie

Prawa i lewa słuchawka
*Kiedy słuchawki są wyłączone

Wyposażone w TileTM:
Pobierz aplikację TileTM

Pobierz aplikację TileTM

Parowanie TileTM

Parowanie TileTM

3 tryby EQ

Zmiana trybów EQ
Muzyka, filmy, podcasty

Tryb ambient

Tryb ambient

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie www.skullcandy.pl 
oraz www.skullcandy.eu Przetwornik: 6 mm; Impedancja głośników: 32ohm; THD <3%@1KHz; 

Regulacja mocy 5V, 500mA; Bluetooth® 5.0; Pasmo częstotliwości: 
2402MHz~2480MHz; Maksymalna moc: 10mw; Waga: 63,5 g. 

Skullcandy      oraz inne znaki są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
Skullcandy Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Maksymalna temperatura eksploatacyjna 45°C.

Deklaracja zgodności z przepisami FCC

Urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Jego 
funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki: (1) Urządzenie nie może 
wytwarzać szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie 
odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane 
działanie. Zmiany lub modyfikacje niniejszego produktu przeprowadzone bez 
wyraźnej aprobaty strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować 
utratę przez użytkownika uprawnienia do korzystania z urządzenia. Urządzenie 
zostało przetestowane i jest zgodne z ograniczeniami klasy B dla urządzeń 
cyfrowych, określonych w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały 
zaprojektowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkaniowych. Urządzenie generuje, 
wykorzystuje i może emitować promieniowanie radiowe i, jeśli nie jest 
zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe 
zakłócenia komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w 
przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie 
powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym czy telewizyjnym, co można ustalić 
włączając/wyłączając odbiornik, zachęca się użytkownika, by spróbował usunąć 
zakłócenia podejmując następujące działania:
- zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej; 
- zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem; 
- podłącz urządzenie do gniazdka będącego częścią innego obwodu niż ten, z 
którego zasilany jest odbiornik;
- skonsultuj się z dystrybutorem lub doświadczonym specjalistą od radia/TV.

Oświadczenie o zgodności z wymogami ISED

To urządzenie zawiera bezkoncesyjne nadajnik(i)/ odbiornik(i) spełniające 
wymagania kanadyjskich standardów RSS ISED dla produktów bezkoncesyjnych. 
Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki: (1) Urządzenie nie 
może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie 
odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane 
działanie.

Oświadczenie o zgodności z wymogami ISED SAR

To urządzenie spełnia warunki ISED dotyczące narażenia na promieniowanie, 
ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Niniejszy przekaźnik nie może 
znajdować się lub pracować w pobliżu żadnej innej antenty lub przekaźnika. 
Urządzenie przenośne zostało zaprojektowane tak, by spełniać warunki narażenia 
na fale radiowe, ustanowione przez ISED. Warunki te określają wartość graniczną 
SAR równą 1.6 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona na 1 gram tkanki i jest 
to najwyższa wartość SAR, gdy badane jest przestrzeganie tych limitów. 

Zawiera akumulator litowo-jonowy. 
Akumulator należy oddać do recyklingu lub 
zutylizować w przepisowy sposób.

Wyprodukowano w Chinach.

Informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie 
https://skullcandy.pl/serwis/gwarancja/

Ostrzeżenie: Aby uniknąć uszkodzeń słuchu, odradza się słuchania bardzo 
głośnej muzyki.

Wiele urządzeń elektronicznych może być naprawionych czy zrecyklingowanych, 
z korzyścią dla środowiska. Jeśli zaniedbasz recyklingowania, sprzęt 
elektroniczny będzie składowany na zsypie, gdzie trujące substancje mogą 
wyciec i spowodować zanieczyszczenie gruntu i wody, niszcząc środowisko i 
ludzkie zdrowie. Oznaczenie - przekreślony kubeł na śmieci - służy 
przypomnieniu, że stary sprzęt elektroniczny może być recyklingowany. Nie 
wyrzucaj zatem żadnego sprzętu elekronicznego do kosza. 

Władze samorządowe, podobnie jak i budynki użyteczności publicznej czy firmy, 
dysponują pojemnikami na zużyte baterie. Nierecyklingowane baterie ląduja na 
wysypisku, gdzie niebezpieczne susbtancje wyciekają i powodują zatrucie gruntu 
i wody, w konsekwencji szkodząc przyrodzie i wystawiając zdrowie ludzkie na 
szwank. Baterie/ akumulatory zawierające niebezpieczne substancje, takie jak 
rtęć (Hg), kadm (Cd) czy ołów (Pb) są oznaczone odpowiednimi symbolami. 
Umieszczenie tych oznaczeń jest jednoznaczne z obowiązkiem stosownej 
utylizacji.

Uproszczone Ooświadczenie o zgodności z przepisami EU

Niniejszym Skullcandy International GmbH oświadcza, że to urządzenie radiowe 
(Model: S2IVW] jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełen tekst oświadczenia o 
zgodności można znaleźć na stronie skullcandy.eu.product-documents

Bluetooth Function: 2402MHz-2480MHz@>4dBm


