
INSTRUKCJA
OBSŁUGI



Włączanie
Włączanie



Parowanie
Parowanie

Przy wyłączonych słuchawkach



Paruj z nowym
urządzeniem

Tryb parowania“Crusher ANC”



Odtwarzanie/pauza
Parowanie



Głośność +
Głośność +



Głośność -
Głośność -



Kolejny utwór
Kolejny utwór



Poprzedni utwór
Poprzedni utwór



Odbierz / zakończ
rozmowę

Odbierz / zakończ rozmowę



Aktywuj asystenta
głosowego

Aktywuj asystenta głosowego



Ładowanie
Ładowanie



Szybkie ładowanie:
10 minut = 3 godziny

Szybkie ładowanie: 10 minut = 3 godziny



Sprawdź poziom
baterii

Sprawdź poziom baterii



Regulowany bas
haptyczny

Regulacja basu

“Przesuń w górę/w dół”



Wyłączanie ANC
Wyłączanie aktywną redukcję szumów (ANC)



Włączanie ANC
Włącz aktywną redukcję szumów (ANC)



Włączanie/wyłączanie
trybu Ambient Mode

Włączanie/wyłączanie trybu 
Ambient Mode



Wyposażone w TileTM:
Pobierz aplikację

Pobierz aplikację TileTM App



Parowanie TileTM

Parowanie TileTM



Resetowanie urządzenia
Resetowanie urządzenia

Przytrzymaj równocześnie



INSTRUKCJA
OBSŁUGI
Przy używaniu kabla
z mikrofonem



Bluetooth wyłączony
przy podłączonym
kablu AUX Bluetooth wyłączony przy podłączonym

kablu AUX



Funkcje mikrofonu
przy podłączonym
kablu AUX Funkcje mikrofonu przy podłączonym

kablu AUX



Odbierz/zakończ
połączenie

Odbierz/zakończ połączenie



Odtwarzanie/Pauza
Odtwarzanie/pauza



Kolejny utwór
Kolejny utwór



Poprzedni utwór
Poprzedni utwór



Aktywuj asystenta
głosowego

Aktywuj asystenta głosowego



Dodatkowe informacje znajdziesz na 
stronie www.skullcandy.pl oraz 
www.skullcandy.eu

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. Dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi narażenia na 
promieniowanie użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych zasad użytkowania. 
Niniejszy przekaźnik nie może znajdować się lub pracować w pobliżu żadnej innej anteny 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. 

Zaprojektowane dla Apple

Oznaczenie Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie dla 
produktu/ -ów Apple (wskazanym/-ych w oznaczeniu) i posiada certyfikat poświadczający zgodność 
ze standardami Apple. Firma Apple nie jest odpowiedzialna za sposób funkcjonowania urządzenia 
ani jego zgodność z przepisami i standardami bezpieczeństwa. 



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. "



Przetwornik: 40 mm; Impedancja głośników: 32ohm±15%; 
THD <1%@1KHz; Regulacja mocy 3.8V; Bluetooth® 5.0; 
Pasmo częstotliwości: 2402MHz~2480MHz; Maksymalna 
moc: <9.1dBm; Waga: 308,66 g. 

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

018-180246
D18-0049018

CNC ID: C-22014



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

Słowo, znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich 
wykorzystanie przez Skullcandy, Inc. jest regulowane 
licencją. TILE jest znakiem towarowym Tile, Inc. @2019 
Tile, Inc. San Mateo, CA USA. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. 

Hardware Version: XXXXX
Software Version: XXXXX
Bluetooth function: 2402-2480Hz @ XXXdBm



Apple, iPhone and iPod są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanej w USA i 
innych krajach. Znak towarowy "iPhone" jest używany w Japonii na podstawie licencji 
udzielonej przez Aiphone K.K.

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

Hardware Version: XXXXX
Software Version: XXXXX
Bluetooth function: 2402-2480Hz @ XXXdBm



XXX-XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXX-XXXXXXX

MSIP-CMM-Sku-S6HCW

CNC ID: C-XXXXX
CMIIT ID: XXXXXXXXX
IFT# XXXXXXXXX-XXXX

CMIIT ID: XXXXXXXXXX
IFT: XXXXXXXXX-XXXX



CMIIT ID: XXXXXXXXX
IFT# XXXXXXXXX-XXXX

CCAM17LP0020E4

CMIIT ID: XXXXXXXXXX
IFT: XXXXXXXXX-XXXX


