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Piste Précédente

Oświadczenie o zgodności z wymogami IC 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.
Informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie
https://skullcandy.pl/serwis/gwarancja/

Track Forward

Lecture/pause

Piste Suivante

Bajar Volumen

Reproducir/pausar

Adelantar

Accoppia Nuovo Dispositivo

Modalità Di Accoppiamento

Accensione/spegnimento

Aumento Volume

Riduzione Volume

Riproduci/pausa

Brano Successivo

Emparelhar Novo Dispositivo

Modo Emparelhamento

Ligar/desligar

Aumentar O Volume

Diminuir O Volume

Reproduzir/colocar Em Pausa

Faixa Seguinte

Mit Neuem Gerät Koppeln

Koppelmodus

Ein/aus

Lautstärke Erhöhen

Lautstärke Senken

Wiedergabe/pause

Nächster Titel

Nieuw Apparaat Paren

Paarmodus

Aan-/uitzetting

Volume Omhoog

Volume Omlaag

Afspelen/pauzeren

Volgend Nummer

Pardan Ny Enhed

Pardannelsevstilstand

Tænd/sluk For Strøm

Skru Op For Lydstyrken

Skru Ned For Lydstyrken

Afspil/pause

Skift Til Næste Musiknummer

Muodosta Uusi Laitepari

Laiteparin Muodostustila

Virta Päälle/pois

Äänenvoimakkuuden Lisäys

Äänenvoimakkuuden Vähennys

Toisto/tauko

Kelaus Eteenpäin

Sammenkoble Ny Enhet

Sammenkoblingsmodus

Strøm Av/på

Volum Opp

Volum Ned

Spill/pause

Neste Spor

Para Ny Enhet

Parningsläge

Ström Av/på

Öka Volymen

Sänka Volymen

Spela Upp/pausa

Nästa Ljudspår

Сопряжение Нового Устройства

Режим Сопряжения

Включить/выключить Питание

Увеличение Громкости

Уменьшение Громкости

Воспроизведение/пауза

Переключение На 1 Трек Вперед

配对新设备

配对模式

开机/关机

音量增大

音量减小

播放/暂停

新しいデバイスをペアリング

ペアリングモード

電源 - On/off

音量を上げる

音量を下げる

새 기기 짝맞추기

페어링 모드

전원 켜기/끄기
ليغشتلا/ليغشتلا فاقيإ

볼륨 높이기
توصلا ىوتسم عفر
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*Gdy wyłączone
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Ładowanie

Odbierz/zakończ rozmowę
Answer/end
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Charge

Risposta/fine

Carica

Faixa Anterior

Atender/desligar

Carregar

Vorangehender Titel

Annehmen/beenden

Aufladen

Vorig Nummer

Beantwoorden/beëindigen

Opladen

Musiknummer Tilbage

Besvar/afslut

Oplad

Kelaus Taaksepäin

Vastaus/lopetus

Lataus

Forrige Spor

Svar/avslutt

Lading

Byta Till Föregående Spår

Svara/lägg På

Ladda

Переключение На 1 Трек Назад

Ответить/закончить

Зарядка

接听/结束

充电

応答／終了

充電

전화 받기/끊기

충전
نحشلا
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이전 트랙으로
فلخلا ىلإ راسم
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درلا/ءاهنإلا
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Zaprojektowano w Park City, UT.
Wyprodukowano w Chinach.

FCC ID: Y22-S6HTW
IC: 10486A-S6HTW
CNC ID: C-20015
CMIIT ID: 2017DJ5246
MSIP-CRM-Sku-S6HTW

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC. V6A 1A4
CANADA
www.skullcandy.ca

D17-0052018
018-170149
CCAM17LP0020E4

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Amores 1120 piso 1 101 102B
Colonia del Valle
Delegación Benito Juarez
Mexico DF 03100
www.skullcandy.com.mx
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Ostrzega się, że zmiany lub modyfikacje niniejszego produktu
przeprowadzone bez wyraźnej aprobaty ze strony
odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować utratę przez
użytkownika uprawnienia do korzystania z urządzenia. \

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

Ładowanie

Brano Precedente
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Kolejny utwór

Play/pause

Subir Volumen

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001東京都渋谷区神宮前
5‐17‐11 パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japanカスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
jp.skullcandy.com
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Kolejny utwór

Odtwarzanie/pauza

Encendido/apagado

Cargar

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
skullcandy.eu

Volume Down

Modo De Vinculación

Responder/colgar

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098,
U.S.A.
www.skullcandy.com

Odtwarzanie/
Pauza

Głośność -

Vincular Nuevo Dispositivo

前のトラックを再生する

Przetwornik: 40 mm; Impedancja głośników: 33ohm; THD
<2%@50KHz-8KHz; Regulacja mocy 3.7V; Bluetooth® 4.1;
Pasmo częstotliwości: 2402MHz~2480MHz; Maksymalna moc:
8.15dBm; Waga: 200 g. §

Volume Up

Volume -

上一曲目

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

Głośność -

Głośność +
Volume +

Charge
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Power-on/off
On/off

Répondre/fin

Retroceder

Głośność +

Włączanie/wyłączanie

Mode Couplage

Odbierz/
zakończ
rozmowę

Track Back

Włączanie/
wyłączanie

Paruj nowe urządzenie

Pairing Mode

Coupler Nouvel Appareil

1

Poprzedni utwór

00:03

Tryb parowania

Pair New Device

Deklaracja zgodności z przepisami IC
To urządzenie spełnia wymagania kanadyjskich standardów
RSS IC 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.
Zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulator należy oddać
do recyklingu lub zutylizować w przepisowy sposób.
Ładuj baterię przy napięciu nie większym niż 5,5 wolt. Upewnij
się, że moc ładowarki nie przekracza dozwolonego limitu.
Przekroczenie wskazanego napięcia czy amperażu może
doprowadzić o uszkodzenia słuchawek lub akumulatora, oraz/
lub do przegrzania urządzenia co, pozbawione nadzoru, może
spowodować uszkodzenia mienia czy inne szkody. Nie ładuj
bez nadzoru. Jeśli ładujesz urządzenie za pośrednictwem
laptopa, nie korzystaj z portu USB 3.0.
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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.
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재생/일시 정지

볼륨 낮추기
9

(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。
根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:
(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，
非經許可
，
公司、
商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變
更原設計之特性及功能。
(2)第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信
；經發現有干擾現象時，
應立即停用，
並改善至無干擾時方
得繼續使用。
前項合法通信，
指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用
電波
EN CONTAINS Li-ion BATTERY. BATTERY MUST BE
RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.
FR CONTIENT BATTERIE LI-ION . BATTERIE DOIT ÊTRE
RECYCLÉE OU JETÉES CORRECTEMENT.
ES CONTIENE UNA BATERÍA LI-ION. LA BATERÍA DEBE
SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.
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00:03

再生／一時停止

10

13

Battery charges at no more than 5.5 volts. Ensure your
USB charger output does not exceed that voltage.
Excess voltage or amperage can damage headphones,
or its battery, and/or lead to overheating which, if
unattended, can cause property damage and other
hazards. Do not charge unattended. If charging
from a laptop, do not charge with a USB 3.0 port.

La batteria si carica a non più di 5,5 volt. Assicurarsi
che l'uscita del caricabatteria USB non superi quel
voltaggio. Il voltaggio o l'amperaggio eccessivi
possono danneggiare le cuffie o la batteria e/o
causare un surriscaldamento che, se lasciato
incustodito, può causare danni materiali e altri
pericoli. Non lasciare incustodito durante la
ricarica. Se si ricarica da un computer portatile,
non caricare con una porta USB 3.0.

La batterie ne se recharge pas à plus de 5,5 volts.
Assurez-vous que votre chargeur ne dépasse pas
ce voltage. Un ampérage ou un voltage excessifs
peuvent endommager les écouteurs ou leur batterie,
et/ou provoquer une surchauffe pouvant mener à des
dégâts matériels ou d'autres dangers. Rechargez
toujours sous surveillance. En cas de recharge depuis
un port USB, n'utilisez pas un port USB 3.0.

No cargues la batería a más de 5,5 voltios.
Asegúrate de que la salida del cargador USB no
supere esa tensión. Un exceso de corriente o de
tensión puede dañar los auriculares o la batería.
Además, podría sobrecalentarse y, en caso de
no estar pendiente, podría causar daños a su
alrededor y suponer un riesgo. No dejes la carga
sin supervisión. Si vas a realizar la carga con un
ordenador, no utilices puertos USB 3.0.
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A bateria não deve ser carregada a mais de 5,5
volts. Certifique-se de que o seu carregador USB
não ultrapassa essa tensão. Uma tensão ou
amperagem excessivas podem danificar os
auscultadores, ou a sua bateria, e/ou resultar
num sobreaquecimento. Se o carregamento
não for monitorizado, isso pode levar a danos
na propriedade e outros perigos. Monitorize o
carregamento do dispositivo. Se carregar
usando um portátil, não use uma porta USB 3.0.
Die Ladespannung des Akkus liegt bei höchstens
5,5 Volt. Achten Sie darauf, dass Ihr USB-Ladegerät
die zulässige Spannung nicht überschreitet. Eine zu
hohe Spannung oder Stromstärke kann die Kopfhöhrer
oder den Akku beschädigen bzw. überhitzen, wodurch
diese Schaden nehmen oder andere Gefahren entstehen
können. Laden Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt auf.
Wenn Sie ihn über einen Laptop aufladen, tun Sie
dies über einen USB 3.0-Port.
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下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
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Batteriet bliver opladet med højst 5,5 volt. Kontrollér,
at USB-opladerens output ikke overstiger den
spænding. Overskydende spænding eller strømstyrke
kan beskadige hovedtelefonerne eller batteriet og/eller
føre til overophedning, som uden opsyn kan forårsage
skade på ejendom og andre farer. Opladning må ikke
ske uden opsyn. Hvis der oplades fra en bærbar
computer, må der ikke oplades med en USB 3.0-port.
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Batteriet lades ved maks 5,5 volt. Kontroller at
USB-laderen din ikke har høyere spenning enn
dette. For høy spenning eller ampere-verdi kan
skade hodetelefonene eller batteriet og føre til
overoppheting, som igjen kan føre til skade på
eiendom og andre farer hvis det ikke blir oppdaget.
La aldri enheten lade uten tilsyn. Hvis du lader fra
en bærbar datamaskin, må du ikke bruke en USB
3.0-kontakt.
Batteri laddas vid högst 5,5 V. Se till att din
USB-laddare inte överskrider den spänningen. För
hög spänning eller för högt amperetal kan skada
hörlurar eller batteriet och/eller kan leda till
överhettning vilket, om det inte övervakas, kan
orsaka skador på egendom och andra farliga
situationer. Laddning får inte ske inte tillsyn. Om
du laddar från en bärbar dator ska du inte använda
en USB 3.0-port.

Akku latautuu enintään 5,5 voltin jännitteellä.
Varmista, että USB-laturisi ulostulo ei ylitä tätä
jännitettä. Liian korkea jännite tai
virranvoimakkuus voi vaurioittaa kuulokkeita tai
akkua ja johtaa ylikuumenemiseen, joka ilman
valvontaa voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja
muita vaaroja. Älä lataa akkua ilman valvontaa.
Jos lataat kannettavasta tietokoneesta, älä lataa
USB 3.0 -portista.
Batterij laadt op met maximaal 5,5 volt. Zorg dat
de uitgang van uw USB-oplader die spanning niet
overschrijdt. Overmatige spanning kan de
hoofdtelefoon en de batterij beschadigen en/of tot
oververhitting leiden. Dat kan bij veronachtzaming
tot schade aan eigendommen en tot andere
gevaren leiden. Laad dit product niet op zonder
toezicht. Laad het niet op via een USB 3.0-poort
wanneer u het oplaadt via een laptop.
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Напряжение зарядки аккумулятора — не
более 5,5 В. Убедитесь, что выходное
напряжение вашего зарядного USB-устройства
не превышает это значение. Избыточное
напряжение или сила тока может повредить
наушники или их аккумулятор, а также
вызвать перегрев, что может привести к порче
имущества и другим опасным ситуациям. Не
оставляйте заряжаемый аккумулятор без
присмотра. В случае зарядки от ноутбука не
заряжайте аккумулятор от порта USB 3.0.
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バッテリーは 5.5 ボルト以下で充電してください。USB
充電器の出力がこの電圧を超えないようにしてください
。過度の電圧またはアンペア数は、ヘッドフォンやバッテ
リーの損傷や過熱の原因となり、無人状態でも物的損害
やその他の危険を引き起こす可能性があります。無人で
充電しないでください。ラップトップから充電する場合
は、USB 3.0 ポートで充電しないでください。
池充 不超 5.5 伏特。 确保您的 USB 充 器
出不超
。超高
或 流会 坏耳机或 池
，和/或 致
，如果无人看管，可能会造成
失和其他危害。无人看守
勿充 。如果从笔 本
充 ， 不要使用 USB 3.0 端口充 。
배터리는 5.5 볼트 이상에서 충전하지 않습니다. USB
충전기가 해당 전압을 초과하지 않음을 확인하십시오.
과다 전압 또는 전류는 헤드폰 또는 배터리를
손상하거나 아니면 과열을 유도할 수 있으며, 방치될
경우 재산 손해 또는 다른 유해를 유발할 수 있습니다.
방치된 채로 충전하지 마십시오. 노트북으로 충전하는
경우, USB 3.0 포트를 사용하지 마십시오.
 نع ةيراطبلا نحش ةيتلوف ديزت ال5.5 تلوف. جرخم نأ دكأت
 نحاشUSB ةيتلوفلا هذه نع ديزي ال. وأ ةيتلوفلا يدؤت دق
و اهتيراطب وأ سأرلا تاعامس فالتإ ىلإ ةدئازلا ةيريبمألا/دق وأ
تاكلتمملا فالتإ يف ببستي دق امم ةدئازلا ةنوخسلا ىلإ يدؤت
اهتبقارم مدع ةلاح يف ىرخألا رطاخملا وأ. لالخ ةيراطبلا كرتت ال
اهنحش. "بوت بال" لومحم رتويبمك نم اهنحشت تنك اذإ، الف
 ذفنم مادختساب اهنحشتUSB 3.0.
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