
S.M.S.L
®

Instrukcja obsługi ver. 1.0

www.smsl.pl

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Specyfikacja:

• Dedykowany dla urządzeń Apple
• Wejście: złącze Lightning
• Wyjście: jack słuchawkowy 3,5 mm
(podłączenie słuchawek)
• Przyciski: Odtwarzanie/Pauza, Głośność: +/-,
poprzedni/następny utwór, odbierz/zakończ rozmowę
telefoniczną, Siri
• Długość kabla Lightning: ~ 30 cm
• Bezstratna cyfrowa transmisja audio stereo 48 kHz
z urządzeń Apple
• Wbudowany mikrofon wysokiej jakości
• Wsparcie dla wszystkich funkcji wszystkich przycisków
Aplle Earpods
• Kodek: Cirrus Logic (SNR ~ 112 dB)
• Moc wyjścia słuchawkowego: ok. 28 mW@32 Ohm na kanał
• Metaliczne wykończenie obudowy, kompaktowe rozmiary
• Przystosowany do dalszych aktualizacji firmware iOS App

Zaprojektowany dla urządzeń Apple
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Opis części:

wyjście słuchawkowe

mikrofon
głośność +

głośność -

odtwarzanie/pauza

iOS App
LED zasilania/muzyki

wejście Apple Lighting

12



Kompatybilny z:

3



'Dedykowany dla urządzeń Apple',
'Zaprojektowany dla urządzeń Apple',
'Kompatybilny z:' oznacza, że to urządzenie
zostało specjalnie przystosowane
do współpracy z iPod, iPhone oraz iPad 
i spełnia standardy operacyjne Apple.
Apple nie ponosi odpowiedzialności za 
prawidłowe działanie tego urządzenia,
jak również za jego zgodność ze standardami
bezpieczeństwa oraz przepisami prawnymi. 
Używanie niniejszego urządzenia może mieć 
wpływ na działanie łączności bezprzewodowej 
urządzeń Apple.
iPod, iPhone oraz iPad są znakami handlowymi 
Apple Inc. zarejestrowanymi w  USA i innych krajach. 
Lightning jest znakiem handlowym Apple Inc.  
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Gwarancja

(1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD 
objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt
zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy
w przypadku stwierdzenia usterki produktu.
(2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj.
od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
(3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do
niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.
b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania,
czy prób naprawy produktu.
c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów. 
d.  Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nieodpowiiego zasilacza.
e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu
lub faktury VAT.)
(4). Realizacja gwarancji
W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy
o kontakt ze sprzedawcą produktu.  
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Niniejszym SMSL oświadcza, że ICON

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi

postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,

do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.
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