Krótkie omówienie

SanDisk® Clip Sport Plus

Klasa szczelności IPX-5 : odtwarzacz jest wodoodporny, ale nie
jest przeznaczony do zanurzania. Trzymaj odtwarzacz z dala od
umywalki, wanny i innych źródeł, gdzie mógłby być zanurzony w
wodzie. Zanurzenie odtwarzacza w wodzie może spowodować
porażenie elektryczne.

Wearable MP3 Player

Port USB (ładowanie i transfer
danych z/do komputera)

Wejście na
słuchawki
Ekran
LCD

Regulacja
głośności

Cofnij
W lewo/
poprzednie
/ do tyłu

W prawo/
następne /
do przodu

Odtwarzanie / Pauza /
Przewijanie w górę

Instrukcja Obsługi

Odtwarzanie / Pauza /
Przewijanie w górę
Opcje/
Przewijanie w dół

Odtwarzacz MP3 SanDisk
szczegóły produktu na: www.csi.krakow.pl

Dystrybutor CSI
B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha sp.j.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 69
Tel. 12 323 62 00

Zbiórka selektywna.
Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.
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Ładowanie

Ciesz się muzyką
• Dobierz odpowiedni rozmiar gumek do słuchawek i podłącz
słuchawki do odtwarzacza.

Pełne naładowanie
odtwarzacza zajmuje 3h

• Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć odtwarzacz.

• Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewinąć różne
opcje. Wybierz „Muzyka” z menu głównego, naciskając środkowy
Użycie niewłaściwego typu przycisk
baterii może grozić wybuchem. • Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać opcje
Baterie
należy
utylizować muzyczne i naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór (W
zgodnie z instrukcją
razie potrzeby powtórz czynność, aż zostaną wyświetlone
UWAGA:

utwory.)
• Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać utwory i
naciśnij środkowy przycisk, aby odtwarzać pożądany utwór

Pobieranie plików

• Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewijać piosenkę.

UŻYTKOWNICY WINDOWS:

• Naciśnij górny przycisk, aby wstrzymać lub ponownie uruchomić
piosenkę.

1. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą złącza USB.
2. Otwórz "Mój komputer" na komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Clip Sport Plus".
4. Przeciągnij i upuść pliki do wybranego folderu odtwarzacza.

• Naciśnij przycisk „Cofnij”, aby powrócić do poprzedniego
poziomu menu.

UŻYTKOWNICY MAC:
Odwiedź następującą
stronę i postępuj krok po
kroku, zgodnie z
instrukcją:

http://kb.sandisk.com/
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Bezprzewodowa
technologia Bluetooth

Wskazówki i rozwiązywanie
problemów

Odtwarzacz MP3 SanDisk Clip Sport Plus wyposażony jest w
bezprzewodową technologię Bluetooth, dzięki czemu możesz
łączyć się z bezprzewodowymi słuchawkami lub głośnikiem

1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy pobrać najnowsze
oprogramowanie z:

https://sandisk.com/support/clipsportplus
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez 10 sekund, aby
wyzerować urządzenie i odblokować go od wszelkich
tymczasowych ustawień, takich jak np. stan zamrażania lub w
przypadku jego braku, aby połączyć się z komputerem.

1. Odtwarzacz i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth
powinny znajdować się we wzajemnym zasięgu

3. Jeśli urządzenie nie włączy się, należy je zresetować (patrz
krok 2) i podłączyć do komputera. Sprawdź poziom naładowania
baterii i naładuj w razie potrzeby.

2. Włącz zarówno odtwarzacz jak i słuchawki
3. Ustaw słuchawki w trybie parowania
4. Ustaw odtwarzacz w trybie parowania za pomocą menu Bluetooth

4. Jeśli urządzenie nie jest wykrywalne przez komputer sprawdź,
czy komputer spełnia minimalne wymagania systemu

5. Włącz Bluetooth
6. Szukaj słuchawek klikając " Wyszukaj urządzenia " („Search
Devices”)

5. Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej lub dowiedzieć
się więcej o funkcjach odtwarzacza, odwiedź stronę:

7. Połącz odtwarzacz ze słuchawkami na liście w sekcji "Wyszukaj
urządzenia" („Search Devices”))

https://sandisk.com/support/clipsportplus

Wskazówki dotyczące bezprzewodowego połączenia odtwarzacza z
systemem samochodowym :
• System audio w samochodzie musi obsługiwać profil A2DP
• Niektóre systemy samochodowe, przed parowaniem proszą o wprowadzenie kodu.
Użyj proszę kodu: "0000"
• Niektóre systemy samochodowe mogą obsługiwać tylko słuchawki bezprzewodowe
• Sprawdź instrukcję obsługi swojego systemu samochodowego lub skontaktuj się z
jego producentem w celu uzyskania dodatkowych informacji
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STOP! Ważne informacje. Przeczytaj je zanim

Poziomy dźwięku

użyjesz odtwarzacza MP3

Aby pomóc Ci zrozumieć, co można uznać za bezpieczny poziom
dźwięku, spójrz na następujące przykłady:

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Lodówka buczenie Normalna rozmowa Miasto ruchu Motocykle / kosiarki
Koncerty rockowe
Broń palna

Odtwarzacz MP3 jest wyposażony w wiele funkcji. Aby pomóc Ci
zmaksymalizować przyjemność słuchania muzyki , firma SanDisk pragnie
poinformować, że ważne jest, aby używać słuchawek z odtwarzacza MP3
na bezpiecznym poziomie .
• słuchanie głośnej muzyki i innych dźwięków przez dłuższy czas może
spowodować uszkodzenie słuchu lub jego czasową lub trwałą utratę

40 DB
60 DB
80 DB
90 DB **
110-120 DB **
120-140 DB**

* DB - decybel (dB) jest jednostką względnego pomiaru siły fali dźwięku

• Objawy utraty słuchu narastają stopniowo wraz z długotrwałym
narażaniem go na wysokie poziomy głośności .

** Te dźwiękowe poziomy głośności są uważane za szkodliwe słuchu na
podstawie informacji z Narodowego Instytutu Głuchoty i Innych Zaburzeń
Komunikacyjnych

• Początkowo, można nie zdawać sobie sprawę z utraty słuchu , może
być to wykryte dopiero podczas badania .

Utylizacja :

• Twój słuch może dostosować się do wyższej głośności dźwięku . W celu
uniknięcia szkodliwego wpływu na słuch , należy kontrolować dźwięki
wydobywającej się ze słuchawek i ustawić głośność odtwarzacza MP3 na
niskim poziomie, gdzie będzie go słychać wyraźnie i komfortowo .

Nie należy wyrzucać tego urządzenia do odpadów niesegregowanych.
Wyciek może być szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi. Proszę
odnieść się do informacji od władz lokalnych na temat segregacji odpadów
i zbiórki odpadów w twojej okolicy.

• Badania (w tym instytut NIDCD) wskazują, że jest mało prawdopodobne
aby dźwięki niższe niż 80decybeli, nawet po długiej ekspozycji,
powodowały utratę słuchu .

Przeczytaj następujące dodatkowe wytyczne dotyczące
bezpieczeństwa PRZED użyciem odtwarzacza MP3

• Słuchaj muzyki z odtwarzacza MP3 na takim poziomie, abyś mógł
jeszcze usłyszeć rozmowę innych ludzi w swoim otoczeniu,
• Uzywanie słuchawek podczas chodzenia lub wykonywania innych
czynności może stanowić zagrożenie. Zalecamy zachować szczególną
ostrożność i wyjąć słuchawki z uszu w trakcie potencjalnie
niebezpiecznych sytuacji
• Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub
innych pojazdów. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu i może być
nielegalne w niektórych obszarach.

• trzymaj odtwarzacz MP3 z dala od zlewu, wanny, natrysku, napojów,
deszczu i innych źródeł wilgoci. Wilgoć może spowodować spięcie i
porażenie prądem
• Czyść MP3 miękką, niestrzępiącą się szmatką przeznaczoną do
szklanych obiektywów
• Nie pozwalaj małym dzieciom używać odtwarzacza MP3 bez nadzoru.
• Nigdy nie wkładaj przypadkowych złączy do portów w odtwarzaczu MP3
lub komputerze. Upewnij się, że złącza mają identyczne rozmiary i kształt
przed podłączeniem.
• Nie należy rozbierać, miażdżyć, ani wrzucać do ognia odtwarzacza,
ponieważ może to spowodować pożar, obrażenia ciała, oparzenia lub inne
zagrożenia.
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