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SESTAVNI DELI NAPRAVE
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POLNJENJE NAPRAVE
Polnjenje naprave lahko traja do približno 3 ure.

PREVIDNOST
ČE BATERIJO NADOMESTITE Z DRUGO BATERIJO, KI NI ISTEGA TIPA, OBSTAJA
NEVARNOST EKSPLOZIJE. PRAZNE BATERIJE ODLAGAJTE SKLADNO Z NAPOTKI.
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PRENOS DATOTEK
WINDOWS UPORABNIKI
1. Predvajalnik s priloženim USB kablom priključite v računalnik.
2. Na računalniku odprite “My Computer“ (Moj računalnik).
3. Dvokliknite na simbol “Clip Sport“.
4. Kopirajte datoteke in jih prilepite v želeno mapo na predvajalniku.
MAC UPORABNIKI
Za podrobne napotke sledite naslednji povezavi: http://kb.sandisk.com/

UŽIVANJE OB POSLUŠANJU GLASBE
•
•
•
•
•
•
•
•

Na slušalke namestite pravo velikost ušesnih čepkov in slušalke vstavite v
predvajalnik.
Za vklop predvajalnika pritisnite sredinski gumb.
S pritiskom na levi ali desni gumb se premikajte po možnostih in v glavnem
meniju (“Main Menu“) s sredinskim gumbom izberite “Music“.
S pritiskom na zgornji ali spodnji gumb se premikate po možnostih glasbe, s
sredinskim gumbom pa želeno možnost izberete. (Po potrebi ponovite korak,
dokler ne izberete skladbe.)
S pritiskom na zgornji ali spodnji gumb se premikate po skladbah, s sredinskim
gumbom pa začnete s predvajanjem želene izbire.
Za preskok pesmi pritisnite levi ali desni gumb.
Z zgornjim gumbom sprožite pavzo ali ponovno začnete s predvajanjem skladbe.
S pritiskom na gumb nazaj (“Back“) se vrnete na prejšnji nivo v meniju.

UPORABA SPOMINSKE KARTICE
Opcijska microSD ali microSDHC kartica* zagotavlja dodaten prostor za shranjevanje.
Kartico enostavno vstavite v režo za spominsko kartico na stranskem delu
predvajalnika.
* Kartica ni priložena, kupite jo posebej.
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Opomba: vsebina vaše kartice je prikazana v meniju “CARD“ (kartica).

NASVETI IN ODPRAVA NAPAK
1. Za najboljše delovanje naprave s spletne strani http://kbsandisk.com/clipsport
prenesite najsodobnejšo različico programske opreme.
2. Pritisnite in 10 sekund držite gumb za vklop/izklop da napravo ponovno zaženete
in jo s tem odklenete iz katerega koli začasnega stanja, kot na primer zamrznitve
ali neuspešnega povezovanja na računalnik.
3. Če se naprava ne vklopi, jo ponovno zaženite (glejte korak 2) in jo povežite na
računalnik. Preverite nivo baterije in po potrebi predvajalnik napolnite.
4. Če računalnik ne zazna naprave, preverite ali vaš računalnik ustreza minimalnim
sistemskim zahtevam.
5. Za informacije o podpori ali če želite izvedeti več o funkcijah naprave, obiščite
spletno stran http://kbsandisck.com/clipsport.

STOP! POMEMBNE INFORMACIJE
PRED UPORABO MP3 PREDVAJALNIK OBVEZNO PREBERITE SPODNJE NAPOTKE

VARNOSTNI NAPOTKI
Vaš MP3 predvajalnik je opremljen z različnimi funkcijami. Za povečanje užitkov ob
poslušanju, vam SanDisk svetuje, da je zelo pomembno slušalke na MP3 predvajalniku
uporabljati na varni slušni ravni.
• Izpostavljenost ali daljše ponavljajoče izpostavljanje previsokemu zvoku glasbe in
ostalih zvokov lahko poškoduje vaš sluh, ter posledično povzroči začasno ali celo
trajno izgubo sluha.
• Simptomi izgube sluha se povečujejo postopno s podaljšano izpostavljenostjo
visokim stopnjam glasnosti.
• V začetku se izgube sluha morda niti ne zavedate, razen če je zaznana s
preizkusom sluha.
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•

•
•
•
•

Vaš sluh se lahko prilagodi na višjo glasnost zvoka. V izogib kakršnim koli
škodljivim vplivom na vaš sluh, morate nadzirati zvok, ki prihaja iz vaših slušalk in
glasnost MP3 predvajalnika nastaviti na nizko nastavitev, kjer je poslušanje jasno
in udobno.
Študije, vključno s tisto, ki jo je izvedel ameriški Nacionalni inštitut za gluhe in
druge motnje sporazumevanja kažejo, da je malo verjetno, da zvoki nižji od 80 dB
tudi pri daljši izpostavljenosti povzročijo izgubo sluha.
MP3 predvajalnik poslušajte pri taki stopnji glasnosti, da še vedno slišite pogovor
in ostale ljudi v okolju, ne da bi pri pogovoru morali kričati.
Predvajanje glasne glasbe in uporaba slušalk je lahko nevarna tudi med hojo ali ko
ste ukvarjate z drugimi dejavnostmi. V potencialno nevarnih situacijah bodite zelo
previdni in prenehajte z uporabo naprave.
Če vozite, kolesarite ali upravljate katerokoli motorizirano vozilo, ne uporabljajte
slušalk. Povzročite lahko nevarnost v prometu, v nekaterih območjih pa je tudi
tudi nezakonito.

STOPNJE SLUHA
Da bi vam pomagali razumeti, kaj je varna stopnja glasnosti, so za primerjavo spodaj
navedeni primeri:
Primeri tipičnih nivojev zvoka
Približna stopnja zvoka v decibelih (dB)*
Brnenje hladilnika
40
Normalen pogovor
60
Mestni promet
80
Motorji/kosilnice
90**
Rock koncert
110‐120**
Orožje
120‐140**
* dB – decibel je enota relativnega merjenja moči valovanja zvoka. Pri decibelih (dB)
se z vsakimi dodatnimi 3 dB izmerjena stopnja signala podvoji.
**Te stopnje zvočnih decibelov so pri daljši izpostavljenosti prepoznane kot škodljive.
Podatke je prispeval ameriški Nacionalni inštitut za gluhe in druge motnje
sporazumevanja (NIDCD): www.nidcd.nih.gov/health/heariing.noise.asp.

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE
Odslužene naprave ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke. Nepravilno
odlaganje je lahko škodljivo za okolje in zdravje ljudi. Informacije o vračilu in sistemu
zbiranja odpadkov v vašem okolju se obrnite na lokalne oblasti. Pri njih dobite vse
podrobnosti o pravilnem odlaganju elektronskih naprav, sestavnih delov in dodatne
opreme.

DODATNE VARNOSTNE SMERNICE
Pred uporabo vašega MP3 predvajalnika natančno preberite spodnje dodatne
varnostne smernice:
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•
•
•
•
•

Predvajalnika ne uporabljajte v bližini umivalnika, pijač, kopalnih kadi, tušev in
ostalih virov vlage. Vlaga lahko pri vsaki električni napravi povzroči električni šok.
Predvajalnik čistite z mehko, gladko krpo, ki se uporablja za steklene leče.
Ne dopustite, da se otroci brez nadzora igrajo s predvajalnikom.
V vtičnice naprave ali računalnika nikoli ne vstavljajte ničesar na silo. Pred
vstavljanje se prepričajte, da se vaši priključki ujemajo po obliki in velikosti.
Notranje polnilne baterije naprave nikoli ne razstavljajte, drobite, z njo ne
ustvarjajte kratkega stika in ne sežigajte, ker lahko povzročite požar, telesne
poškodbe, opekline ali druge nevarnosti.

OPOMBA: ZA DOM IN OSEBNO UPORABO
Naprava je namenjena za snemanje in predvajanje doma in za osebni užitek.
Kopiranje in komercialna uporaba avtorskega materiala brez dovoljenja lastnika pravic
je lahko zakonsko prepovedana. Uporaba vašega MP3 predvajalnika v skladu z vsemi
avtorskimi pravicami in veljavnimi zakoni intelektualne lastnine, je odgovornost
uporabnika izdelka.
FCC IZJAVA
Ta naprava je skladna z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih
dveh pogojev:
• Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
• Ta naprava mora sprejeti vsako motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči
njeno neželeno delovanje.
Naprava je bila testirana in je dokazano skladna z omejitvami za Razred B digitalnih
naprav, kakor je navedeno v delu 15 pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako,
da v naseljih zagotavljajo smiselno zaščito pred škodljivimi motnjami. Ta naprava
ustvarja, uporablja in lahko oddaja energijo radijske frekvence, in če ni nameščena
pravilno in skladno tem navodilom za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje na
radijskih komunikacijah. Kljub temu ni možno v popolnosti zagotoviti, da do motenj na
določenih napeljavah ne bo prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje pri
radijskem ali televizijskem sprejemu, ki jih je mogoče dokazati z izklopom in ponovnim
vklopom naprave je priporočljivo, da uporabnik poskuša popraviti motnje z enim ali
več spodaj navedenih predlogov:
• Spremenite smer ali lokacijo sprejemne antene.
• Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
• Napravo vklopite v drugo vtičnico in različen tokokrog od sprejemnika.
• Za pomoč se obrnite na prodajalca ali usposobljenega strokovnjaka za radijo/TV.
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: MP3 predvajalnik SanDisk Clip Sport 8GB
Kat. št.: 119 29 31
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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