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למידע נוסף, עבור אל:
sandisk.com/support/clipsportplus

SanDisk הוא סימן מסחרי של Western Digital Corporation או שלוחותיה, והוא רשום בארצות הברית ובמדינות אחרות. סימן המילה 
 Western Digital וכל שימוש בהם בידי ,Bluetooth SIG, Inc. הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth® (סימני לוגו) והסמלילים

.Technologies, Inc נעשה ברישיון. כל יתר הסימנים המסחריים הם קניינם של בעליהם, בהתאמה.

© Western Digital Corporation 2016 או שלוחותיה. כל הזכויות שמורות. מיוצר בסין.

80-36-08353

הוראות בטיחות
נגן ה-MP3 שברשותך כולל מגוון של תכונות. כדי להבטיח לך הנאה מרבית מן ההאזנה, חברת SanDisk מזכירה כי חשוב שהשימוש בנגן 

www.sandisk.com/support/clipsportplus/safety :עם אוזניות ייעשה בעוצמת קול בטוחה. למידע נוסף בנושא בטיחות, עבור אל MP3-ה
האזנה לנג� בעוצמת קול מלאה לאור� זמ� עלולה לגרו� נזק לשמיעת המשתמש

זהירות: במקרה של החלפת הסוללה לסוג לא מתאים קיימת סכנת התפוצצות. חובה לסלק סוללות משומשות בהתאם 
להוראות.

אחריות לשנתיים
נגן ה-MP3 דגם Clip Sport PLUS של SanDisk כולל אחריות מכוח כתב אחריות זה למשך שנתיים (2), בכפוף לתנאים ולתניות הישימים של 

.www.sandisk.com/wug :האחריות כפי שהוגדרו בכתובת

הוראות סילוק
אופן הסילוק הנכון של מוצר זה. סימון זה מצביע על כך שאין לסלק מוצר זה יחד עם אשפה ביתית אחרת בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי 

למנוע פגיעה אפשרית בסביבה ובבריאות האדם עקב סילוק בלתי מבוקר של אשפה, מחזר אותה מתוך אחריות ותקדם שימוש חוזר בר-קיימא 
במשאבים חומריים. להשבת המכשיר המשומש שברשותך, השתמש במערכות ההשבה ואיסוף או פנה לחנות שבה רכשת את המוצר. הם 

יכולים להביא מוצר זה למחזור בטוח מבחינה סביבתית.

סוללה
מוצר זה כולל סוללת ליתיום-יון פולימרית. הסוללה תוחלף אך ורק בידי SanDisk וספקי השירות המורשים שלה. חברת SanDisk וספקי 
השירות המורשים שלה יבטיחו כי סוללה שיצאה משימוש תמוחזר כיאות, כיוון שחובה לסלק ולמחזר סוללות בנפרד מהאשפה הביתית.

מדריך מקוון למשתמש
.www.sandisk.com/support/clipsportplus :כדי לקבל מדריך מקוון למשתמש, עבור אל

הערה: קבצים מוגנים אינם ניתנים להעתקה לתבניות אחרות. לפני אפריל 2009, מוסיקה שנרכשה מחנות iTunes הייתה מוגנת מהעתקה 
דרך מערכת ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) בשם FairPlay מבית Apple. בשנת 2009 הודיעה Apple כי חנות המוסיקה iTunes תהיה חופשית 
מ-DRM החל מאפריל 2009. שירים שהורדו מחנות iTunes לאחר תאריך זה כבר היו חופשיים מ-DRM ולכן ניתנים להמרה ו/או להעברה אל 

.Clip נגני

 FCC-תאימות לכללי ה
www.sandisk.com/support/clipsportplus/fcc .FCC-מכשיר זה תואם לדרישות חלק 15 של כללי ה

מדריך מקוצר

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/support/clipsportplus

חבר את הנגן לשקע 
ה-USB של מחשבך 

לצורך טעינה

העבר מוסיקה לנגן 
ה-MP3 הלביש 

Clip Sport PLUS שברשותך

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/support/clipsportplus

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/support/clipsportplus

אופציונלי:
חבר את הנגן שלך למכשיר אלחוטי 

®Bluetooth (אוזניות, רמקולים)

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/support/clipsportplus

מבט מהיר

 USB שקע
(טעינה והעברת 

נתונים)

לחצן עוצמת 
קול

חזרה / נעילה-שחרור
(לחץ 3 שניות)

השמעה / השהיה / 
גלילה מעלה

שמאלה / הקודם / 
אחורה

אפשרויות / גלילה מטה

שקע 
אוזנייה*

מסך 
תצוגה

ימינה / 
הבא / 
קדימה

הפעלה / בחירה

טען את הנגן במשך כ-3 שעות לפני השימוש הראשון בו.

ניתן לטעון את הנגן דרך שקע USB של מחשב, מתאם USB לרכב 
(לא כלול) או מטען USB לשקע חשמל בקיר (לא כלול).

הערה: עם השימוש הראשון בסוללה, מומלץ להכין אותה כדי להאריך 
את חיי השירות שלה. הנגן צריך להיות טעון במלואו, ואז יש לפרוק אותו 

לחלוטין לפני הטעינה מחדש. חזור על מחזור זה בשלוש עד חמש הפעמים 
הראשונות לטעינת הנגן.

כדי לחבר את הנגן למחשב, פעל לפי השלבים הבאים:

חבר את קצהו הגדול של כבל ה-USB לתוך שקע USB פנוי   .1
במחשב.

חבר את קצהו הקטן יותר של כבל ה-USB לתוך מחבר המעגן   .2
במכשיר.

הנגן יופיע בתוך 'המחשב שלי' (My Computer) בשם   .3
 .'SPORT PLUS'

ניתן להעביר מוסיקה מהמחשב לנגן בדרך של גרירה ושחרור.  .4

הבא את הנגן ואוזניות ה-Bluetooth לטווח שיאפשר קליטה   .1
ביניהם.

הפעל הן את הנגן והן את האוזניות.  .2
העבר את האוזניות למצב שיוך.  .3

.Bluetooth העבר את הנגן למצב שיוך דרך תפריט  .4
.Bluetooth הפעל את  .5

חפש את האוזניות על ידי לחיצה על 'חפש מכשירים'   .6
.(Search Devices)

שייך את הנגן לרשימה שתחת 'חיפוש מכשירים'   .7
.(Search Devices)

!

בעל דירוג IPX-5: הנגן עמיד במים אך אינו מתוכנן להטבלה בהם. 
הרחק את הנגן מכיורים, אמבטיות ומקורות מים אחרים שהנגן עלול 
להיות מוטבל בהם. הטבלת הנגן במים עלולה לגרום להתחשמלות. 5

עצות לגבי חיבור מכשיר אלחוטי Bluetooth ברכב
A2DP-מערכת השמע של הרכב חייבת לתמו� ב –

'0000' 
– מערכות מ�וימות לרכב יבקשו ממ� להזי� קוד לפני השיו�. השתמש ברצ
– מערכות מ�וימות לרכב יכולות לתמו� בטלפו� BT קבוע בלבד.

.
– עיי� במדרי� למשתמש של מערכת השמע ברכב או פנה ליצר� הרכב למידע נו�
* רדיו FM מחייב אוזניות מחווטות (לא אלחוטיות) 

כדי לפעול.

Clip Sport PLUS לביש MP3 נגן

Clip Sport PLUS
נגן MP3 לביש 

עצור!
מידע חשוב

חובה לקרוא מידע זה 
MP3-לפני השימוש בנגן ה
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