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עצור!

מידע חשוב
חובה לקרוא מידע זה
לפני השימוש בנגן הMP3-

הוראות בטיחות
נגן ה MP3-שברשותך כולל מגוון של תכונות .כדי להבטיח לך הנאה מרבית מן ההאזנה ,חברת SanDisk
מזכירה כי חשוב שהשימוש בנגן ה MP3-עם אוזניות ייעשה בעוצמת קול בטוחה .למידע נוסף בנושא
בטיחות ,עבור אלwww.sandisk.com/clipsportgo/Safety :

מדריך
מקוצר

אחריות מוגבלת לשנתיים מטעם SanDisk
נגן ה MP3-דגם  Clip Sport Goשל  SanDiskכולל אחריות מכוח כתב אחריות זה למשך שנתיים ),(2
בכפוף לתנאים ולתניות הישימים של האחריות כפי שהוגדרו בכתובת.www.sandisk.com/wug :
הוראות סילוק
אסור לסלק מכשיר זה על ידי השלכתו לאשפה לא ממוינת .סילוק באופן לא נכון עלול להוות סכנה לסביבה
ולבריאות האדם .פנה לרשות האשפה המקומית כדי לקבל מידע על מערכות ההשבה והאיסוף באזורך.
מדריך מקוון למשתמש והסכם רישיון מקוון למשתמש קצה
כדי לקבל מדריך מקוון למשתמש והסכם רישיון מקוון למשתמש קצה ) ,(EULAעבור אל:
.www.sandisk.com/support
תאימות לכללי הFCC-
מכשיר זה תואם לדרישות חלק  15של כללי ה.FCC-
www.sandisk.com/clipsportgo/FCC

זמן ההפעלה בשימוש הראשון
הוא כ 45-שניות ,ובכל הפעלה
לאחר מכן הוא  10שניות .הדבר
אינו כולל זמני רענון כלשהם
של מסדי נתונים ,ככל שתבוצע
הוספה או מחיקה של תכנים.

למידע נוסף ,עבור אל:

www.sandisk.com/clipsportgo
 ,SanDiskהסמליל )סימן לוגו( של  SanDiskו Clip Sport-הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים
מסחריים של  Western Digital Corporationאו שלוחותיה בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
כל יתר הסימנים הם קניינם של בעליהם ,בהתאמה.
©  Western Digital Corporation 2018או שלוחותיה .כל הזכויות שמורות .חברת Western Digital
 .Technologies, Incהינה המוכרת הרשמית ובעלת הרישיון לשיווק מוצרי ® SanDiskבשני חלקי יבשת
אמריקה .מיוצר בסין.
80-36-08407
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חבר את הנגן לשקע
ה USB-של מחשבך
למידע נוסף ,עבור אל:
www.sandisk.com/clipsportgo/USB
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טען את נגן
הClip Sport Go-
והעבר מוסיקה
למידע נוסף ,עבור אל:
www.sandisk.com/clipsportgo/Transfer
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