Quick Start_Universal_cvr

3/8/05

5:14 PM

Page 2

®

©2005 OAKLEY, INC. ONE ICON FOOTHILL RANCH CA 92610 WWW.OAKLEY.COM 70X281 1/05

®

Quick Start_INT'L

3/8/05

5:20 PM

Page 20

20

21

INDICATORE SONORO / INDICATORE LUMINOSO
INDICATORE SONORE
• Quando si preme inizialmente il pulsante Play / Pausa per iniziare ad ascoltare musica, si
attiva un segnale sonoro.
• Quando si preme e si tiene premuto il pulsante Play / Pausa per tre secondi, OAKLEY THUMP
si spegne e si attiva un segnale sonoro. (OAKLEY THUMP si spegne automaticamente dopo
tre minuti dall'ultima canzone ascoltata o se lasciato in modalità Pausa.)
• Quando la batteria è quasi scarica (meno del 30%), si attiva un segnale sonoro per indicare che
il livello della batteria è basso. Il segnale si attiva durante l'avvio iniziale e in modalità play.
INDICATORE LUMINOSO
Collegato alla corrente alternata o a un computer:
• La spia piccola lampeggia lentamente per indicare che il collegamento è corretto.
• Una volta caricata la batteria, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa per indicare che
la batteria è carica.
• Durante il trasferimento dei file a OAKLEY THUMP, la spia lampeggia rapidamente per
indicare il ricevimento in corso dei dati.
Scollegato dalla corrente alternata o da un computer:
• Quando la batteria è alimentata solo al 30%, la spia lampeggia per indicare che la batteria si
sta scaricando.

AVISO:
USE POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO
AVISO: Usar os headphones enquanto dirige um veículo motorizado, motocicleta, equipamento
aquatico motorizado ou bicicleta pode ser perigoso e proibido em determinados Estados. Consulte
leis locais. Utilize seu Oakley Thump™ com cuidado quando estiver praticando qualquer atividade
que requer sua atenção total. Enquanto estiver praticando tais atividades, retire os speakers da
região dos ouvidos ou desligue o Oakley Thump™. Isto vai evitar distrações e possíveis acidentes.
O uso de fones de ouvido com volume alto pode causar perda permanente da audição. Se você
começar a apresentar zumbido no ouvido, abaixe o volume ou pare de usar o OAKLEY THUMP.
Com o uso contínuo com o volume alto, seus ouvidos podem acostumar-se a esse volume, o que
pode resultar em danos permanentes a sua audição. Mantenha o volume do OAKLEY THUMP a
um nível seguro.
O uso do OAKLEY THUMP dentro ou perto da água ou outros líquidos, ou em locais molhados,
pode causar choque elétrico e lesões sérias. A armação não é à prova d’água.
Esses óculos não foram projetados para proteger o usuário de todas lesões em caso de impacto
com objetos duros ou se a lente não estiver corretamente encaixada na armação. A Oakley não
recomenda o uso de lentes tingidas ao dirigir à noite, ao olhar diretamente para o sol ou para
fontes artificiais de luz forte. Óculos de sol não são recomendados como proteção industrial.
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IMPORTANTE:
CARREGUE A BATERIA ANTES DE USAR
A bateria interna requer uma carga de 3 horas antes do uso inicial. Com o cabo USB, conecte o
Oakley THUMP™ diretamente na porta USB do seu computador. O Oakley THUMP™ irá extrair
energia do computador para carregar sua bateria interna. Por favor, preste atenção ao seguinte:
• O cabo USB deve ser inserido embaixo do Oakley THUMP™, atrás do fone de ouvido do lado
direito. Certifique-se de que o extensor do fone de ouvido esteja totalmente encaixado
expondo assim a porta de conexão USB na armação dos óculos. Remova a proteção da porta
de conexão para inserir o cabo.

CONSULTA RÁPIDA
Increase Volume
Decrease Volume

Flip-Up
Lens Handle

• Ao inserir o cabo USB, certifique-se de que o pino esteja corretamente alinhado. Se o pino
não estiver se encaixando, tente virá-lo. Tenha certeza de ter o cabo certo e a porta de
conexão certa no seu computador. Portas de conexão USB são retangulares.

USB PORT

Telescoping
Boom Speakers
Indicator Light
(LED)

Next Song /
Fast Forward

Play / Pause
(On / Off)
USB Plug Receptacle
(Mini-B)
Previous Song /
Rewind
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CONTROLES DO OAKLEY THUMP™
LIGUE O OAKLEY THUMP

Pressione e segure o botão PLAY/PAUSE até escutar um bipe
(OAKLEY THUMP irá ligar e começará a tocar a primeira música)

PAUSAR UMA MÚSICA /
RESUMIR MÚSICA

Aperte o botão Play / Pause por menos de um segundo

DESLIGAR O OAKLEY THUMP

Aperte e segure o botão Play / Pause até que ouça o som de aviso
de aparelho desligado (o OAKLEY THUMP se autodesligará após
três minutos se for deixado na função Pause)

AUMENTAR O VOLUME

Aperte o botão Increase Volume

ABAIXAR O VOLUME

Aperte o botão Decrease Volume

PULAR PARA PRÓXIMA MÚSICA

Aperte o botão Next Song / Fast Forward

AVANÇAR UMA MÚSICA

Pressione e segure o botão Next Song / Fast Forward

TOCAR A MÚSICA ANTERIOR

Aperte o botão Previous Song / Rewind

VOLTAR UMA MÚSICA

Pressione e segure o botão Previous Song / Rewind

TOCAR MÚSICAS ALEATORIAMENTE

Pressione e segure o botão Next Song / Fast Forward ao mesmo
tempo em que pressionar uma vez o botão Previous Song / Rewind

REINICIAR O OAKLEY THUMP

Ao apertar e segurar o botão Play / Pause, aperte o botão Previous
Song / Rewind uma vez

(PARA DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS)

CONFIGURAÇÕES DE
EQUALIZAÇÃO

Pressione o botão Increase Volume e o Decrease Volume ao
mesmo tempo.

Obs.: Consulte o manual do OAKLEY THUMP para informações importantes sobre desconectar o OAKLEY THUMP de seu computador.

SONS DE AVISO / LUZ DE AVISO
SONS DE AVISO
• Quando se aperta o botão Play / Pause pela primeira vez para começar a ouvir música, ouvese um som de aviso de aparelho em funcionamento.
• Quando se aperta e segura por três segundos o botão Play / Pause, o OAKLEY THUMP
desliga e ouve-se um som de aviso de aparelho desligado. (O OAKLEY THUMP irá se
autodesligar em três minutos após a música final ou se for deixado na função Pause.)
• Quando a bateria estiver se esgotando (menos de 30%), ouve-se um som de aviso de carga da
bateria baixa. Ouve-se o som quando o aparelho é ligado e enquanto a música estiver tocando.
LUZ DE AVISO
Conectado ao AC ou computador:
• A pequena luz de aviso na armação piscará devagar para indicar que a conexão está boa.
• Quando a bateria estiver sendo carregada, a luz irá parar de piscar e permanecerá ligada para
indicar que a carga está completa.
• Quando arquivos forem transferidos para o OAKLEY THUMP, a luz piscará rapidamente para
indicar que dados estão sendo recebidos.
Desconectado do AC ou computer:
• Quando a carga da bateria estiver abaixo de 30%, a luz piscará para indicar que a carga
está baixa.

