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Kapitola 1. Bezpečnostné upozornenia a údržba  
Táto kapitola obsahuje bezpečnostné upozornenia a návod na čistenie MP3 prehrávača SanDisk Clip Jam 

(ďalej len prehrávač). 

1. Pred prvým použitím venujte pozornosť nasledujúcim informáciám a pokynom. 

2. Pre bezproblémové zaobchádzanie s prehrávačom si preštudujte prosím celý tento manuál. 

3. Uchovajte si tento užívateľský manuál pre budúcu potrebu. 

4. Nepoužívajte slúchadlá počas šoférovania, jazdy na bicykli, motorke či riadení iného motorového 

vozidla. Takéto počúvanie môže viesť k nebezpečným dopravným situáciám a v niektorých 

krajinách môže byť v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Počúvanie hlasnej hudby môže 

viesť k nebezpečným situáciám aj pri bežnej chôdzi či iných aktivitách. V rizikových situáciách 

buďte radšej opatrní a prerušte počúvanie. 

5. Nepočúvajte hudbu príliš hlasno. Odborníci varujú pred príliš hlasitým a dlhým počúvaním. 

Hlasitosť nastavte na strednú úroveň, tak aby ste boli schopní vnímať okolité zvuky a tiež boli 

ohľaduplní k ľudom okolo vás a nerušili ich hlasitým počúvaním. 

6. Chráňte prehrávač pred vlhkosťou a jej zdrojmi: dresmi, nápojmi, vaňami, sprchovými kútmi, 

dažďom atď. Vlhkosť môže spôsobiť elektrický šok u každého elektronického zariadenia. 

7. Pre dlhý život vášho prehrávača dodržiavajte nasledujúce tipy: 

• Čistite prehrávač jemnou handričkou. 

• Zabráňte deťom, aby sa s prehrávačom hrali bez dozoru. 

• Nepoužívajte násilie pri pripojovaní konektorov k prehrávaču / PC. Vždy sa uistite, že 

máte ten správny konektor. 

• Nikdy nemanipulujte s internou dobíjacou batériou, neskratujte ju, nerozoberajte ju, 

nebúchajte do nej, v opačnom prípade môžete spôsobiť požiar, privodiť si zranenie, 

popáleniny a spôsobiť ďalšie riziká. 

Likvidácia odpadu 
Prehrávač nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Nevhodný spôsob likvidácie môže byť škodlivý pre 

životné prostredie a ľudskému zdraviu. Informujte sa u svojho miestneho správcu odpadov na spôsob 

nakladania s elektro odpadom. 

  



Kapitola 2. Prehľad funkcií MP3 prehrávača SanDisk Clip Jam 
Gratulujeme Vám k zakúpeniu MP3 prehrávača SanDisk Clip JamTM! 

Užívajte si veľa zábavy s hudbou na cestách vďaka kompaktnému farebnému prehrávaču Clip Jam, ktorý 

môžete pripnúť kdekoľvek a mať ho tak neustále po ruke. Jasný palcový displej a veľké ovládacie prvky 

vám uľahčia prehrávanie súborov v obľúbených audio formátoch vrátane formátu AAC. Vďaka slotu pre 

microSDTM kartu môžete rozšíriť priestor pre vašu hudbu a počúvať vkuse až 18 hodin2. 

Vlastnosti 

• Extra ľahký, jednoducho nositeľný hudobný prehrávač 

• Hlboká a bohatá kvalita zvuku 

• Interná pamäť 8GB + vstavaný slot pre microSDTM kartu1 

• Veľký, jasný, výborne čitateľný displej a veľké ovládacie tlačidlá 

• Až 18 hodín na jedno nabitie vďaka integrovanej batérii2 

• Dostupný vo farbách: svetlá oranžová, ružová, modrá, zelená a čierna 

• Prehráva audio súbory vo viacerých  audio formátoch vrátane: MP3, WMA (bez DRM), AAC (bez 

DRM z iTunes) a Audible (len s DRM). 

Minimálne systémové požiadavky 

• Windows® XP SP2, alebo Mac OS X 10.3 či Linux 

• USB 2.0 port (pre nabíjanie a rýchly prenos dát) 

Obsah balenia 
Súčasťou štandardného dodávaného balenia je: 

• MP3 Prehrávač SanDisk Clip Jam 

• Slúchadlá – štuple 

• USB 2.0 kábel 

• Návod na použitie 



Popis prehrávača 

 

USB port – port USB pre prenos dát a nabíjanie prehrávača 

Volume control – ovládanie hlasitosti 

Back – tlačidlo „Späť“ 

Left / Previous / Rewind – tlačidlo „Doľava / Predošlá skladba / Pretáčanie späť“ 

Play / Pause / Scroll up – tlačidlo „Prehrať / Pauza / Hore“ 

Options / Scroll down – tlačidlo „Možnosti / Dole“ 

Power / Select – tlačidlo „Napájanie / Výber“ 

Display screen – displej 

Right / Next / Forward – tlačidlo „Doprava / Nasledujúca skladba / pretáčanie vpred“ 

Earphone jack – konektor pre slúchadlá 

microSDHCTM card slot – slot pre pamäťovú kartu microSDHCTM 



Zobrazenie na displeji 

 

1. Play / Pause – zobrazí stav prehrávania / nahrávania 

2. Battery Indicator – zobrazuje stav batérie. 

4. Artist name / song name – zobrazuje názov interpreta 

skladby 

5. Song progress – zobrazuje aktuálny čas skladby 

6. Song no. / all songs – zobrazuje číslo aktuálnej skladby, 

celkový počet skladieb a poradie aktuálnej skladby v danom 

adresári. 

 

  



Hlavné menu 

 
 

Hudba – prechádzajte a počúvajte svoje súbory po interpretoch, 
albumoch a playlistoch. 

 
 

Rádio – Počúvajte FM rádio a nastavte si obľúbené stanice 

 
 

Knihy – Prechádzajte a počúvajte svoje audioknihy v DRM. 

 
 

Pamäťová karta – pamäťová karta je voliteľné příslušenstvo predávané 
zvlášť: microSDHCTM, alebo microSDTM vám poskytne ďalší priestor pre 
vaše súbory. 

 
 

Nastavenie – precházajte či meňte nastavenie vášho prehrávača. 

 

Adresáre – Prechádzejte a počúvajte obsah podľa uložených 
adresárov. 

 

  



Kapacita 
8GB* 

Umožňuje uložiť až 2000 skladieb. 

*1 GB=1 000 000 000 bytov. Celková užívateľská pamäť je menšia. 
1Pamäťová karta je doplnkové príslušenstvo, nie je súčasťou balenia. 
2Údaj platí pre nepretržité prehrávanie MP3 skladby s 128 kbps. Aktuálna hodnota sa môže líšiť 
v závislosti na štýle používania. Batéria nie je vymeniteľná. 
3Odhad platný pre 3,5 min skladby. Jedná sa o odhad, skutočná hodnota sa môže líšiť v závislosti na 
vlastnostiach súboru a ďalších faktoroch. 

Batéria 
Prehrávač obsahuje vstavaný dobíjací akumulátor, ktorý pri bežnom používaní zvládne na jedno nabitie 

až 18 hodín* prehrávania. Pred prvým použitím odporúčame batériu plne nabiť. Prehrávač môžete 

nabíjať pripojením USB káblu do PC, sieťového adaptéru (nie je súčasťou dodávky, alebo auto adaptéru 

nie je súčasťou dodávky). 

*Údaj platí pre nepretržité prehrávanie MP3 skladby s 128 kbps. Aktuálna hodnota sa môže líšiť 
v závislosti na štýle používania. Batéria nie je vymeniteľná. 

Nabíjanie 
Pred prvým použitím odporúčame batériu plne nabiť. Pre nabitie batérie postupujte nasledovne: 

1. Pripojte prehrávač k PC. PC musí byť zapnutý. 

2. Na displeji sa objaví ikona nabíjania „Charging ...“ Batéria sa plne nabije asi počas troch hodín. 

Po plnom nabití bude indikátor stavu batérie trvalo svietiť zelene a na displeji sa zobrazí nápis 

„Charged“  (nabité) 

 
3. Pre prerušenie nabíjania jednoducho odpojte prehrávač. 

TIP: Batériu nie je možné prebiť. 

• Pokiaľ váš PC nerozpozná pripojený prehrávač, uistite sa, že používate Windows® XP SP2, 

alebo Mac OS X 10.3 či Linux, alebo novšie. Skúste reštartovať prehrávač a skúste to znovu. 

• POZNÁMKA: Ak dosiahne batéria na 20% svojej kapacity, zobrazí sa varovanie „Battery 

running low“. Pri 5% dôjde k automatickému vypnutiu prehrávača. 

  



Aktualizácie Firmware 
Spoločnosť SanDisk príležitostne vydáva aktualizácie firmware, ktoré môžu obsahovať nové vlastnosti a 

zvyšovať výkonnosť. Spoločnosť SanDisk odporúča aktualizáciu firmware prehrávača na poslednú verziu. 

Odporúčame vykonávať aktualizáciu až po prvom úplnom nabití batérie. 

Pre aktualizáciu na najnovšiu verziu firmware otvorte v prehliadači nasledujúci odkaz: 

http://www.sandisk.com/clipjam a postupujte podľa týchto krokov: 

1. Kliknite na banner „Download Firmware Updater“ 

2. Kliknite na stiahnutý súbor a stlačte „Spustiť“ („Run“) 

3. Postupujte podľa inštrukcii pre aktualizáciu firmware. 

4. Po dokončení aktualizácie reštartujte prehrávač. 

TIP: Po prvom stiahnutí vás bude program informovať o nových verziách automaticky. Užívateľský 

manuál je tiež dostupný cez aktualizačný program. 

Slúchadlá – štuple 
Prehrávač je dodávaný spolu so slúchadlami typu „štuple“, ktoré umožňujú nastaviť veľkosť pre 

pohodlnejšie nosenie. Vyskúšajte z výberu nástavcov na štuple a vyberte veľkosť, ktorá vám sedí 

najlepšie. Ak Vám štuple sedia dobre v ušiach, použite klips na kábli pre dotiahnutie káblu pod vašou 

bradou. 

1. Pre stiahnutie gumového návleku podržte jemne slúchadlo, a stiahnite opatrne gumový návlek.  

(Slúchadlo nedržte za kábel ani jeho základňu) 

2. Ľahko a opatrne ho nasuňte na slúchadlo až bude na svojom mieste. 

  

http://www.sandisk.com/clipjam


Kapitola 3. Základne ovládanie 
Táto kapitola oboznamuje so základným ovládaním MP3 prehrávača SanDisk Clip Jam. 

Tlačidlo Power / Select 
Tlačidlo Power / Select je umiestené v strede prehrávača. Slúži pre vypnutie / zapnutie prehrávača a 

ďalej pre výber nastavenia prehrávača. 

Zapnutie prehrávača 
Pre zapnutie stlačte a podržte tlačidlo Power po dobu 3 sekúnd. Po zapnutí sa na displeji zobrazí 

posledné funkčné nastavenie a prehrávaná skladba. 

Vypnutie prehrávača 
Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo Power po dobu 3 sekúnd. 

Reset 
Pokiaľ sa prehrávač z akéhokoľvek dôvodu zasekne, vypnite ho a znovu zapnite. Po resete dôjde k strate 

všetkých nastavení. Váš uložený obsah (hudba, audioknihy, atď.) zostane nedotknutý na svojom mieste. 

Pripojenie prehrávača k PC s Windows, alebo Mac OS. 
Pre prepojenie prehrávača s PC s Windows postupujte nasledovne: 

1. Pripojte USB kábel širším koncom (konektorom) k PC. 

2. Pripojte USB kábel užším koncom k prehrávaču. 

3. Na displeji sa zobrazí „charging“. 

4. Prehrávač sa pod Win identifikuje ako „CLIP JAM“ 

Odpojenie prehrávača od PC s OS Windows 
Ak dokončíte nabíjanie, prehrávanie súborov, či upgrade firmware môžete prehrávač hneď odpojiť. 

! VAROVANIE ! Nikdy neodpájajte prehrávač počas prenosu dát. Odpojenie prehrávača od PC počas 

prenosu dát môže viesť k poškodeniu prehrávača. 

Odpojenie prehrávača od PC s Mac OS 
Ak dokončíte nabíjanie, prehrávanie súborov, či upgrade firmware môžete prehrávač odpojiť 

potiahnutím ikony do odpadkového koša (Trash), potom môžete odpojiť USB kábel. 

! VAROVANIE ! Nikdy neodpájajte prehrávač počas prenosu dát. Odpojenie prehrávača od PC počas 

prenosu dát môže viesť k poškodeniu prehrávača. 

  



Kapitola 4. Hudba 
Kapitola popisuje ako nahrávať súbory z vášho PC do MP3 prehrávača SanDisk Clip Jam. 

MP3 prehrávač SanDisk Clip Jam umožňuje uložiť stovky skladieb v najrôznejších audio formátoch a 

ponúka niekoľko možností prispôsobenia počúvania pre maximálny komfort. 

Nahranie hudby 
Hudbu môžete nahrať z vášho počítača jednoduchým potiahnutím súborov. 

Drag and Drop pod Windows 
Drag and Drop – potiahnutie hudby v Prieskumníku vo Windows: 

1. Pripojte prehrávač prostredníctvom USB káblu k vášmu PC. 

2. Otvorte disk prehrávača pomocou prieskumníka Windows, AutoPlay, alebo cez menu Môj 

počítač. 

3. Dvojklik na ikonu CLIP JAM. 

4. Dvojklik na adresár Music (Hudba). 

5. Potiahnite súbory s hudbou z vášho PC do vášho prehrávača. 

6. Ak používate prídavnú pamäťovou kartu microSDTM, môžete súbory tiež potiahnuť do druhého 

výsuvného disku reprezentujúceho túto kartu. Karta sa vo Windows zobrazuje pod svojim 

menom, rovnako ako by sa hlásila v čítačke kariet. 

7. Na kartu môžete ukladať súbory, len pokiaľ máte dostatočné oprávnenie pre zápis na kartu. Viac 

viď kapitola 7. 

8. Viac informácií vrátane podrobného návodu nájdete na webe: 

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/ 

Drag and Drop pre Mac 
Drag and Drop – potiahnutie hudby na Mac OS: 

1. Pripojte prehrávač prostredníctvom USB káblu k vášmu PC. 

2. Otvorte disk prehrávača dvojklikom na ikonu „CLIP JAM“, ktorá sa objaví na ploche. 

3. Dvojklik na adresár Music (Hudba). 

4. Potiahnite súbory s hudbou z vášho PC do vášho prehrávača. 

5. Viac informácií vrátane podrobného návodu nájdete na webe: 

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/ 

Ak používate prídavnú pamäťovou kartu microSDTM, môžete súbory tiež potiahnuť do druhého 

výsuvného disku reprezentujúceho túto kartu. Karta sa zobrazuje pod svojim menom, rovnako ako by sa 

hlásila v čítačke kariet. Na kartu môžete ukladať súbory, len pokiaľ máte dostatočné oprávnenie pre 

zápis na kartu. Viac viď kapitola 7. 

TIP: Nezabudnite pred odpojením prehrávača korektne odpojiť zariadenie USB. (platí pre Windows aj 

Mac). 

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/


Prehrávanie hudby 
Pre prehranie hudby postupujte nasledovne: 

1. Vyberte v hlavnom menu položku „Music“. 

2. Vyberte typ prehrávania: „Shuffle“ – náhodný výber, „Artist“ – interpret, „Albums“ – album, 

„Songs“ – skladby alebo „Playlists“ – playlisty. 

• „Shuffle“ – prehráva náhodný výber zo všetkých uložených skladieb. 

• „Artists“ – vyberie náhodný výber piesní od daného interpreta, prípadne zobrazí všetky 

skladby od daného interpreta. 

• „Albums“ – prehrá náhodný výber zo všetkých albumov, alebo umožní vyhľadávať podľa 

názvu albumu, ďalej potom prehrať skladby z vybraného albumu. 

• „Songs“ – zobrazí zoznam skladieb podľa abecedy a umožní výber danej skladby. 

• „Playlists“ -  zobrazí zoznam playlistov, prípadne vytvorených „GoList“ skupín. 

TIP: Stlačením tlačidla Shuffle v režimoch „Artists“, „Songs“, „Playlists“ a „Albums“ bude náhodný 

výber voliť zo všetkých dostupných skladieb, nie len z vybranej kategórie. Pre výber náhodných 

skladieb v rámci danej kategórie, napríklad albumy, vyberte názov albumu, stlačte „Select“ a potom 

„Shuffle“. 

1. Vyberte súbor / skladbu, ktorý chcete prehrať. 

2. Stlačením tlačidla „Forward“ preskočíte na nasledujúcu skladbu, stlačením a podržaním budete 

pretáčať zvolenú skladbu vpred. 

3. Stlačením tlačidla „Previous“ preskočíte na predošlú skladbu, stlačením a podržaním budete 

pretáčať zvolenú skladbu späť. 

4. Ak sa na displeji nezobrazuje názov aktuálnej skladby, stlačte tlačidlo „Back“ pre návrat do 

hlavného menu. 

5. Nasledujúce voľby sú dostupné stlačením tlačidla „Options“: 

a. „Add Song to GoList“ – zaradiť skladbu do zoznamu „GoList“ 

b. „Repeat“ – opakovanie 

c. „Shuffle“ – náhodný výber 

d. „Music EQ“ – hudobný ekvalizér 

e. „Delete song“ – zmazanie skladby 

f. „Track Info“ – info o skladbe 

Menu „Options“ 
Prehrávač ponúka niekoľko možností ako personifikovať počúvanie hudby prostredníctvom menu 

„Options“. 

Pre výber postupujte nasledovne: 

1. Počas prehrávania skladby stlačte tlačidlo „Options“, zobrazí sa menu. 

2. Teraz môžete vykonávať nasledujúce zmeny: 



Zaradenie skladby na „GoList“ 
„GoList“ je rýchlo prístupný playlist, dáva vám možnosť pridať / vyradiť skladbu na jeden z troch 

preddefinovaných „GoListů“ určených pre vaše obľúbené skladby (až 100 skladieb v jednom liste) a ľahký 

prístup k nim. 

1. Vyberte voľbu „Add Song to GoList“ potom vyberte príslušný GoList. 

2. Stlačte tlačidlo „Back“ pre návrat do bežného zobrazenia. 

TIP: vymazanie zoznamu „GoList“ nevedie k zmazaniu samotných skladieb. 

„Repeat“ – Opakovanie 
Táto voľba bude opakovať skladbu. 

1. Vyberte „Repeat“ 

2. Stlačením „Shuffle“ prepínate medzi možnosťami: 

a. „Off“ – opakovanie vypnuté 

b. „Song“ – opakuje aktuálnu skladbu 

c. „Album“ – opakuje aktuálny album 

3. Stlačte tlačidlo „Back“ pre návrat do bežného zobrazenia. 

„Shuffle“ – náhodný výber 
1. Vyberte „Shuffle“ 

2. Stlačením „Select“ prepínate medzi možnosťami „Shuffle On“ – zapnuté a „Shuffle Off“ – 

vypnuté. 

3. Stlačte tlačidlo „Back“ pre návrat do bežného zobrazenia. 

„Music EQ“ – ekvalizér 
Táto voľba vám umožní nastavenie hudobného ekvalizéru – môžete vybrať nastavenie odpovedajúce 

danému žánru. 

1. Vyberte „Music EQ“ 

2. Pomocou tlačidiel „Up“ a „Down“ môžete prechádzať menu a vybrať odpovedajúce nastavenie. 

„Delete Song“ – vymazanie skladby 
Táto možnosť vymaže zvolenú skladbu z vášho prehrávača. 

1. Vyberte „Delete Song“. 

2. Stlačením „Yes“ potvrďte. 

„Track Info“ – informácia o skladbe 
Táto voľba zobrazí dostupné informácie o skladbe. 

1. Vyberte „Track info“. 

2. Pomocou tlačidiel „Up“ a „Down“ môžete prechádzať informácie. 

3. Stlačte tlačidlo „Back“ pre návrat do bežného zobrazenia. 



Tvorba playlistov 

MP3 prehrávač Clip Jam podporuje playlisty vo formáte M3U, ktoré zároveň musia byť umiestnené v 

zložke so súbormi, na ktoré odkazujú. Nižšie je uvedený postup pre vytvorenie playlistu pomocou 

programu „Windows Media Player“: 

1. Všetky súbory, ktoré chcete pridať do playlistu umiestnite do jednej zložky. 

 
2. Adresár potiahnite do programu „Windows Media Player“. 



 
 

 
3. V menu vyberte voľbu: „Save list as“ 



 
4. Súbor uložte na rovnakú cestu, kde sa nachádzajú súbory v ňom vybrané, vyberte príponu .M3U 

a kliknite na „Save“. 

Teraz by sa vám mal zobrazovať M3U playlist so všetkými skladbami, ktoré ste do neho chceli 

umiestniť. 

 
5. Potiahnite celý adresár vrátane  súborov a súboru playlistu na prehrávač Clip Jam. 



 

Playlist bude teraz dostupný pod položkou „Playlist option“ v menu „Music“. 

Kapitola 5. Rádio 
Táto kapitola popisuje ako pomocou prehrávača počúvať FM rádio. 

Počúvanie FM rádia 
MP3 prehrávač SanDisk Clip Jam ponúka možnosť počúvania FM vysielania. Pre počúvanie FM rádia: 

1. V hlavnom menu vyberte položku „Radio“. Zobrazí sa menu nastavení frekvencie. 

2. Pomocou tlačidiel „Forward“ / „Previous“ vyberte stanicu, potom stlačte „Select“. 

3. Pre rýchle prehľadanie podržte jedno z tlačidiel „Forward“ / „Previous“ chvíľu stlačené. 

TIPy: 

1. Vaše slúchadlá slúžia ako anténa. Pre najlepší signál a možnosť zachytenia čo najviac 

dostupných staníc odporúčame rozvinúť kábel slúchadiel, ako najviac to pôjde. 

2. Stlačenie tlačidla play/pause počas počúvania rádia má funkciu „Mute“, nedochádza k 

žiadnemu ukladaniu streamu počas pauzy. 

Nastavenie predvolených staníc FM 
Môžete si uložiť až 40 staníc: 

1. V režime „Radio“ stlačte tlačidlo Options. 



2. Vyberte „Add Preset“ pre uloženie aktuálnej frekvencie / stanice. Toto sa zobrazí v ponuke 

„View all Presets“. Ak máte pripojené slúchadlá (anténu), môžete automaticky vyhľadať a uložiť 

najsilnejšie dostupné signály. 

3. Vyberte „View All Presets“ pre zobrazenie všetkých uložených staníc. 

Kapitola 6. Audioknihy 
Táto kapitola popisuje nahrávanie a počúvanie Audiokníh a podcastov, obe vo formáte mp3. 

Ďalej je prehrávač kompatibilný s formátom „Audible“. 

Nahrávanie Kníh a podcastov 
Audioknihy môžete nahrať z vášho počítača jednoduchým potiahnutím súborov. 

Drag and Drop pod Windows 
Drag and Drop – potiahnutie hudby v Prieskumníku vo Windows: 

1. Pripojte prehrávač prostredníctvom USB káblu k vášmu PC. 

2. Otvorte disk prehrávača pomocou prieskumníka Windows, AutoPlay, alebo cez menu Môj 

počítač. 

3. Dvojklik na ikonu CLIP JAM. 

4. Dvojklik na adresár Audible. 

5. Potiahnite súbory „Audible“ z vášho PC do vášho prehrávača. 

Ak používate prídavnú pamäťovú kartu microSDTM, môžete súbory tiež potiahnuť do druhého 

výsuvného disku reprezentujúceho túto kartu. Karta sa vo Windows zobrazuje pod svojim 

menom, rovnako ako by sa hlásila v čítačke kariet. 

Na kartu môžete ukladať súbory, len pokiaľ máte dostatočné oprávnenie pre zápis na kartu. Viac 

viď kapitola 7. 

Viac informácii vrátane podrobného návodu nájdete na webe: 

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/ 

Drag and Drop pro Mac 
Drag and Drop – potiahnutie audio súborov na Mac OS: 

1. Pripojte prehrávač prostredníctvom USB káblu k vášmu PC. 

2. Otvorte disk prehrávača dvojklikom na ikonu „CLIP JAM“, ktorá sa objaví na ploche. 

3. Dvojklik na adresár Audible. 

4. Potiahnite súbory s hudbou z vášho PC do vášho prehrávača. 

5. Viac informácii vrátane podrobného návodu nájdete na webe: 

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/ 

Ak používate prídavnú pamäťovú kartu microSDTM, môžete súbory tiež potiahnuť do druhého výsuvného 

disku reprezentujúceho túto kartu. Karta sa zobrazuje pod svojim menom, rovnako ako by sa hlásila v 

čítačke kariet. 

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/


Na kartu môžete ukladať súbory, len pokiaľ máte dostatočné oprávnenie pre zápis na kartu. Viac viď 

kapitola 7. 

TIP: Nezabudnite pred odpojením prehrávača korektne odpojiť zariadenie USB. (platí pre Windows i 

Mac). 

Prehrávanie Audiokníh a podcastov 
Pre prehranie Audiokníh postupujte nasledovne: 

1. Vyberte v hlavnom menu položku „Books“. 

2. Vyberte typ „Audiobooks“, ďalej len: Audible. 

3. Vyberte požadovanú audioknihu. 

4. Vyberte požadovanú kapitolu. Prehrávač ju začne prehrávať a zobrazí informácie o knihe. 

5. K dispozícii sú nasledujúce informácie a možnosti: 

•  „Speed“ – rýchlosť prehrávania (normálna, vysoká, nízka). 

• „Chapter skip“ – preskočenie kapitoly. 

• „Delete audiobook“: vymazanie knihy. Vymazanie z prehrávača knihu zmažete len 

z prehrávača, nie z PC. 

TIP: Ak prerušíte prehrávanie audioknihy pred jej koncom, prehrávač automaticky vytvorí súbor 

s príponou .pos v ktorom je uložená pozícia prerušenia. Tento súbor nie je možné prehrať, zobrazí sa len 

v prehliadači. 

TIP: Pre zaistenie správneho zobrazenia názvu skladieb odporúčame používať ID3 tag. Ak nie je použitý, 

odporúčame používať názov súboru pri maximálnej dĺžke 16 znakov. Pre zobrazenie audiokníh v sekcii 

audioknihy, je potrebné umiestniť súbory do správneho adresára (Audible). 

Podcast 
Pre prehrávanie Podcastov postupujte nasledovne: 

1. Vyberte v hlavnom menu položku „Books“. 

2. Vyberte typ „Podcasts“. Podcasty sú zobrazené v abecednom poradí A-Z. 

3. Vyberte požadovanú Epizódu – zaradené od najnovšej po najstaršiu. Prehrávač ju začne 

prehrávať a zobrazí informácie: názov / epizóda. 

4. K dispozícii sú nasledujúce informácie a možnosti: 

•  „Speed“ – rýchlosť prehrávania (normálna, vysoká, nízka). 

• „Delete Podcast“: vymazanie podcastu. Vymazanie z prehrávača knihu zmažete len 

z prehrávača, nie z PC. 

  



Kapitola 7. Pamäťová karta 
Táto kapitola popisuje ako pracovať s microSDHC kartou rozširujúcou pamäť vášho prehrávača. 

Rovnakým postupom popísaným v kapitolách 3 a 6 je možné nahrať obsah z vášho PC na pamäťovú 

kartu formátu microSDHC. Karta microSDHC sa predáva samostatne ako príslušenstvo. Nie je 

vyžadovaná pre chod MP3 prehrávača SanDisk Clip Jam. 

TIP: Logo na karte microSDHC  bude pri vkladaní do prehrávača umiestnené nahor. 

Karta microSDHCTM 

1. Vložte pamäťovou kartu microSDHC s nahraným obsahom do slotu pre kartu microSDHC. 

2. V Hlavnom menu vyberte položku „Card“. Na displeji sa zobrazí nápis: „Refreshing your media“ a 

zobrazí sa menu s obsahom. 

3. Vyberte Interpretov, Albumy, Skladby, Knihy... pre prehliadanie obsahu. 

4. Prípadne môžete cez menu adresára „Folder Menu“ vybrať „Folders > External Card“ a obsah 

prehliadať po adresároch. 

Poznámka: Obsah karty je možné prehliadať cez menu karta („Card menu“). 

Dodatočné informácie 
MP3 prehrávač  SanDisk Clip Jam vie pracovať s pamäťovými kartami do kapacity 32 GB. Interná pamäť 

prehrávača je 8 GB. Celková kapacita je až 40 GB*. 

TIP: Čím väčší objem dát, tým dlhšie bude prehrávač po zapnutí dáta prechádzať. 

*1 GB=1,000,000,000 bytov. Celková užívateľská pamäť je menšia. 

Kapitola 8.  Nastavenie „Settings“ 
Táto kapitola popisuje ako upraviť nastavenie MP3 prehrávača SanDisk Clip Jam. 

MP3 prehrávač SanDisk Clip Jam má niekoľko nastavení, ktoré vám umožnia nastaviť počúvanie podľa 

vašich preferencií. 

Nastavenie Systému „System Settings“ 
Pre zmenu nastavenia: 

1. V hlavnom menu „Main menu“ vyberte položku „Settings“. 

2. Ďalej potom „System Settings“. 

3. Na výber sú nasledujúce položky: 

a. „Backlight“ – Podsvietenie displeja 

b. „Brightness“ – jas displeja 

c. „Power Saver“ – úsporný režim 

d. „Sleep“ – automatické uspanie 

e. „Customize“ – osobné nastavenie hlavného menu 



f. „Menu Looping“ – štýl prechádzania menu 

g. „Equalizer“ – ekvalizér 

h. „Replay Gain“ – automatická regulácia hlasitosti 

i. „Language“ – jazyk 

j. „Date“ – dátum 

k. „Time“ – čas 

l. „Volume“ – hlasitosť 

m. „Info“ 

n. „Format“ 

o. „Restore“ 

„Backlight“ – podsvietenie displeja 

Nastavenie doby, po akú bude svietiť podsvietenie displeja od poslednej aktivity. Podsvietenie môžete 

kedykoľvek zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla. 

1. Vyberte „Backlight“ 

2. Tlačidlami „Previous“ / „Forward“ vyberte čas: 15-90 sekúnd. 

„Brightness“ – jas displeja 

Nastavenie jasu displeja pre optimálne podmienky v rôznych svetelných podmienkach. 

1. Vyberte „Brightness“ 

2. Tlačidlami „Previous“ / „Forward“ vyberte jas: 20-100%. 

3. Tlačidlom „Select“ potvrďte. 

„Power Saver“ – úsporný režim 

Nastavenie doby, po ktorú sa prehrávač automaticky vypne, pokiaľ nie je aktívny. 

1. Vyberte „Power Saver“ 

2. Tlačidlami „Previous“ / „Forward“ nastavte čas: „None“-120 minút. Ak je vybraná možnosť 

„None“, prehrávač sa sám nevypne. 

3. Tlačidlom „Select“ potvrďte. 

„Sleep“ – automatické vypnutie počas prehrávania 

Nastavenie doby, po akú sa prehrávač sám vypne počas prehrávania. 

1. Vyberte „Sleep“ 

2. Tlačidlami „Previous“ / „Forward“ nastavte čas: „None“-120 minút. Ak je vybraná možnosť 

„None“, prehrávač sa sám nevypne. 

3. Tlačidlom „Select“ potvrďte. 

  



„Customize“ 

Nastavenie položiek v Hlavnom menu „Main Menu“: 

1. Vyberte „Customize“ 

2. Vyberte názov položky, ktorú chcete odstrániť. 

3. Tlačidlom „Select“ zvoľte On/Off (Zapnuté/Vypnuté). 

4. Stlačením tlačidla „Back“ sa vráťte do predošlého menu. 

„Menu Looping“ – nastavenie menu 

Nastavenie chovania menu: cyklický zoznam / konečný zoznam. 

1. Vyberte „Menu Looping“ 

2. Tlačidlom „Select“ zvoľte On/Off (Zapnuté/Vypnuté). 

„Equalizer“ – ekvalizér 

Menu umožňujúce nastavenie ekvalizéru – pre prispôsobenie počúvania danému žánru. 

1. Vyberte „Equalizer“ 

2. Tlačidlami Up / Down zvoľte požadovaný žáner. 

3. Tlačidlom „Select“ potvrďte voľbu. 

„Replay Gain“ – automatické nastavenie hlasitosti 

Táto možnosť umožní nastaviť jednotnú úroveň hlasitosti prehrávania bez ohľadu na rozdiely medzi 

jednotlivými skladbami. Táto možnosť je vhodná najmä pri náhodných výberoch, kedy jednotlivé albumy 

/ skladby môžu mať rôzne úrovne hlasitosti. 

TIP: Európski užívatelia by mali dbať na nariadenia a zákony Európskej únie, týkajúcich sa obmedzenia 

hlasitosti. 

1. Vyberte „Replay Gain“ 

2. Vyberte „Mode“ a pomocou tlačidla „Select“ prepínajte medzi Skladbami, Albumami a Vypnuté 

(Songs / Albums / Off) 

3. Vyberte „Pre-Gain“ a stlačte tlačidlo „Select“. Nastavte úroveň kompenzácie „strednej hlasitosti“ 

v decibeloch (dB) 

TIP: Pre viac informácii navštívte: http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/430 

„Language“ – jazyk 

Menu umožňujúce výber jazyka. 

1. Vyberte „Language“ 

2. Tlačidlami Up / Down zvoľte požadovaný Jazyk. 

3. Tlačidlom „Select“ potvrďte voľbu. 

  

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/430


„Date“ – dátum 

Menu umožňujúce nastavenie dátumu. 

1. Vyberte „Date“ 

2. Tlačidlami Previous / Forward vyberte nastavenie dňa, mesiaca, alebo roku. 

3. Tlačidlami Up / Down nastavte hodnotu. 

4. Tlačidlom „Select“ potvrďte voľbu. 

TIP: Formát sa zobrazuje podľa regionálneho nastavenia: V Amerike sa zobrazuje vo formáte mesiac / 

deň / rok. V ostatných regiónoch sa zobrazuje vo formáte: deň / mesiac / rok. 

„Time“ – Čas 

Menu umožňujúce nastavenie času. 

1. Vyberte „Time“ 

2. Tlačidlami Previous / Forward vyberte nastavenie hodiny, minúty, sekundy. 

3. Tlačidlami Up / Down nastavte hodnotu. 

4. Tlačidlom „Select“ potvrďte voľbu. 

„Volume“ – hlasitosť 

Menu umožňujúce nastavenie hlasitosti. 

1. Vyberte „Volume“ 

2. Vyberte „Normal“, alebo „High“ (Normálna / Vysoká) 

3. Tlačidlom „Select“ potvrďte voľbu. 

„Info“ – informácie o prehrávači 

Menu zobrazí informácie o prehrávači: verzia Firmware, celková dostupná / voľná pamäť, počet skladieb, 

stav batérie. 

1. Vyberte „Info“ 

2. Tlačidlami Up / Down prechádzajte zobrazené informácie. 

„Format“ – vymazanie pamäti 

! Menu umožňujúce vymazanie všetkých skladieb. Nenávratne zmaže všetky dáta z pamäti prehrávača. 

Zálohujte si vaše súbory pred vymazaním. 

1. Vyberte „Format“ 

2. Vyberte Interná / Externá / All – všetko. 

3. Voľbu vykonávate Yes –Ano, No - Ne. 

4. Tlačidlom „Select“ potvrďte voľbu. Tlačidlom Back sa vráťte do predošlého menu. 

  



„Restore“ – obnova továrenského nastavenia 

! Menu umožňujúce návrat do továrenského nastavenia – vymaže všetky nastavenia. 

1. Vyberte „Restore“ 

2. Voľbu vykonávate Yes –Ano, No - Ne. 

3. Tlačidlom „Select“ potvrďte voľbu. Tlačidlom Back sa vráťte do predošlého menu. 

„Music Options“ – nastavenie prehrávania 
1. Vyberte „Music Options“ 

2. Zvoľte medzi režimami „Shuffle“ – náhodný a „Repeat“ – opakovanie. 

„Shuffle“ – náhodný výber 

1. Vyberte „Shuffle“ 

2. Voľbu vykonávate „Shuffle On“ – náhodný výber zapnutý, a „Shuffle Off“ – náhodný výber 

vypnúť. 

TIP: Ak je zapnutý režim náhodného výberu, budete pomocou tlačidiel „Forward“ a „Previous“ náhodne 

preskakovať medzi skladbami. 

„Repeat“ – opakovanie skladby 

1. Vyberte „Repeat“ 

2. Voľbu vykonávate „Off“ – skladby sa nebudú opakovať, „Song“ – Opakovanie aktuálnej skladby a 

„All“ – opakovanie všetkých skladieb. 

TIP: Počas prehrávania hudby je možné sa do menu nastavení „Options Menu“ dostať stlačením tlačidla 

„Options“. Možnosti v menu: Pridanie skladby do „GoListu“, vytiahnutie skladby z „GoListu“, nastavenie 

opakovania skladby, nastavenie náhodného výberu, nastavenie ekvalizéru, vymazanie skladieb, 

zobrazenie informácii o skladbe. Viac viď kapitola 4. 

Nastavenie pre Audioknihy a Podcasty 
Pre nastavenie možností pri počúvaní Audiokníh a Podcastov: 

1. V hlavnom menu „Main Menu“, vyberte „Settings“. 

2. Vyberte „Audiobook Options“, alebo  „Podcast Options“ 

3. Nastavte si prehrávač podľa nasledujúcich možností: 

„Speed“ – tempo 

Táto možnosť volí rýchlosť prehrávania obsahu 

1. Vyberte „Speed“ 

2. Tlačidlom „Select“ prepínajte medzi možnosťami „Normal“ / „Fast“ / „Slow“ (Normálne / Rýchle 

/ Pomalé prehrávanie) 

  



„Radio Options“ – nastavenie rádia 
1. V Hlavnom menu „Main Menu“ vyberte „Radio Options“ 

2. Môžete: 

a. Vymazať všetky uložené stanice „Delete All Presets“ 

b. Nastaviť režim počúvania „FM Mode“ 

Vymazanie uložených staníc 

Táto voľba vymaže zoznam uložených staníc. 

1. Vyberte možnosť „Delete All Presets“ 

2. Voľbu vykonávate Yes –Ano, No - Ne. 

3. Tlačidlom „Select“ potvrďte voľbu. Tlačidlom Back sa vráťte do predošlého menu. 

„FM Mode“ 

Táto voľba umožňuje prepnúť režim mono/stereo počúvania. 

1. Vyberte možnosť „FM Mode“ 

2. Voľbu vykonávate Stereo, Mono. 

3. Tlačidlom „Select“ potvrďte voľbu. Tlačidlom Back sa vráťte do predošlého menu. 

Kapitola 9. Servis a podpora 

Zákaznícka podpora 
Viac informácii v Angličtine môžete nájsť na stránkach výrobcu kb.sandisk.com a na 

www.sandisk.com/support 

Viac informácii a produktovú podporu pre SR zaisťuje: 

HAMA Slovakia spol. s r.o.  

Bratislavská 87, 902 01 Pezinok  

Telefón +421 33/6481185  

www.hama.sk 

 

Prehrávač spĺňa oddiel 15 regulácií FCC. 

http://www.sandisk.com/support

