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PRIMEIROS PASSOS

CONFIGURAÇÃO DO OAKLEY THUMP PARA TOCAR MÚSICA

O OAKLEY THUMP™ permite que você transfira arquivos MP3, WMA e WAV de seu computador e
ouça músicas em qualquer lugar. Você também pode usar o OAKLEY THUMP para gravar arquivos
importantes e transportar qualquer tipo de arquivo de um computador a outro.

Para configurar o OAKLEY THUMP, primeiro carregue a bateria. A bateria estará carregada em 80%
após uma hora, mas um carregamento total de três horas é recomendado. Então com o OAKLEY
THUMP conectado a seu computador, arraste e solte arquivos do disco rígido do seu computador para
a pasta ou ícone do OAKLEY THUMP. O OAKLEY THUMP tocará arquivos MP3, WMA ou WAV de música.

O OAKLEY THUMP é uma combinação de music player digital com a tecnologia de ponta da Oakley
em óculos de sol. XYZ Optics® patenteado garante claridade em todos os ângulos de visão, até
mesmo no contorno das lentes envolventes, que maximizam a proteção contra sol, vento e impactos
laterais. O material O Matter® da armação proporciona conforto para o dia todo. As lentes flip-up são
feitas de puro Plutonite®, um material que bloqueia 100% de toda UVA, UVB, UVC e luz azul nociva.
O QUE VOCÊ PRECISA
Seu OAKLEY THUMP vem com os seguintes componentes:

1° PASSO: CARREGUE A BATERIA.
Com o cabo USB, conecte o OAKLEY THUMP diretamente à porta USB do seu computador. O OAKLEY
THUMP irá consumir uma pequena quantidade de eletricidade de seu computador para carregar sua
bateria interna. (O cabo USB também pode conectar o OAKLEY THUMP a um Carregador de Parede
opcional ou você poderá usar seu Carregador Veicular do OAKLEY THUMP, ambos vendidos
separadamente. Veja o Folheto de Acessórios para obter mais informações.)
O cabo USB deve ser inserido na parte de baixo do Oakley THUMP, atrás do fone de ouvido direito.
Certifique-se de que o extensor do fone de ouvido esteja totalmente encaixado expondo assim a
porta do USB Mini-B na armação dos óculos. Remova a proteção da porta de conexão. Ao inserir o
cabo USB, certifique-se de que o conector esteja corretamente alinhado. Se o conector não estiver
se encaixando, tente virá-lo. Use apenas o cabo USB incluído com o OAKLEY THUMP e tenha certeza
de ter a porta de conexão certa no seu computador.

USB Cable
USB Connector

OAKLEY THUMP

Mini-B

Para usar o OAKLEY THUMP com um PC com Microsoft Windows , você precisa ter:
• Windows XP, Windows 2000 ou Windows ME. Usuários do Windows 98SE devem baixar o “USB
Mass Storage Device Driver” do www.oakley.com/thump ou ligar para a Oakley nos EUA no 1 (800)
969-2895 e pedir que um CD seja enviado. Veja a parte final desse manual para informações
internacionais de contato. (O OAKLEY THUMP não pode ser usado com Windows NT.)
• Uma porta de conexão USB 2.0 ou USB 1.1.
®

®

Para usar o OAKLEY THUMP com um Macintosh®, você precisa ter:
• Mac® OS 9.2.2, Mac OS 10.1.5, Mac OS 10.2 ou Mac OS 10.3.
• Uma porta de conexão USB 2.0 ou USB 1.1.

USB PORT
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2° PASSO: TRANSFIRA OS ARQUIVOS DE MÚSICA.
Se o OAKLEY THUMP ainda não estiver conectado a seu computador, faça-o agora com o cabo USB.
No Windows Explorer, o OAKLEY THUMP aparecerá como uma unidade de disco removível. clique
duas vezes na unidade de disco chamada THUMP 256 ou THUMP 512. Isso mostrará músicas que já
vem na memória do OAKLEY THUMP.
Abra uma segunda janela que mostre os arquivos MP3, WMA ou WAV de música armazenados em
seu computador. (Veja “Transferência de Músicas de CDs” para obter mais informações sobre a
conversão de músicas em CDs para esses formatos de arquivos compactos.) Agora arraste e solte os
arquivos de sua pasta de disco rígido para a janela da pasta do OAKLEY THUMP. As músicas tocarão
na ordem que você arrastar e soltá-las. Você também poderá tocá-las aleatoriamente. Veja o guia
“Consulta Rápida” para obter mais informações.
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3° PASSO: DESCONECTE COM “EJETAR”.
Já que seu computador reconhece o OAKLEY THUMP como um disco rígido removível, você deverá
ejetar o OAKLEY THUMP do computador através de um comando de software. Desconectar o cabo
USB sem ejetar o OAKLEY THUMP poderá causar a perda de dados.
•Para Windows: Na barra de tarefas do Windows (na linha de ícones pequenos que
normalmente encontra-se localizada no lado inferior direito da tela), clique duas vezes no ícone
de Remoção Segura de Hardware ( ). Uma lista de dispositivos conectados aparecerá. Selecione
seu OAKLEY THUMP na lista e então clique em “Parar”. Termine clicando em “Fechar”.
• Para Macintosh: Vá até o Finder e clique em “Arquivo” (para o OS 9, clique em “Especial”), e
então ejete o “OAKLEY THUMP.”
Método Alternativo: Clique no ícone “OAKLEY THUMP” no Mac Desktop e arraste-o até o ícone
de “Ejetar” no Dock. (Para o OS 9, Arraste-o até o ícone de “Lixo” no Desktop.)
4° PASSO: TOQUE MÚSICA.
Após o Oakley Thump ser devidamente retirado do seu computador, disconecte o cabo USB. Ajuste
os fones de ouvido para encaixar no ouvido. Note que os fones de ouvido movem-se para fora e para
dentro, e cada fone de ouvido está acoplado à extensores telescópicos para maior movimentação.
Pressione e segure o botão Play / Pause até que o bipe seja ouvido. Thump irá comçar a tocar a
primeira música. Veja o Quick Reference Manual para informações.
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FORMATOS COMPATÍVEIS DE ARQUIVOS DE MÚSICA
OAKLEY THUMP é compatível com múltiplos formatos de arquivos. MP3 e WMA são mais compactos
que formatos de arquivos WAV, então usá-los fará com que mais músicas possam ser gravadas na
memória interna.
• MP3 (até 320 kbps)
• MP3 VBR (Variable Bit Rate-Taxa de Bits Variável)
• WMA DRM
Observação sobre WMA DRM: Se você adquiriu sua música de uma fonte on-line que fornece
arquivos formatados com WMA DRM (Gestão de Direitos Digitais do Windows Media), por favor,
entre no site da Oakley no www.oakley.com/thump e baixe o “THUMP-enabled DRM firmware”
gratuito que permite que você ouça arquivos WMA DRM de música. Se você não baixar o “DRMenabled firmware” da Oakley, o THUMP não será capaz de tocar os arquivos de música
protegidos.
• WAV
TRANSFERÊNCIA DE MÚSICAS DE CDS
Para transferir músicas de um CD de música para o OAKLEY THUMP, primeiro você deverá converter
a música no CD em um dos formatos de arquivos compatíveis. Se você tiver um CD burner, o software
incluído com esse burner poderá fazer isso. Se não, existem muitos programas de música que
também convertem arquivos. Procure esses programas gratuitos na Internet. Um ou mais já poderá
estar gravado em seu computador. Procure no menu de seu computador um programa de mídia que
toque CDs, e então selecione “Ajuda” no menu e procure “conversão de arquivos”, “MP3,” “WMA”
ou “rip.” Uma vez que a conversão dos arquivos for feita, siga as instruções acima para transferi-los
para o OAKLEY THUMP.
Aviso: Esse produto é somente para uso pessoal. A gravação ou cópia de material registrado poderá
violar os direitos de terceiros e poderá ser contrário a leis de direitos autorais.
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ARMAZENAGEM DE QUALQUER TIPO DE ARQUIVO
O OAKLEY THUMP pode armazenar arquivos de música e arquivos de dados ao mesmo tempo. Você
poderá usar o OAKLEY THUMP para guardar arquivos importantes e transportar arquivos para
qualquer computador que tenha uma porta de conexão USB.
PARA ARMAZENAR ARQUIVOS DE DADOS NO OAKLEY THUMP
Siga as instruções para transferir arquivos de música e simplesmente arraste e solte arquivos de
qualquer formato. O OAKLEY THUMP irá armazenar os arquivos em sua memória de 256/512 MB.
Para recuperar os arquivos do OAKLEY THUMP, siga as instruções para conectar o OAKLEY THUMP
a um computador. Arraste e solte arquivos armazenados para fora da janela da pasta do OAKLEY
THUMP, transferindo-os para seu computador ou outra janela de pasta. Certifique-se de usar o
procedimento de “ejetar” ao desconectar o OAKLEY THUMP de seu computador.
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CARREGAMENTO DA BATERIA

ACESSÓRIOS

A vida útil da bateria depende de muitos fatores, incluindo volume, temperatura externa e formato
de arquivos de música. Em condições ideais, a bateria interna de lítio fornecerá aproximadamente
seis horas de funcionamento contínuo. Se o OAKLEY THUMP não for usado por algum tempo, é
possível que a bateria precise ser recarregada. A pequena luz de aviso (na parte interna da haste
direita) irá piscar quando a carga da bateria estiver a menos de 30%. Quando a carga da bateria
estiver baixa, você ouvirá sons de aviso assim que ativar o OAKLEY THUMP e quando tocar músicas.
O carregamento da bateria interna é realizado pela conexão do OAKLEY THUMP a seu computador
ou um Carregador de Parede ou Carregador Veicular opcional.
• Para carregar a bateria com seu computador, o computador deverá estar ligado e não poderá
estar em Modo de Economia de Energia.
• Para carregar a bateria com um Carregador de Parede opcional, certifique-se de que o carregador
esteja em uma tomada elétrica em funcionamento.
O OAKLEY THUMP estará com 80% de sua carga total após uma hora, mas um carregamento
completo de três horas é recomendado. Quando a pequena luz de aviso no OAKLEY THUMP parar de
piscar e permanecer ligada, a bateria estará completamente carregada.
USB PORT

Entre no www.oakley.com/mp3 para comprar acessórios para o OAKLEY THUMP. Acessórios
disponíveis incluem:
• Carregador Veicular
• Carregador De Parede Mundial Do Oakley Thump
• Cabo USB
• OAKLEY THUMP Soft Vault
• OAKLEY THUMP Soft Box
Novos acessórios poderão estar disponíveis no futuro. Visite o www.oakley.com/mp3 para obter uma
lista atualizada de todos os acessórios disponíveis.
AVISO: Use apenas acessórios feitos pela Oakley. O uso de acessórios de terceiros para
carregamento poderá causar choque elétrico e outras lesões, além de invalidar a garantia.
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DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
REINÍCIO DO OAKLEY THUMP
A maioria dos problemas pode ser resolvida reiniciando o OAKLEY THUMP:
• Para reiniciar o OAKLEY THUMP, aperte e segure o botão Play / Pause e o botão Previous
Song / Rewind ao mesmo tempo. O reinício do OAKLEY THUMP não apagará músicas ou
arquivos armazenados na memória.
• Se o procedimento de reinício não funcionar, talvez você precise restaurar o software interno.
Veja “Restauração e Atualização de Software” abaixo.
SE O OAKLEY THUMP NÃO LIGAR
• Pressione e segure o botão Play / Pause até que o bipe seja ouvido
• Precione o botão Play/Pause e o botão Previous Song/Rewind ao mesmo tempo
• Se o OAKLEY THUMP não funcionar após uma recarga total, talvez você precise reiniciá-lo:
Aperte e segure o botão Play / Pause e o botão Previous Song / Rewind ao mesmo tempo.
• Se o procedimento de reinício não funcionar, talvez você precise restaurar o software interno.
Veja “Restauração e Atualização de Software” abaixo.
SE O OAKLEY THUMP NÃO TOCAR
• Certifique-se de que o volume não esteja baixo demais para você ouvir a música.
• Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Conecte o OAKLEY THUMP a seu computador ou
um carregador opcional. A pequena luz de aviso no OAKLEY THUMP irá parar de piscar e
permanecer ligada quando a bateria estiver com carga total.
• Certifique-se de que o OAKLEY THUMP tenha arquivos de música em sua memória. Conecte o
OAKLEY THUMP a seu computador e abra a pasta que exibe o conteúdo da memória do OAKLEY
THUMP. Seu computador irá referir-se a essa pasta como uma unidade de disco removível. (Veja
“Configuração do OAKLEY THUMP para Tocar Música” para obter mais informações.)
• Certifique-se de que você tenha os formatos certos de arquivos de música transferidos para a
memória do OAKLEY THUMP. O OAKLEY THUMP toca formatos de arquivo MP3, WMA e WAV.
Nenhum outro formato de música é atualmente aplicável
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SE MÚSICAS TOCAREM COM VOLUMES DIFERENTES
• Músicas pré-gravadas (arquivos WAV ou arquivos compactos que foram originalmente gravados
em formato analógico) podem parecer mais altas ou mais baixas que outras músicas no OAKLEY
THUMP. Ao gravar arquivos WAV ou converter arquivos analógicos ao formato digital, não
esqueça de ajustar o volume para que esteja igual às outras músicas em sua coleção de músicas.
RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
A Oakley atualiza periodicamente o software do OAKLEY THUMP para acrescentar funções ou
melhorar a performance. Você poderá escolher entre restaurar ou atualizar seu software do
OAKLEY THUMP.
• Se você preferir restaurar, todas as músicas e arquivos de dados armazenados no OAKLEY
THUMP serão apagados quando o software interno for restaurado.
• Se você preferir atualizar, o software será atualizado, mas as músicas e arquivos de dados
armazenados no OAKLEY THUMP não serão afetados.
Visite o www.oakley.com/thump para certificar-se de que você tenha o software mais atualizado
disponível. Se você não tiver acesso à Internet, ligue gratuitamente nos EUA para a Oakley no 1 (800)
969-2895 para pedir que um CD seja enviado. Consulte a parte final desse manual para obter
informações internacionais de contato.
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SEGURANÇA E MANUSEIO
AVISO: USE POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO
AVISO: Usar os fones de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, motocicleta,
equipamento aquático motorizado ou bicicleta pode ser perigoso e ilegal em alguns Estados.
Verifique as leis locais. Cuidado enquanto estiver utilizando seu Oakley Thump quando estiver
praticando qualquer atividade que requira sua atenção total. Enquanto estiver praticando tais
atividades, remova os speakers da região dos ouvidos ou desligue o Oakley Thump. Desta forma,
evita acidentes.
PREVINA-SE CONTRA PROBLEMAS DE AUDIÇÃO
AVISO: O uso de fones de ouvido com volume alto poderá 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 volume alto, seus ouvidos podem acostumar-se a esse volume, o que
poderá resultar em danos permanentes a sua audição. Mantenha o volume do OAKLEY THUMP a
um nível seguro.
NÃO EXPOR A UMIDADE
AVISO: 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, então siga essas
instruções de segurança:
• Não use o OAKLEY THUMP ao nadar ou tomar banho.
• Não use o OAKLEY THUMP na chuva.
• Se alguma comida ou líquido for derramado no OAKLEY THUMP ou em seu adaptador elétrico opcional,
desconecte o cabo USB do OAKLEY THUMP e tire o adaptador elétrico da tomada antes de secar.
NÃO TENTE DESMONTAR
AVISO: Não tente abrir o OAKLEY THUMP ou seu adaptador elétrico opcional, pois isso poderá causar
choque elétrico e lesões sérias. Não há peças nesse aparelho que possam ser consertadas pelo
usuário. Qualquer tentativa de alterar ou consertar o aparelho, exceto por um Estabelecimento
Autorizado de Serviços da Oakley, irá invalidar a garantia.
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BATERIA
Não tente remover a bateria do OAKLEY THUMP. A bateria deve ser descartada de acordo com as
normas ambientais locais.
USO APROPRIADO DOS ÓCULOS
AVISO: 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.
LOCAIS DE USO
O OAKLEY THUMP NÃO deve ser usado perto de substâncias explosivas ou perigosas, já que poderá
se tornar volátil e causar lesões sérias ou morte.
Ao viajar com uma companhia aérea, você deverá seguir os procedimentos e instruções da
companhia e desligar seu OAKLEY THUMP quando necessário.
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TEMPERATURA
• Não guarde ou use o OAKLEY THUMP em temperaturas abaixo de -10°C / 14°F ou acima de
45°C / 113°F.
• Condições dentro de um carro estacionado podem exceder esses limites de temperatura. Não
guarde seu OAKLEY THUMP em um carro estacionado.
• Não guarde seu OAKLEY THUMP diretamente no sol.
• Guardar o OAKLEY THUMP com carga total em condições de temperatura alta pode reduzir
permanentemente a vida útil de sua bateria de lítio.
• A vida útil da bateria pode temporariamente reduzir-se em condições de baixa temperatura.
MAGNETISMO
Não exponha o OAKLEY THUMP a campos magnéticos fortes, como aqueles em volta de caixas
de som.
ONDAS DE CHOQUE
Não exponha o OAKLEY THUMP a impactos ou força excessiva. Tome cuidado para não deixar o
OAKLEY THUMP cair.
PORTAS E CONECTORES USB
Não force o conector USB em uma porta. Certifique-se de que o conector e a porta combinam em
relação a formato e tamanho. Se o conector USB não estiver se encaixando na porta, tente virá-lo
180 graus. Repare que o cabo USB incluído com o OAKLEY THUMP tem um conector tipo Mini-B.
Conectores de tamanho padrão do cabo USB não irão encaixar-se na porta da armação.

LIMPEZA
Para limpar as lentes use o estojo Microclear™ que vem com o OAKLEY THUMP ou use um pano macio
de algodão. Primeiro passe o pano delicadamente sobre toda a superfície da lente para remover
qualquer partícula que possa riscar a lente. Então, esfregue delicadamente as lentes entre dobras
do pano.
Ao limpar o OAKLEY THUMP, favor prestar atenção ao seguinte:
• A armação não é à prova d’água e umidade pode danificar os circuitos elétricos. Não enxágüe
ou coloque qualquer parte da armação em água. Mantenha a armação seca sempre.
• Antes de limpar, certifique-se de que o OAKLEY THUMP está desconectado do cabo USB.
• Não limpe as lentes com sabonetes, detergentes, amoníaco, produtos alcalinos, solventes ou
produtos abrasivos. Essas substâncias podem danificar os revestimentos das lentes ou penetrar
na armação e danificar os circuitos elétricos.
• Caso uma lente seja riscada, providencie sua troca imediatamente para garantir que sua visão
não seja prejudicada.
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ESPECIFICAÇÕES
Modelo ...............................................................OAKLEY THUMP™ 256MB / OAKLEY THUMP™ 512MB
Codec supported................................................MP3 (up to 320 kbps) / WMA (up to 192 kbps) / WAV
Memória ....................................................................................256MB or 512MB depending on model
Velocidade de transferência de Arquivo ..........................................................................Up to 1.4MB/s
Signal to noise ratio.....................................................................................................................~ 90 dB
THD................................................................................................................................................< 0.1%
Resposta de frequencia ................................................................................................20Hz – 20,000Hz
Output de fone de ouvido(L+R)..............................................................20mW (nominal) / 40mW (max)
Tipo de bateria/capacidade...............................................Built-in Lithium Ion Polymer / 3.7V, 150mAh
Energia maxima de input ...................................................................................................5VDC, 150mA
Vida útil de bateria.....................................................................Up to 6 hours of continuous playtime*
tempo de recarga ...................................................................................3 hours (80% charge in 1 hour)
Firmware............................................................User upgradeable via http://www.oakley.com/thump/
interface ..........................................................................USB 2.0 (backward compatible with USB 1.1)
*A vida útil da bateria depende de inúmeros fatores incluindo nível de volume e formato de áudio.
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VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR A MELHOR PROTEÇÃO PARA OS OLHOS DO MUNDO
Somente a Oakley® utiliza lentes de puro Plutonite®, um material sintético registrado que excede as
exigências ópticas do ANSI Z87.1 enquanto bloqueia 100% dos raios UVA, UVB,UVC e da luz azul
nociva. Os óculos de alto desempenho da Oakley também utilizam o XYZ Optics® patenteado, uma
inovação que mantém claridade precisa em todos os ângulos de visão e amplia o alcance de correção
óptica às margens de óculos com duas lentes esféricas e da lente única dos óculos esportivos de
proteção.
Todos os óculos da Oakley atendem às normas do ANSI Z80.3 & EN 1836 no que diz respeito a
desempenho óptico e mecânico e estão em conformidade com a Diretiva CE n° 89/686 da CEE
(Comunidade Econômica Européia) para E.P.I. (Equipamentos de Proteção Individual).
A transmissão de luz varia de 9% a 12% da luz disponível. Todos os perfis de transmissão são
baseados em dados obtidos de acordo com o ANSI Z80.3 e EN 1836.
COMO CONSERVAR SEUS ÓCULOS
Todas as Lentes da Oakley: Para ajudar na conservação do High Definition Optics® (HDO) das lentes
da Oakley, seus novos óculos vêm com um estojo especial de microfibra, o estojo Microclear™,
especialmente fabricado para a limpeza e proteção dos óculos. Seu uso ajudará a manter a qualidade
óptica superior das lentes de puro Plutonite da Oakley. Regularmente lave o estojo à mão e
deixe secar.

Thump Manual_(256>512)_B

3/8/05

4:48 PM

Page 106

107

106

SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO

TRANSMISSÃO DE LENTES DOS ÓCULOS
BRONZE
Nível de Proteção: 2
BLACK IRIDIUM®
Nível de Proteção: 3

22%

GOLD IRIDIUM® POLARIZED
Nível de Proteção: 3

9%

10%

BLACK IRIDIUM® POLARIZED
Nível de Proteção: 3

9%

O tipo de lente dos óculos está impresso na embalagem. O nível de proteção correspondente pode
ser encontrado no quadro de Perfil de Transmissão de Lentes acima.
Nível de proteção (correspondente à norma EN 1836):
Nível 0: Estético, proteção muito baixa
Nível 1: Luminosidade solar muito fraca
Nível 2: Luminosidade solar média
Nível 3: Luminosidade solar forte
Nível 4: Luminosidade solar excepcional, mas não deve ser usado
ao dirigir um veículo motorizado.

Se o OAKLEY THUMP™ não estiver funcionando, siga as instruções em “Diagnóstico e Solução de
Problemas” nesse manual. Além disso, vá ao www.oakley.com/thump para obter as informações
mais atualizadas de suporte para o OAKLEY THUMP. Se o OAKLEY THUMP ainda não funcionar, siga
as instruções abaixo sobre como fazer uma reclamação de garantia.
GARANTIA LIMITADA
Nos Estados Unidos, O Oakley Thump beneficia de uma garantia do fabricante de 90 dias a partir da
data de compra.Fora dos Estados Unidos, por favor contactar com a sucursal mais proxima do seu
domicilio para cualquer informação sobre o tema da garantia. Esta garantia só é válida com a
apresentação de uma prova de compra de um Revendedor Autorizado da Oakley. A Oakley terá a
opção, a seu critério, de consertar ou trocar o produto com defeito sem custos adicionais para o
consumidor. Essa garantia não cobre lentes riscadas. A Oakley poderá trocar ou consertar o produto
com produto ou peças novas ou restauradas e o produto ou peças trocadas irão pertencer à Oakley.
EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES
Atenção: esta garantia não cobre os seguintes defeitos ou avarias no seu Oakley Thump:
1) após o término da garantia;
2) se o produto não tiver sido comprado de um revendedor autorizado da Oakley;
3) devido a serviços de conserto não efetuados pela Oakley;
4) devido a uso normal;
5) devido a fogo, terremoto, enchente ou outros desastres naturais;
6) devido a alteração ou desmontagem do produto;
7) devido a acidentes, negligencia, danos por água ou umidade, ou abuso;
8) causados durante o envio à Oakley.
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A Oakley não se responsabiliza por quaisquer danos a ou perda de dados ou outras informações
gravados em qualquer media contida no produto Thump. A recuperação ou reinstalação de
programas, dados ou outras informações não faz parte dessa Garantia Limitada. É sua
responsabilidade gravar todos os dados antes de devolver seu produto à Oakley e restaurar todos os
dados ao receber o produto de volta.
A GARANTIA E RECURSOS LEGAIS APRESENTADOS ACIMA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM
TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS LEGAIS E CONDIÇÕES, QUER ESCRITAS OU ORAIS,
DIRETAS OU IMPLÍCITAS. A OAKLEY NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA GARANTIA IMPLÍCITA OU
DIRETA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, A GARANTIA IMPLÍCITA DE ADAPATAÇÃO A UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO. O RECURSO LEGAL EXCLUSIVO DO CLIENTE PARA QUEBRA DE GARANTIA
SERÁ O CONSERTO OU REPOSIÇÃO DO ITEM, COMO DETERMINADO PELA OAKLEY NO EXERCÍCIO
DE SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO.
AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, A OAKLEY NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS
DIRETOS, EVENTUAIS OU CONSEQUENTES RESULTANTES DE QUAISQUER QUEBRA DE GARANTIA
OU CONDIÇÃO, OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, INCLUINDO QUAISQUER CUSTOS NA
RECUPERAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE DADOS GRAVADOS EM OU USADOS COM O PRODUTO DA
OAKLEY, E QUALQUER FALHA EM MANTER A CONFIDENCIALIDADE DE DADOS GRAVADOS
NO PRODUTO.
A regência de legislação para qualquer reclamação de garantia será a legislação do Estado da
Califórnia, sem referência a conflitos de princípios da lei. Qualquer ação legal deverá ser dirimida
exclusivamente no estado ou foro localizado em Orange County, Califórnia. Nenhum funcionário,
revendedor ou vendedor da Oakley está autorizado a fazer qualquer modificação, acréscimo ou anexo
a essa garantia. Os direitos legais na legislação nacional pertinente com relação à venda de bens de
consumo não são afetados por essa garantia.
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REQUERIMENTO DE SERVIÇO DE GARANTIA
O produto com defeito deverá ser devolvido à Oakley pelo dono com um número de RA (Return
Authorization – Autorização de Devolução) e uma prova datada de compra de um revendedor
autorizado da Oakley. Ligue para o Serviço ao Consumidor da Oakley no 800-403-7449 (U.S.) para
obter um número de RA e baseado nas informações que você fornecer, o Serviço ao Consumidor irá
determinar se um RA deve ser emitido. Informações do cartão de crédito deverão ser fornecidas para
que o Serviço ao Consumidor possa emitir o número de RA. A Oakley não poderá aceitar qualquer
produto que não inclua um número de RA válido na embalagem. Números de RA são válidos por 15
dias. Se você enviar o produto à Oakley para garantia, você assume o risco de danos durante o envio,
então é sua responsabilidade pagar por qualquer seguro de sua empresa de envio. Você deverá usar
a embalagem original (ou uma equivalente) e pagar por qualquer custo de envio.
OBS : Se um produto for devolvido devido a um defeito de fabricação e receber um diagnóstico de
NTF (No Trouble Found – Nenhum Problema Encontrado), ou se a garantia for inválida devido a
alguma das exclusões acima, uma taxa de diagnóstico, envio e trabalho de US$39 será cobrada de
seu cartão de crédito.
Devoluções de produtos após a expiração da garantia poderão ser consertadas ou trocadas, a critério
da Oakley, por uma taxa específica. Entre em contato com o Serviço ao Consumidor da Oakley para
obter mais detalhes.
Nos Estados Unidos, ligue para nosso quartel general global através do número 1 (800) 403-7449
para ajuda com garantia e assistência técnica. Cliente fora dos Estados Unidos devem entrar em
contato com o escritório corporativo local para maiores informações.
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INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS DE CONTATO
Escritórios Comerciais:
OAKLEY AFRICA

OAKLEY GMBH

+27 41 501 0200

+49 89 99650 4100

OAKLEY BRASIL

OAKLEY JAPAN

+55 11 3038 9999

0120 009 146

OAKLEY CANADA

OAKLEY MEXICO

INHALT
Erste Schritte

800 448 9714

+52 5 247 0310

OAKLEY EUROPE

OAKLEY SOUTH PACIFIC

BENELUX, FRANCE,
ITALIA, SCANDINAVIA

+61 3 5225 4100

00 800 62 55 39 00

OAKLEY UK LTD.

+44 1462 475 400

ESPAÑA

900 953 398
PORTUGAL

Einrichten von OAKLEY THUMP™ zur Wiedergabe von Musik

112
113-115

Unterstützte Musikdateiformate

116

Speichern beliebiger Dateien

117

Laden des Akkus

118

Zubehör

119

Störungsbeseitigung

120-121

Sicherheit und Handhabung

122-124

800 833 121

Reinigung

125

SVERIGE

Kenndaten

126-128

Service und Support

129-132

Informationen zu den Kommunikationsrichtlinien

243-245

020 79 1037
Oakley, logotipo do Ellipse, logotipo do Fingerprint Icon, O Matter, Plutonite, Iridium, Microclear, Oakley Thump e XYZ Optics são marcas
registradas da Oakley, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Microsoft, Windows, Windows OS, Windows Media e WMA são marcas
registradas da Microsoft Corporation, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Macintosh, Mac, Mac OS e iTunes são marcas registradas
da Apple Computer, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Os logotipos do USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Sigmatel é uma marca registrada da Sigmatel Corporation nos Estados
Unidos e outros países. Todos os outros nomes de marcas e produtos mencionados são marcas registradas de seus respectivos
proprietários e são reconhecidas como tal por este instrumento.
EUA: 5648832 5969789 6010218 5689323 6168271B1 5054902 AU: 715443 716474 CH: 96192826.3 MX: 196002 194312 NZ: 323840 324184
Patentes pendentes internacionais e nos EUA.

