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JBL Tune 500BT – nauszne słuchawki

bezprzewodowe tak czy nie
przez nessip  2019/06/23 - 15:44 

Reading Time: 2 minutes

Takie mam dziwne wrażenie, że pomimo tego, że na codzień jestem krytyczny wobec wszystkiego to jednak wolę

Wam opisywać przedmioty, które są fajne i faktycznie robią robotę. I tu już popsuję wpis na samym początku, tak

też jest i w w tym przypadku.

Przez lata wydawało mi się, że nie potrzebuję słuchawek  No bo w samochodzie gra radio, na siłowni mam

odtwarzacz Walkman by Sony, w domu muzyka gra z tego czy innego źródła. Przyszedł jednak czas gdy

potrzebowałem trochę odciąć się od dźwięków otoczenia by móc skupić się na pracy podczas gdy dookoła cały czas

się dzieje. Więc może jednak słuchawki bluetooth? Takie nauszne?

Ponieważ kompletnie nie miałem z takim sprzętem doświadczenia, a takie same ma mój Syn i jest z nich

zadowolony, to wybór padł na JBL Tune 500BT. Bo po co wydawać pierdyliard, skoro można kupić dość tanio coś

dobrego. A poza tym nie szkoda jeśli okazałoby się, że takie słuchawki to jednak nie dla mnie.
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iOS 13 już teraz jak zainstalować ???
przez nessip  2019/06/07 - 00:27 

Reading Time: 1 minute

Typowy clickbait  ale działa, zgodnie z tą instrukcją:

https://www.igeeksblog.com/how-to-install-ios-13-beta-without-developer-account

Jak wiadomo iOS 13 wprowadza całe mnóstwo nowości, których wymieniał nie będę…ale jest to chociażby Dark

Mode czy nowa aplikacja do zdjęć..tymczasem instrukcję instalacji na PC macie w linku powyżej. Tak więc jeśli

chcesz mieć iOS 13 przed wszystkimi bo przecież oficjalne wydanie będzie dopiero we wrześniu, nie boisz się wersji

Beta to dalej – postępuj zgodnie z instrukcją i wszystko powinno zadziałać.

 Mój iPhone był zarejestrowany w profilu developera ale podobno działa dla wszyćkich. Pamiętajcie, że update

robicie na własną odpowiedzialność bo to jednak Developer Beta 
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Dzięki Gutaker za help 
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Coraz bliżej święta 
przez nessip  2019/05/30 - 14:01 
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Nie…to nie jest wpis sponsorowany i generalnie idea fajna…i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że

zauważyłem to dziś – 30 maja  I prawie jestem pewny, że wcześniej tej reklamy nie było  Konkurs, zagadka.

Gdzie to jest ? Na podawcę prawidłowej odpowiedzi czeka nagroda – talon na balon 
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Virtualbox – błąd
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Ekhm…ciekawe co autor miał na myśli 

| |

https://nessip.vti.com.pl/tag/reklama/
https://nessip.vti.com.pl/tag/warszawa/
https://nessip.vti.com.pl/virtualbox-blad/
https://nessip.vti.com.pl/virtualbox-blad/
https://nessip.vti.com.pl/author/nessip/



Post Views:40

Tagi IT, literówka, Oracle, Virtualbox

Rowerzysta na przejściu dla pieszych
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0 Comments

Drodzy, kochani rowerzyści, tak “trochę” narzekając chciałbym przypomnieć wam jak wygląda sprawa z

przejściami dla pieszych.

Po:

1. Są dla pieszych. Jak sama nazwa wskazuje (chyba tak wskazuje???).

2. Art. 26 ust. 3 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym stanowi: Kierującemu pojazdem zabrania się jazdy

wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Rower jest w przepisach także traktowany jako pojazd. Oznacza to ni mniej ni więcej, że przekraczając jezdnię na

przejściu dla pieszych powinniście zejść z roweru i rower przeprowadzić. Inaczej grozi wam mandat. A przecież ja

bym bardzo nie chciał byście dostawali mandaty. Zresztą pal sześć ten mandat, pal sześć nieżyciowe i bzdurne

często przepisy. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Wasze i innych uczestników ruchu.

Przede wszystkim jeżdżąc jak opętani po chodnikach i przez przejścia dla pieszych stwarzacie zagrożenie dla

przepisowo poruszających się pieszych. Już trudno jak na kogoś wpadniecie i wyrżniecie twarzą w chodnik. Zdarza

się, wasza twarz. Ale co wam zawinił pieszy ???

Przejeżdzając przez przejścia w sąsiedztwie skrzyżowań stwarzacie zagrożenie dla siebie. Otóż kierowca skręcając

w prawo, ma dość ograniczone pole widzenia w tym kierunku, a to słupek B zasłania część widoku a to kąt

samochodu ustawienia względem chodnika jest taki, że nie wszystko widać. Dodatkowo, kierowca w 99% ma

szansę zareagować na pieszego, który porusza się z prędkością 3-6 km/h…wy natomiast nierzadko poruszacie się

nawet ponad 30km/h. Skutek jest taki, że często zbliżacie się zbyt szybko by was zauważyć co może poskutkować:

a. potrąceniem

b. tym, że uderzycie w bok samochodu

W obu przypadkach ryzykujecie dość poważnymi obrażeniami. No na dodatek co wam ten biedny kierowca

zawinił ??? Bo już pal sześć wasze obrażenia ale to on będzie się musiał spowiadać przed policją, tracić czas i

naprawiać za własną kasę samochód bo przecież wy ubezpieczeni nie jesteście i nie ponosicie żadnej

odpowiedzialności za swoje czyny.

Najgorsze jest to, że w waszym postępowaniu trudno znaleźć jakiś wzorzec, jakąś logikę…Możnaby winić wiek,

doświadczenie, sam rower…ale nie. Bo tak postępują zarówno kierowcy z wieloletnim stażem, którym przez

przypadek udało się wsiąść na rower, jak też ci, którzy samochodu nigdy nie prowadzili. Jestem w stanie zrozumieć
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12 latka, który nie do końca jeszcze wszystko wie…ale 30, 40, 50 latkowie ? No to chyba należałoby tej odrobiny

rozsądku oczekiwać.

Oczywiście nie można generalizować, nie wszyscy rowerzyści są diabłami czy też dwa kółka odbierają im rozum.

Dziś w drodze do pracy widziałem zawodowca (profi kask, elegancki rower, kurteczka, leginsy)…dojechał do

przejścia dla pieszych, z gracją baletnicy zeskoczył z roweru i przez przejście po prostu przeszedł prowadząc rower,

2 skrzyżowania dalej podobny manewr wykonała dziewczyna korzystająca z wypożyczonego Veturilo, trochę mniej

pewnie zsiadała i prowadziła rower ale jednak wszystko zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Da się ?

Oczywiście, że tak.

Także drodzy rowerzyści. APEL – trochę więcej rozsądku a wszystkim nam będzie i milej i bezpieczniej.

p.s. – To samo tyczy się hulajnogistów.
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UWAGA !!! Wpis tylko dla wariatów 

Jakiś czas temu umarł projekt uptime24.net wcześniej zdechły uptime-project.net czty też w sumie działający ale

bez aktywnych użytkowników http://www.ircx.net.pl. Kontaktowałem się nawet z właścicielem żeby przejąć ale mnie

zlał. No to postanowiłem zrobić sam. W sumie patrząc na historię projektów co mierzą czas jaki serwery/komputery

potrafią pracować bez restartu to niestety ciężko być optymistycznym w kwestii sukcesu projektu ale ja lubię

wyzwania. A ponieważ dodatkowo lubię takie zabawy to po kilkudziesięciu godzinach przy klawiaturze urodziłem

https://uptime.vti.com.pl – także administratorzy linuxów – Zapraszam do zabawy…ja to już się położę 

english version Czytaj dalej →
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Nie przepadam za Grzegorzem, PO ma też swoje za uszami ale Koalicja Europejska w 2019 to nasza jedyna

alternatywa. Głosujmy za wolnością, europejskością, zdrowym rozsądkiem, liberalizmem i tolerancją. Głosujmy

przeciw totalitarnym zapędom jarka, chamstwu pawłowicz, obłudzie szydło i reszty tej bandy.

#PrzyszłośćPolski - #WielkiWybór. Ja#PrzyszłośćPolski - #WielkiWybór. Ja……
Tonton nanti Bagikan

#PrzyszłośćPolski #WielkiWybór
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iOS 12.2 beta 6
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Jakąś chwilę temu zauważyłem, że Apple udostępniło iOS 12.2 beta 6. Spojrzałem na opis i odpadłem. Ja pier…

tam chyba sami debile pracują…aż dziwne, że produkty mają takie fajne. Prawie wszystkie…ale albo nas klientów

mają za debili albo naprawdę coś z tym światem jest nie tak. System iOS 12.2…dodaje 4 nowe animoji…

WTF…kto k…korzysta z animoji ? Znacie kogoś takiego ? Zamiast zająć się nowymi funkcjami, rozwojem,

podgonieniem trochę funkcjonalnością do Androida to oni dają 4 nowe anim… Nie ogarniam  chyba se animoji

zobaczę…
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