
: iTunes قم بتنزيل وتثبيت 
www.apple.com/eg/itunes/ 

 قم بعرض دليل املستخدم:
support.apple.com/ar_EG/manuals/ipod/

قم مبزامنة احملتويات بينما يتم شحن البطارية.

الشحنكاملة الشحن

أجنز شحًنا كامال أو ملدة 4 ساعات على األقل، بينما ال يكون الكمبيوتر في 
مرحلة اإلسبات.

iTunes

iPod

.)C ( Eject لقطع االتصال بعد املزامنة، أنقر على

قم بفصل الكبل.

iTunes

iTunes Store

iTunes Store

.iTunes Store احصل على املوسيقى وغيرها من

.CD قم أيضا باستيراد املوسيقى من أقراص

قم بوصله مبنفذ USB بالكمبيوتر )ليس بلوحة املفاتيح( وابدأ الشحن.

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة )قد يستغرق ظهورها بضع دقائق 
عندما يكون iPod classic قيد الشحن(.

iPod classic

Hold  مفتاح

القائمة 

السابق/إرجاع 

تشغيل/إيقاف مؤقت 

 Dock  موّصل

منفذ سماعات األذنني 

Click  عجلة

 التالي/تقدمي سريع
 إلى األمام

زر الوسط 



 للحصول على تعليمات كاملة ومعلومات هامة، 
:iPod classic قم مبراجعة دليل املستخدم اخلاص بـ

www.apple.com/support/manuals/ipod

استمع مبسؤولية

www.apple.com/ipodclassic 
www.apple.com/support/ipodclassic
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بذلكللقيام

 قم بتشغيل 
iPod classic

اضغط على أي زر.

 إيقاف تشغيل 
iPod classic

اضغط مع االستمرار على تشغيل/إيقاف مؤقت )‘(.

تشغيل اإلضاءة 
اخللفية

اضغط على أي زر أو استخدم عجلة النقر.

 إعادة تعيني 
iPod classic 

)في حال لم يستجب(

قم بزلق مفتاح Hold إلى HolD وأعده مرة أخرى. ثم 
اضغط على كل من زري القائمة واملركز لنحو 6 ثوان، 

.Apple حتى يظهر شعار

انتقل إلى القائمة 
الرئيسية مباشرة

اضغط مع االستمرار على القائمة.

تشغيل كافة األغاني 
في قائمة تشغيل 

أو ألبوم

قم بتحديد قائمة التشغيل أو األلبوم واضغط على 
تشغيل/إيقاف مؤقت )‘(.

تشغيل كافة األغاني 
بترتيب عشوائي

من القائمة الرئيسية، اختر خلط األغاني.

تخطي إلى أي نقطة 
 في األغنية أو الفيديو

من شاشة "يتم التشغيل اآلن"، اضغط على زر 
الوسط ومن ثم قم بالتمرير إلى أي نقطة في األغنية 

أو الفيديو.

تخطي إلى األغنية 
التالية

اضغط على التالي/مترير سريع إلى األمام )’(.

بدء أغنية أو فيديو من 
البداية

اضغط على السابق/إرجاع إلى اخللف .)[(

اضغط مرتني على السابق/إرجاع إلى اخللف )[(.تشغيل أغنية سابقة  

تقدمي سريع إلى 
األمام أو إرجاع أغنية 

أو فيديو

اضغط مع االستمرار على التالي/تقدمي سريع إلى 
األمام )’( أو السابق/إرجاع )[(.

وصول إلى خيارات 
املوسيقى اإلضافية

اضغط مع االستمرار على زر الوسط حتى تظهر 
قائمة.

 ضبط مستوى الصوت

 اضغط مع االستمرار على )‘(
إليقاف التشغيل.

بدء سريع

قم بتشغيل أو إيقاف 
تشغيل أغنية مؤقًتا )‘(.

تصفح العناصر

اختيار عنصر اضغط على زر القائمة 
للرجوع

تعطيل عجلة النقر.


