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Az első pillantás az iPod nanóra

1

Az iPod nano áttekintése
Altatás/Ébresztés

Állapotsor

Hangerő növelése

Lejátszás/Szünet

Hangerő
csökkentése
Multi-Touch
képernyő

Menü és
alkalmazásikonok

Főgomb

Fejhallgató
csatlakozója

Lightning-csatlakozó

Ehhez

Tegye ezt

A képernyő be- vagy kikapcsolása
zene vagy más hanganyag
hallgatása közben

Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.

Az iPod nano teljes ki- vagy újbóli
bekapcsolása

Tartsa lenyomva néhány másodpercig az Altatás/Ébresztés gombot.

Hangerő szabályozása
zeneszámok vagy más
hanganyag hallgatása közben

Nyomja meg a Hangerő fel vagy Hangerő le gombot.

Hanglejátszás, illetve a lejátszás
szüneteltetése

Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot.

Ugrás a következő zeneszámra

Nyomja meg kétszer a Lejátszás/Szünet gombot.

Ugrás az előző zeneszámra

Nyomja meg háromszor a Lejátszás/Szünet gombot.

Visszatérés a főképernyőre

Nyomja meg a főgombot.

		

Ezek a gombok a riasztások és egyéb hangeffektusok hangerejét
is szabályozzák.
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Tartozékok

Az iPod nanót az alábbi tartozékok egészítik ki:

Lightning–USB kábel

Apple EarPods

A Lightning kábel segítségével csatlakoztathatja az iPod nanót a számítógépéhez,
szinkronizálhat tartalmakat, és töltheti az akkumulátort. A kábelt a (külön beszerezhető) Apple
USB-tápegységhez is használhatja.
Az Apple fülhallgatót zene, hangoskönyvek vagy podcastok hallgatására használhatja. A
fülhallgató rádiós közvetítés hallgatása esetén antennaként is szolgál.
Az iPod nano kiegészítőivel, így a fejhallgatókkal és a Bluetooth®-eszközökkel
kapcsolatos további információkért olvassa el a(z) 12. fejezet, “Fülhallgatók és Bluetoothtartozékok,,” 55. oldal című fejezetet.

Főképernyő

Az iPod nano bekapcsolását követően megjelenik a főképernyő. A főképernyő megfelelő
ikonjára koppintva nyissa meg az alkalmazást, majd a kézmozdulatok segítségével navigáljon
benne (lásd: “A Multi-Touch használata,” 9. oldal).
A következő főképernyős ikonok fognak megjelenni az iPod nano első bekapcsolásakor:
Zene

Gyors hozzáférést biztosít a zenék és egyéb hanganyagok lejátszási
lista, előadó, zeneszámok szerinti rendszerezéséhez.

Videók

A segítségével könnyedén hozzáférhet a típus szerint
rendezett videókhoz.

Fitnesz

Megnyitja a Fitnesz funkciót, amelynek segítségével séta vagy futás
közben számolhatja a lépéseket, illetve nyomon követheti az eltelt
időt, a távolságot, a tempót és az edzés közben elégetett kalóriák
számát.

Podcastok

Listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált podcastokat.

Fotók

Listázza a számítógépéből szinkronizált fotókat.

Rádió

Megnyitja az FM rádióvevőt, ha fülhallgatót vagy fejhallgatót
csatlakoztat az iPod nanóhoz.

Balra legyintve a következő ikonok jeleníthetők meg a második képernyőn:
Óra

Megnyitja az órát, a stoppert és az időzítőt.

Beállítások

Megnyitja az iPod nano beállításait és számos funkcióját.

Fejezet 1    Az első pillantás az iPod nanóra
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Hangoskönyvek

Az iTunes könyvtárból szinkronizált hangoskönyvek listáját
tartalmazza (ha nem rendelkezik hangoskönyvekkel, ez az ikon
nem jelenik meg).

iTunes U

Az iTunes könyvtárból szinkronizált iTunes U gyűjtemények listáját
tartalmazza (ha nem rendelkezik gyűjteményekkel, ez az ikon nem
jelenik meg).

Hangjegyzetek

Megnyitja a hangjegyzetek felvételéhez és kezeléséhez szükséges
vezérlőelemeket. Csak akkor látható, ha az iPod nanóhoz
mikrofon van csatlakoztatva, vagy ha találhatók hangjegyzetek az
iPod készüléken.

Állapotikonok

A képernyő tetején lévő állapotsávon megjelenő ikonok információkat nyújtanak az iPod
nanóról:
A Bluetooth be van kapcsolva, de sem párosítva, sem csatlakoztatva nincs másik
Bluetooth-eszközhöz, illetve a párosított eszköz hatókörön kívül van, vagy ki
van kapcsolva.
vagy

A Bluetooth be van kapcsolva, és másik Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva. A szín az
állapotsor színétől függ.
A rádió szól.
Egy zeneszám, podcast, hangoskönyv vagy iTunes U epizód lejátszása folyamatban van.
Egy zeneszám, podcast, hangoskönyv, iTunes U epizód vagy a rádióműsor-sugárzás
szüneteltetve van.
A lépések számlálása folyamatban van.
Az akkumulátorszintet vagy a töltési állapotot mutatja.

Fejezet 1    Az első pillantás az iPod nanóra
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Első lépések

·

2

FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében olvassa el az “Fontos biztonsági
tudnivalók,” 65. oldal című részt az iPod nano használatba vétele előtt.

Az iPod nano beállítása

A kezdéshez állítsa be az iPod nanót a számítógép iTunes alkalmazásával. A beállítás során
létrehoz egy iTunes Store-fiókot, illetve használhat egy már létező fiókot. (Elképzelhető, hogy
az iTunes Store nem minden országban vagy régióban érhető el.) Az iTunes megjeleníti és
rögzíti a csatlakoztatott iPod nano sorozatszámát, amennyiben szükség lenne rá.
Az iPod nano beállítása:
1 Töltse le és telepítse az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/hu/itunes/download/
weboldalról. Az iTunes 10.7-es vagy újabb verzióját igényli.
2 Csatlakoztassa az iPod nanót a Mac vagy PC számítógép egyik nagy teljesítményű USB 2.0 vagy
USB 3.0 portjához az iPod nanóhoz mellékelt kábellel.

3 Az iPod nano regisztrálása és az iTunes könyvtárában lévő zeneszámok iPod nanóval történő
szinkronizálása során kövesse az iTunes képernyőjén megjelenő utasításokat.
Az iPod nano Beállítási asszisztensének használatához lásd: “Az iTunes beállítása
szinkronizáláshoz,” 16. oldal.
Amikor az iPod nanót a számítógépével szinkronizálja, az iPod nano a következőt jeleníti meg:
„Szinkronizálás folyamatban”. A szinkronizálás végeztével az iTunes „Az iPod szinkronizálása
befejeződött” üzenetet jeleníti meg.
4 A legjobb eredmény érdekében az iPod nanót az első használata alkalmával töltse fel teljesen
körülbelül három óra hosszan, vagy amíg az akkumulátor ikonja azt nem jelzi, hogy az
akkumulátor teljesen fel van töltve.
Ha az iPod nano USB-porthoz csatlakozik, az akkumulátor töltése leáll, ha a számítógép ki van
kapcsolva, vagy alvó üzemmódban van.
Az iPod nanót az akkumulátor teljes feltöltése előtt is leválaszthatja, és az akkumulátor töltése
közben szinkronizálást is végezhet. További tudnivalókért lásd: “Az akkumulátorról,” 14. oldal.
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5 Ha kész, válassza le a kábelt az iPod nanóról.
Ne távolítsa el az iPod nanót, ha a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás” üzenetet látja. Ahhoz,
hogy elkerülje az iPod nanón lévő fájlok sérülését, a kábel leválasztása előtt adja ki az iPod nanót,
ha a fenti üzenetek valamelyike látható.
Az iPod nano biztonságos leválasztásával kapcsolatos további információkat lásd itt: “Az iPod nano
leválasztása a számítógépről,” 13. oldal.

Fejezet 2    Első lépések
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Alapok

3

Az iPod nano a Multi-Touch képernyőn végzett gyors mozdulatokkal, az iPod nano oldalán és
tetején található gombokkal, valamint a kompatibilis tartozékok vezérlőivel is vezérelhető.
Az iPod nano testre szabható a beállításokkal, és szinkronizálható a számítógéppel az
iTunes alkalmazáson keresztül. A következőkben megismerheti az iPod nano helyes
csatlakoztatásának és leválasztásának, az akkumulátor töltésének, és az akkumulátorélettartam megőrzésének módját.

A Multi-Touch használata

A Multi-Touch képernyő és az egyszerű ujjmozdulatok megkönnyítik az iPod nano használatát.

Koppintás és dupla koppintás
Az ikonra koppintva nyissa meg az alkalmazást, vagy jelölje ki a menü vagy a lista egy
elemét. Koppintson kétszer a fotóra a gyors nagyításhoz, majd újabb dupla koppintással
gyorsan kicsinyítse le. Ha duplán koppint az éppen megtekintett videóra, a videó mérete a
képernyőéhez igazodik.

Legyintés
Oldalirányú legyintéssel lapozzon a következő vagy előző képernyőre.
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Pöccintés
Gyors görgetéshez végezzen felfelé vagy lefelé irányuló pöccintést. Megvárhatja, amíg
a görgetés magától megáll, vagy a képernyő bármely részének megérintésével azonnal
megállíthatja. A képernyő megérintése nem választ vagy aktivál semmit.
Egyes listákban, például a lejátszási listákban lefelé pöccintéssel megjelenítheti a fent
lévő vezérlőelemeket.

Húzás
A tekerősávon vagy a csúszkákon történő húzással mozgassa ezek vezérlőelemeit.

Nagyítás és kicsinyítés
Fotók megtekintése közben fokozatosan nagyítható és kicsinyíthető a kép. Ha nagyítani
szeretné a fotót, csúsztassa szét az ujjait. Ha kisebbre szeretné venni a fotót, csippentse
össze az ujjait. Dupla koppintással a maximális méretre nagyíthatja a fotót, az ismételt dupla
koppintással pedig a minimális méretre csökkentheti.

Fejezet 3    Alapok
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További lehetőségek az iPod nano gesztusokkal és iPod nano-gombokkal való vezérléséhez:
Az iPod nano teljes ki-, vagy újbóli bekapcsolása

Az Altatás/Ébresztés gomb lenyomva tartásával
teljesen kikapcsolhatja az iPod nanót. Az esetleges
lejátszás kikapcsol. Az így kikapcsolt iPod nano
visszakapcsolásához tartsa nyomva az Altatás/
Ébresztés gombot néhány másodpercig.

Az iPod felébresztése alvó állapotból

Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.

A képernyő kikapcsolása

Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot. A zene
vagy egyéb hanganyag lejátszása folytatódik.

Háttérvilágítás bekapcsolása

Ha halvány a háttérvilágítás, koppintson
a képernyőre.

Az iPod nano alaphelyzetbe állítása (amennyiben
nem válaszol)

Nyomja meg és tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés,
valamint a főgombot hat másodpercig, amíg
a képernyő el nem sötétedik. Néhány másodperc
múlva megjelenik az Apple embléma, utána
a főképernyő.

Elem kiválasztása

Koppintson az elemre.

Ugrás az előző képernyőre

Legyintsen jobbra.

Ugrás a következő képernyőre (ha van)

Legyintsen balra.

Ugrás a lista tetejére

Koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra.

Az összes zeneszám, előadó vagy album
nevének megtekintése

Legyintsen könnyedén a néven.

Ugrás közvetlenül a főképernyőre

Nyomja meg a főgombot

Ugrás közvetlenül a Most játszódó képernyőre

Nyomja meg kétszer a főgombot

.
.

Beállítások megadása

Az iPod nano képernyője testre szabható a Beállítások képernyőn: módosítható a dátum és
idő megjelenítési módja, bekapcsolható a Bluetooth, és egyéb beállítások is megadhatók. A
Beállítások képernyőn adhatók meg továbbá a zenére, videóra, fotóra és rádióra vonatkozó
beállítások is.
Az iPod nano Beállítások képernyőjének megnyitása
mm A főképernyőn legyintsen balra, majd koppintson a Beállítások elemre.

Az iPod nanóval kapcsolatos információk leolvasása
Az iPod nano következő adatait olvashatja le a Beállítások > Általános > Névjegy képernyőn:
••

Kapacitás és szabad tárterület

••

Az iPod nanón található dalok, fotók és videók száma

••

Sorozatszám, modellszám és szoftververzió

••

Bluetooth-cím

••

Szerzői jogok, szabályozásra vonatkozó és egyéb jogi információk

Fejezet 3    Alapok
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Általános beállítások
A következő beállítások megtekintéséhez koppintson a Beállítások > Általános elemre:
Fényerő

A képernyő fényerejének beállítása. Az akkumulátor
energiájának takarékosabb fogyasztásához állítson
be alacsonyabb fényerősséget.

Háttérkép

A főképernyő háttérképének beállítása. Koppintson
egy mintára, hogy megnézze, hogyan mutat a
képernyőn, majd koppintson a Mégse vagy a
Beállítás gombra.

Dátum és idő

A dátum, az idő és az időzóna megadása.
Módosíthatja az óra megjelenítését 24-órás
formátumra. Megjeleníti az órát ébresztéskor.
Választhat egy óraszámlapot (lásd: “Az óra
testreszabása,” 45. oldal).

Nyelv

Beállíthatja az iPod nano nyelvét.

Kisegítő lehetőségek

A VoiceOver és a monó hang funkció bekapcsolása.
A képernyő színeinek invertálása. Billentyűparancs
beállítása a kisegítő lehetőségek be- és
kikapcsolásához.
A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további
információkért lásd: “Univerzális hozzáférési
funkciók,” 51. oldal.

Zenebeállítások
A következő beállítások megadásához koppintson a Beállítások > Zene lehetőségre:
Keverés megrázással

Kikapcsolhatja vagy bekapcsolhatja azon képességet,
hogy az iPod nano megrázásával az átugorjon a
következő zeneszámra.

Normalizálás

A zeneszámok hangerejének automatikus
szabályozása, hogy azok azonos relatív hangerővel
legyenek hallhatók.

Hangszínszabályozó

Kiválaszthat egy hangszínszabályozó-beállítást.

Hangerőkorlát

Korlátozza az iPod nano maximális hangerejét,
és hozzárendelhet egy jelszót annak
megakadályozására, hogy valaki a tudomása nélkül
módosítsa a beállítást.

Hangáttűnés

Az egyes számok végén és elején automatikus
elhalkulás illetve felhangosodás történik.

Csoportos válogatások

Csoportosíthatja a válogatások zeneszámait.
A válogatások alkategóriákként jelennek meg
az Előadók és az adott Műfajok alatt, a Zene
lehetőségen belül.

Videók, fotók és a rádió beállításai
A Beállítások képernyőn a videók és fotók megtekintésére, illetve a rádióhallgatásra vonatkozó
beállítások is megadhatók. További tudnivalókért lásd:
••

5. fejezet, “Videók,,” 28. oldal.

••

6. fejezet, “FM rádióvevő,,” 30. oldal.

••

8. fejezet, “Fotók,,” 41. oldal.

Fejezet 3    Alapok
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A beállítások visszaállítása
Az iPod nano alaphelyzetbe állítható anélkül, hogy elvesznének a szinkronizált tartalmak.
Minden beállítás alaphelyzetbe állítása:
1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
2 Koppintson a Beállítások visszaállítása elemre.
3 Koppintson az Alaphelyzetbe állítás elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.
4 Koppintson a kívánt nyelvre, majd a Kész elemre.

Az iPod nano csatlakoztatása és leválasztása

Az iPod nanót fájlok szinkronizálása és az akkumulátor töltése céljából csatlakoztathatja
a számítógépéhez. Lehetséges a zeneszámok szinkronizálása és az akkumulátor egy
idejű töltése.
Fontos: Az akkumulátor nem töltődik, amíg a számítógép alvó vagy készenléti módban van.

Az iPod nano csatlakoztatása a számítógéphez
Az iTunes a számítógépéhez való csatlakoztatást követően automatikusan megkezdi a
zeneszámok szinkronizálását az iPod nanóval, ha nem választ más szinkronizálási beállításokat
az iTunes alkalmazásban.
Az iPod nano csatlakoztatása a számítógéphez:
mm Csatlakoztassa a Lightning kábelt a számítógép egyik USB 3.0 vagy nagy teljesítményű USB 2.0
portjához. Csatlakoztassa az iPod nano másik végét.
A legtöbb billentyűzeten lévő USB-port nem szolgáltat elég áramot az iPod nano feltöltéséhez.

Az iPod nano leválasztása a számítógépről
Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával kapcsolja be
a háttérvilágítást, hogy láthassa, hogy biztonságos-e a leválasztás.
Az iPod nano leválasztása:
mm Várjon, amíg meg nem jelenik a főképernyő, vagy egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a
leválasztás már biztonságos, majd válassza le a kábelt az iPod nanóról.
Ne távolítsa el az iPod nanót, ha a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás” üzenetet látja.
Ha ezeket az üzeneteket látja, a kapcsolat bontása előtt ki kell adnia az iPod nanót, hogy
megelőzze az adatok sérülését.
Az iPod nano kivétele:
mm Az iTunes alkalmazásban kattintson a Vezérlők > Lemez kiadása lehetőségre, vagy kattintson az
iPod nano melletti Kiadás gombra.
mm Ha Mac számítógépet használ, húzza az iPod nano ikonját az asztalról a Kukába.
mm Ha Windows PC számítógépet használ, az iPod nano kiadásához használja a Sajátgép ablakot,
vagy kattintson a Windows tálcáján lévő Hardver biztonságos eltávolítása ikonra, és válassza az
iPod nanót.
Ha az iPod nanót véletlenül kiadás nélkül választotta le, csatlakoztassa a számítógéphez,
és szinkronizáljon újra.
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Az akkumulátorról
FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátorra és az iPod nano töltésére vonatkozó fontos biztonsági
tudnivalókat az “Fontos biztonsági tudnivalók,” 65. oldal című részben olvashatja.
Az iPod nanóban egy belső, újratölthető akkumulátor található. A legjobb eredmény
érdekében az iPod nanót az első használata alkalmával töltse fel teljesen körülbelül három
óra hosszan, vagy amíg az akkumulátor ikonja azt nem jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel
van töltve.
Az iPod nano akkumulátora körülbelül másfél óra alatt töltődik fel a kapacitása 80 százalékára,
és három óra alatt teljesen. Ha az iPod nano töltése során fájlokat másol, zenét játszik le, rádiót
hallgat vagy diabemutatót néz, ez hosszabb ideig is eltarthat.

Az akkumulátor töltése
Az iPod nano akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa az iPod nanót a számítógéphez,
vagy használja az Apple USB-tápegységet (amelyet külön kell beszerezni).
Az akkumulátor töltése számítógép segítségével:
mm Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógép egyik USB 3.0 vagy nagy teljesítményű USB 2.0
portjához. A számítógépnek bekapcsolt állapotban kell lennie, nem lehet alvó módban.
Fontos: Ha a „Csatlakoztassa a tápegységre” üzenet jelenik meg az iPod nano képernyőjén, az
akkumulátort fel kell tölteni ahhoz, hogy az iPod nano kommunikálhasson a számítógépével.
Lásd: “Ha a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik meg az iPod nanón,” 60. oldal.
Azokra az esetekre, amikor nincs a számítógépe közelében, és fel kívánja tölteni az iPod nanót,
vásároljon Apple USB-tápegységet.
Az akkumulátor töltése Apple USB-tápegység segítségével:
1 Csatlakoztassa a Lightning kábelt az Apple USB-tápegységhez.
2 Csatlakoztassa a Lightning kábel másik végét az iPod nanóhoz.
3 Dugja az Apple USB-tápegységet egy működő hálózati aljzatba.
Apple USB-tápegység
(a tápegység eltérően nézhet ki)

Lightning–USB kábel

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a tápegység teljesen össze van-e állítva, mielőtt hálózati
csatlakozóra kapcsolja.
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Az akkumulátor állapotainak ismertetése
Ha az iPod nano nincs áramforráshoz csatlakoztatva, az iPod nano képernyőjének jobb alsó
sarkában található akkumulátor ikon mutatja a becsült töltöttségi szintet.
Kevesebb, mint 20%-ban feltöltött akkumulátor
Félig feltöltött akkumulátor
Teljesen feltöltött akkumulátor

Ha a számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, az akkumulátor-ikon megváltozik, és
jelzi, hogy az akkumulátor töltése folyamatban van vagy befejeződött. Az iPod nanót a teljes
feltöltése előtt is leválaszthatja és használhatja.
Akkumulátor töltése (villám)
Teljesen feltöltött akkumulátor (dugó)

Megjegyzés: Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek,
és szükségessé válhat a cseréjük egy hivatalos Apple márkaszervizben. Az akkumulátor
élettartama és a feltöltési ciklusok száma a használattól és a beállításoktól függően eltérhet.
További tudnivalókat a www.apple.com/hu/batteries oldalon talál.

Energiatakarékosság
Az iPod nano hallgatás közben képes intelligensen kezelni az akkumulátor élettartamát. Az
energiatakarékosság érdekében, ha húsz másodpercig nem érinti meg az iPod nano képernyőt,
az elhalványodik, majd kikapcsol. A képernyő ismételt be- vagy kikapcsolásához nyomja meg
az Altatás/Ébresztés gombot.
Ha az iPod nano nem végez semmilyen tevékenységet (nincs sem zene-, sem videolejátszás, és
a lépések számlálása közben nem észlel mozgást), automatikusan kikapcsol. Az így kikapcsolt
iPod nanót az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával kapcsolhatja vissza.
Az iPod nanót az Altatás/Ébresztés gomb néhány másodpercig történő lenyomásával
kapcsolhatja ki teljesen. Az így kikapcsolt iPod nanót az Altatás/Ébresztés gomb néhány
másodpercig történő megnyomásával kapcsolhatja vissza.
Az iPod nano kikapcsolása:
••

A lejátszás alatt álló zene vagy egyéb hanganyag leállítása

••

Kikapcsolja a szüneteltetett rádiót

••

Leállítja a folyamatban lévő diabemutatót

••

Leállítja a folyamatban lévő videót

••

Menti a hangjegyzetet, ha folyamatban van a felvétele

••

Leállítja a lépések számlálását

••

Megállítja és menti a Nike+ edzés adatait

Amíg az iPod nano ki van kapcsolva, a lejárt időzítő esetén nem fog szólni a riasztás. Amikor
újra visszakapcsolja az iPod nanót, megjelenik a le nem járt riasztások terve.
Ha nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz, illetve nem használ ilyen eszközt, kapcsolja
ki a Bluetooth funkciót a Beállítások > Bluetooth menüpontban, hogy csökkentse
az energiafelhasználást.
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Az iTunes beállítása szinkronizáláshoz

Az iTunes egy ingyenes szoftveralkalmazás, amelynek segítségével zenét, hangoskönyveket,
podcastokat, fotókat, videókat és iTunes U gyűjteményeket szinkronizálhat a számítógépe
és az iPod nano között, ezenfelül pedig edzéssel kapcsolatos információkat küldhet a Nike+
webhelyre. Az iTunes 10.7-es vagy újabb verzióját igényli.
Megtekinthet és letölthet tartalmakat a (csak bizonyos országokban rendelkezésre álló) iTunes
Store áruházból a számítógépén található iTunes alkalmazásba. Az iTunes alkalmazással és az
iTunes Store áruházzal kapcsolatos további tudnivalókért nyissa meg az iTunes alkalmazást, és
válassza a Súgó > iTunes súgó elemet.

Automatikus szinkronizálás
Ha az iPod nanót a számítógépéhez csatlakoztatja, az iPod nano automatikusan frissül úgy,
hogy a tartalma megfeleljen az iTunes könyvtárában lévő anyagoknak. Amikor a frissítés
befejeződött, az iTunes alkalmazásban megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy
az iPod frissítése befejeződött, és az iTunes ablak alsó részén lévő sávon megtekintheti, hogy
a különféle tartalmak mennyi helyet foglalnak le a teljes lemezterületből. Az iPod nanót
egyidejűleg csak egy számítógéppel szinkronizálhatja automatikusan.
Fontos: Ha az iPod nanót első alkalommal csatlakoztatja olyan számítógéphez, amellyel még
nem volt szinkronizálva, megjelenik egy kérdés, hogy kívánja-e a dalokat automatikusan
szinkronizálni. Ha beleegyezik, az iPod nanón lévő összes zeneszám, hangoskönyv és egyéb
hanganyag törlődik, és az új számítógépen lévő zene és egyéb anyag kerül a helyére.
Ön megakadályozhatja az iPod nano szinkronizálását, ha készüléket másik számítógépre
csatlakoztatja, mint amellyel általában szinkronizál.
Az automatikus szinkronizálás kikapcsolása az iPod nanón:
1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez, és indítsa el az iTunes alkalmazást.
2 Az iTunes Összegzés lapján törölje „Az iTunes megnyitása az iPod csatlakoztatásakor” jelölését.
3 Kattintson az Alkalmazás elemre.
Amikor az automatikus szinkronizáció ki van kapcsolva, a Szinkron gombra kattintva továbbra
is végezhet szinkronizálást.

Az iPod nano manuális kezelése
Ha kézzel kezeli az iPod nanót, több számítógépről is betölthet anyagot az iPod nanóba az
iPod nano tartalmának törlése nélkül.
Az iPod nano a zenék manuális kezeléséhez történő beállítása kikapcsolja az automatikus
szinkronizálás beállításait az iTunes alkalmazás Zene, Podcastok, iTunes U és Fotó paneljén.
Nem lehetséges egyidejűleg bizonyos tartalmak manuális kezelése és más tartalom
automatikus szinkronizálása.
Megjegyzés: A Genius mixek nem működnek, ha a tartalmakat manuálisan kezeli. Továbbra is
szinkronizálhatja manuálisan a Genius lejátszási listákat az iPod nanóra, és létrehozhat Genius
lejátszási listákat az iPod készüléken a Genius tartalmak manuális szinkronizálása után. Lásd:
“Genius mixek lejátszása,” 25. oldal.
Az iTunes alkalmazás beállítása a tartalom manuális kezelésére:
1 Nyissa meg az iTunes Beállítások elemét (az iTunes menüben), majd kattintson az
Eszközök lehetőségre.
2 Jelölje be az „iPod, iPhone és iPad készülékek automatikus szinkronizálásának
megakadályozása” négyzetet, és kattintson az OK gombra.
Fejezet 3    Alapok
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3 Az iTunes ablakban jelölje ki az iPod nano lehetőséget, majd kattintson az Összegzés lapra.
4 A Beállítások részben jelölje be a „Zene és videó kezelése kézzel” lehetőséget.
5 Kattintson az Alkalmazás elemre.
Ha saját maga kezeli az iPod nano tartalmát, a csatlakozás bontása előtt mindig ki kell adnia az
iPod nanót az iTunes alkalmazásból. Lásd: “Az iPod nano leválasztása a számítógépről,” 13. oldal.
Az iPod nano bármikor visszaállítható automatikus szinkronizálásra: ehhez törölje a a „Zenék
kezelése kézzel” négyzet jelölését, és kattintson az Alkalmazás gombra. Előfordulhat, hogy
újból meg kell adnia a szinkronizálási beállításokat.

A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre
Az egyik számítógép iTunes alkalmazásával vásárolt tartalom átvihető az iPod nanóból egy
másik számítógép iTunes könyvtárba. A másik számítógépnek jogosultnak kell lennie az Ön
iTunes Store fiókjából történő lejátszásra.
A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre:
1 Nyissa meg a másik számítógépén lévő iTunes programot, és válassza az Áruház > Számítógép
meghatalmazása elemet.
2 Csatlakoztassa az iPod nanót az újonnan meghatalmazott számítógépéhez.
3 Az iTunesban válassza a Fájl > „Vásárlások átvitele az iPod nanóról” menüelemet.
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Zene és egyéb hangok

4

Az iPod nano megkönnyíti a dalok, podcastok és iTunes U műsorok keresését és lejátszását. A
Multi-Touch képernyő segítségével a zeneszámokat ismételheti, előretekerheti, megkeverheti,
és lejátszási listákat hozhat létre belőlük. Lejátszhat Genius-mixeket (ezek olyan könyvtárbeli
dalok, amelyek nagyszerűen illenek egymáshoz), illetve a kedvenc dalai alapján létre is hozhat
Genius-mixeket.
FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért
olvassa el a 14. fejezet, “Biztonság és kezelés,,” 65. oldal című részt.

Zene lejátszása

A dalok lejátszása közben megjelenik a hozzájuk tartozó albumborító a Most játszódó
képernyőn, és egy Lejátszás ( ) vagy Szüneteltetés ( ) ikon az állapotsoron, a képernyők
tetején. Zene vagy egyéb hanganyag hallgatásakor az iPod nanón böngészhet a zenék között,
és módosíthatja a beállításokat.
Megjegyzés: Az iPod nanót ki kell adni ahhoz, hogy zenét vagy egyéb hanganyagot játsszon le.

Dal lejátszása:
Végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:
mm A főképernyőn koppintson a Zene lehetőségre, majd egy kategóriára (Játéklisták, Albumok
vagy egyéb csoportosítás), végül pedig egy dalra.
mm Véletlenszerű dal lejátszásához nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok
között). Ha a dal szüneteltetve van, a művelet hatására folytatódik.
mm Az iPod nano gyors megrázásával játszhat le összekevert zeneszámokat.
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Ha kikapcsolja az iPod nanót, miközben zenét vagy más hanganyagot hallgat (nyomva tartja
az Altatás/Ébresztés gombot), a zene lejátszása szünetelni fog. Amikor ismét bekapcsolja
az iPod nanót, koppintson a elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot a
lejátszás folytatásához.
Dalok keresése a zenekönyvtárban:
Végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:
mm Pöccintéssel gyorsan végiggörgetheti a dal- és albumlistákat, majd a menüsorra koppintva
visszatérhet a lista tetejére.
mm Könnyedén legyintsen végig a címen jobbról balra; ekkor megjelenik a teljes szöveg (a cím
görgethető, így az egész elolvasható).
mm Húzza végig az ujját egy indexlistán, hogy a nagyméretű betűk a lista fölött jelenjenek meg.
A kívánt betűhöz érve emelje fel az ujját.

Dalok lejátszásának vezérlése
A lejátszás vezérléséhez a következők használhatók: a Most játszódó képernyő vezérlői, az
iPod nano Lejátszás/Szünet gombja a hangerőgombok között, a (külön beszerezhető)
távirányítóval és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgató gombjai, illetve egyéb
kompatibilis audiofelszerelés.

Sávpozíció
Koppintson a
képernyőre ezeknek
a vezérlőknek a
megjelenítéséhez.

Dalvezérlők
Hangerő
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Az iPod nano dalvezérlőivel és gombjaival a következőket teheti:
Egy zeneszám szüneteltetése

Koppintson a elemre, nyomja meg a Lejátszás/
Szünet gombot (a hangerőgombok között), vagy
válassza le a fülhallgatót.

Szüneteltetett zeneszám lejátszása

Koppintson az elemre, vagy nyomja meg a
Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).

Zeneszám újrakezdése

Koppintson a

Előző zeneszám lejátszása

Koppintson kétszer a

Ugrás a következő zeneszámra

Koppintson a elemre, vagy nyomja meg kétszer a
Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).

Zeneszám gyors előre- vagy visszatekerése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a

Zeneszámok ismétlése

Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a
lehetőségre. Koppintson ismét a többi opció
megjelenítéséhez:

elemre.
elemre.

vagy

elemet.

= Az aktuális albumban vagy listában található
összes zeneszám megismétlése.
= Csak az aktuális zeneszám ismétlése újra
meg újra.
Genius lejátszási lista létrehozása

Indítsa el a dalt, majd koppintson a

Dalok keverése

Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a
lehetőségre.

elemre.

Ha a „Keverés rázással” be van kapcsolva a beállítások
között, rázza meg gyorsan az iPod nanót.
Ugrás egy dal bármely pontjára

Húzza el a lejátszófejet a sávvezérlőben. Csúsztassa
lefelé az ujját a mozgatás finomításához. Minél
lejjebb húzza az ujját, annál kisebb léptékű lesz
a mozgás.

Dalok értékelése

Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a
elemre, majd húzza végig az ujját a pontokon a
képernyő felső részén.

Egy album zeneszámainak megtekintése

Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a
elemre, vagy az albumra az Albumok listában.

A hangkimenet módosítása

Koppintson a hangerővezérlés melletti hangkimenet
ikonra, majd koppintással válassza ki a kívánt eszközt.
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Zeneszámok keverése
A zeneszámokat, albumokat vagy lejátszási listákat lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, vagy
beállíthatja az iPod nanót úgy, hogy egy gyors rázásra összekeverje a zeneszámokat.

A zenék keverésének módszerei:
Az összes zeneszám keverése és lejátszása

A Dalok listáján koppintson a Keverés elemre.
Az iPod nano véletlenszerű sorrendben kezdi
el lejátszani az iPod nano zenetár zeneszámait,
a hangoskönyvek, podcastok és iTunes U
gyűjtemények kihagyásával.

Zeneszámok keverése a Most játszódó képernyőről

Koppintson a képernyőre, majd a

A „Keverés rázással” használata

Ha a képernyő be van kapcsolva, az iPod nano
gyors megrázásával ugorhat át egy véletlenszerűen
kiválasztott zeneszámra. Ha a képernyő ki van
kapcsolva, a rázás előtt nyomja meg az Altatás/
Ébresztés gombot. A „Keverés rázással” funkció
alapértelmezés szerint be van kapcsolva, de
kikapcsolhatja Beállítások > Zene menüpontban.

lehetőségre.

Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszása

A podcastok az iTunes Store áruházban elérhető ingyenes, letölthető műsorok. A podcastok
a műsorok, a műsorokon belül epizódok, és az epizódokon belül fejezetek szerint vannak
rendszerezve. Ha leállítja egy podcast lejátszását, és a későbbiekben visszatér hozzá, a podcast
a leállítás időpontjától folytatja a lejátszást.
Az iTunes Store áruházban hangoskönyvek tölthetők le és vásárolhatók. Ha az iTunes Store
áruházban vagy az audible.com oldalain vásárolt hangoskönyveket hallgatja, a normálisnál
gyorsabb vagy lassabb lejátszási sebességet is beállíthat. A főképernyőn csak akkor jelenik meg
a Hangoskönyvek ikon, ha szinkronizálta a hangoskönyveket az iTunes könyvtárból.
Az iTunes U az iTunes Store áruház része, amely ingyenes előadásokat, nyelvleckéket és
egyéb anyagokat kínál letöltésre és az iPod nanón történő használatra. Az iTunes U tartalmak
gyűjtemények, gyűjteményeken belül található elemek, szerzők és szolgáltatók szerint vannak
rendszerezve. A főképernyőn csak akkor jelenik meg az iTunes U ikon, ha szinkronizálta az
iTunes U tartalmakat az iTunes könyvtárából.
Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények keresése:
mm A főképernyőn koppintson a Podcastok (vagy Hangoskönyvek, illetve iTunes U) elemre, majd
egy műsorra vagy címre.
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Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények is szerepelnek a Zene lehetőségen belül.
A podcast műsorok és az iTunes U gyűjtemények időrendi sorrendben jelennek meg, így a
megjelenésük sorrendjében játszhatja le őket. Egy kék pont mutatja a még le nem játszott
műsorokat és epizódokat. Ha befejezi egy podcast-epizód vagy egy iTunes U műsor lejátszását,
automatikusan elindul a következő le nem játszott vagy részben lejátszott epizód.

A podcastok letöltésével és meghallgatásával kapcsolatos további tudnivalókért nyissa meg az
iTunes alkalmazást, majd válassza a Súgó > iTunes súgó elemet. Majd keressen rá a „podcastok”
kifejezésre.

Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszásának
vezérlése
A podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények vezérlése némileg eltér a
dalok vezérlésétől.

Sávpozíció
Koppintson a
képernyőre ezeknek
a vezérlőknek a
megjelenítéséhez.

Dalvezérlők
Hangerő

A podcastok, iTunes U gyűjtemények és hangoskönyvek lejátszása a következőképpen
vezérelhető a képernyőn lévő vezérlőkkel és az iPod nano gombjaival:
Szünet

Koppintson az elemre, távolítsa el az EarPods
fülhallgatót, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet
gombot (a hangerőgombok között).

Szüneteltetett műsor folytatása

Koppintson az elemre, vagy nyomja meg a
Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
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Újrakezdés

Koppintson a

Az előző epizód vagy fejezet lejátszása

Koppintson a elemre az epizód vagy fejezet
elején, vagy koppintson kétszer a elemre a
lejátszás közben.

A következő epizód vagy fejezet lejátszása

Koppintson a elemre, vagy nyomja meg kétszer a
Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).

Ugrás egy podcast, hangoskönyv vagy iTunes U
gyűjtemény tetszőleges pontjára

Húzza el a lejátszófejet a sávvezérlőben. Csúsztassa
lefelé az ujját a mozgatás finomításához. Minél
lejjebb húzza az ujját, annál kisebb léptékű lesz
a mozgás.

Játssza vissza az utolsó 30 másodpercet

Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a
lehetőségre.

Állítsa be a lejátszási sebességet

Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd
lehetőségre. A sebesség módosításához
a
koppintson újra.

elemre.

= Lejátszás dupla sebességgel.
= Lejátszás normál sebességgel.
= Lejátszás félszeres sebességgel.
Podcastok, iTunes U gyűjtemények
és hangoskönyvek epizódjainak vagy
fejezeteinek megtekintése

Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a
lehetőségre.

Podcastok, iTunes U gyűjtemények és
hangoskönyvek adatainak megtekintése

Koppintson a Most játszódó képernyőre.

Lejátszási listák létrehozása az iPod nanón

Zeneszámokból, podcastokból és hangoskönyvekből saját lejátszási listákat hozhat létre,
vagy a Genius funkcióval Genius lejátszási listákat készíthet anélkül, hogy az iPod nanót
a számítógéphez csatlakoztatná. Az iPod nanón készített lejátszási listák a következő
csatlakoztatásakor az iTunes alkalmazásba szinkronizálódnak vissza.

Lejátszási listák létrehozása és szerkesztése
Az iPod nanón létrehozhatja és szerkesztheti a saját játéklistáit.
Játéklista létrehozása:
1 A főképernyőn koppintson a Zene > Játéklisták elemre.
2 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a Hozzáadás elemre.
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3 Koppintson egy kategóriára (Dalok, Albumok, Podcastok stb.), majd a hozzáadni
kívánt elemekre.
Ne koppintson a Kész gombra, amíg nem adott minden kívánt elemet a lejátszási listához.
4 A tartalom hozzáadását balra legyintve folytathatja.
A tartalmat bármelyik kategóriából hozzáadhatja. Például podcastokat és zeneszámokat is
felvehet egy lejátszási listára.
5 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.
Az új lejátszási lista neve Új lejátszási lista 1 (vagy Új lejátszási lista 2, stb.) lesz. A nevet a
következő szinkronizálás alkalmával változtathatja meg az iTunes alkalmazásban. Az azt követő
szinkronizálás alkalmával a lejátszási lista neve frissül az iPod nanóban.
Elemek eltávolítása egy lejátszási listáról:
1 A főképernyőn koppintson a Zene > Játéklisták elemre, majd a szerkeszteni kívánt játéklistára.
2 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a Szerkesztés elemre.
3 Koppintson a törölni kívánt elem mellett lévő

elemre, majd a Törlés gombra a jobb oldalon.

4 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

Játéklista törlése:
1 A főképernyőn koppintson a Zene > Játéklisták elemre.
2 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a Szerkesztés elemre.
3 Koppintson a törölni kívánt játéklista mellett lévő
megjelenő Törlés gombra.

elemre, majd a játéklista mellett

Ha nem a helyes lejátszási listára koppintott, koppintson arra, amelyet törölni szeretne.
4 Koppintson a Törlés elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.
5 Ha elkészült, húzza felfelé az ujját, és koppintson a Kész elemre (vagy ha elveti a műveletet,
jobbra legyintéssel térjen vissza a főképernyőre).
Intelligens játéklista létrehozása a dalok értékelése alapján
Az egyes zeneszámokhoz értékelést csatolhat (nullától öt csillagig), megjelölve, hogy mennyire
nyerte el a tetszését. A zeneszámokhoz az iPod nanón hozzárendelt értékelések a szinkronizálás
alkalmával az iTunes alkalmazásba kerülnek. A zeneszámok értékelése segítségére lehet az
okos lejátszási listák iTunes alkalmazásban történő automatikus létrehozásánál.
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Minősítsen egy dalt:
1 A dal lejátszása közben koppintson a Most játszódó képernyőre.
2 Koppintson a

elemre.

3 Koppintson, vagy húzza végig az ujját a képernyő tetején található értékelő listajeleken
(
) a csillagok számának beállításához.

Genius lejátszási listák létrehozása
Egy Genius lejátszási lista olyan zeneszámok gyűjteménye, amelyek illenek a könyvtárából
kiválasztott számhoz. Az iPod nanón létrehozhat Genius lejátszási listákat, és szinkronizálhatja
az iTunes alkalmazással létrehozott Genius lejátszási listákat.
A Genius ingyenes szolgáltatás, de használatához iTunes Store fiók szükséges. A Genius funkció
iTunes alkalmazásban történő beállításával kapcsolatos további tudnivalókért nyissa meg az
iTunes alkalmazást, és válassza annak Súgó > iTunes súgó elemét.
Genius lejátszási lista készítése az iPod nanón:
1 Indítsa el a dalt, majd koppintson a Most játszódó képernyőre.
2 Koppintson a

elemre.

Megjelenik az új lejátszási lista. Egy üzenet jelenik meg, ha:
••

Nem kapcsolta be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban.

••

A Genius nem ismeri fel a kijelölt zeneszámot.

••

A Genius felismeri a zeneszámot, de nincs legalább tíz hasonló szám a könyvtárában.

3 Pöccintsen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse a lejátszási listán lévő számokat.
4 Koppintson a Mentés elemre.
A lejátszási lista a lista létrehozásához használt zeneszám előadója és címe segítségével
lesz mentve.
Egy mentett lejátszási lista frissítésekor az új lejátszási lista felülírja az előzőt, amelyet nem
állíthat vissza.
Az iPod nanón mentett lejátszási listák a számítógéphez történő csatlakoztatáskor az iTunes
alkalmazásba szinkronizálódnak vissza.

Genius mixek lejátszása
Az iTunes automatikusan Genius mixeket hoz létre a könyvtárában lévő, egymáshoz illő
zeneszámokból. A Genius mixek minden lejátszás alkalmával más zenei élményt nyújtanak.
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Játsszon le egy Genius mixet:
1 A főképernyőn koppintson a Zene > Genius mixek elemre.
2 A Genius mixeket balra vagy jobbra történő legyintéssel böngészheti. A képernyő alján lévő
pontok az iPod nanóban lévő Genius mixek számát jelzik.
3 Koppintson a

elemre a lejátszani kívánt Genius Mix elemen.

A hangerő szabályozása
FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért
olvassa el a 14. fejezet, “Biztonság és kezelés,,” 65. oldal című részt.
A hangerő-szabályozó gombok az iPod nano oldalán találhatók. Hallgatás közben a Hangerő
fel vagy Hangerő le gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
Megjegyzés: Néhány európai országban az iPod nano jelzi, ha a hangerő meghaladja az
Európai Unió zajártalomra vonatkozó irányelvében rögzített értéket. Ha ezen szint fölé szeretné
növelni a hangerőt, először meg abba kell hagynia a növelést, és csak azután tudja folytatni.
Például emelje föl az ujját a hangerőgombról, majd nyomja meg újra a gombot.
A hangszínszabályozó előzetesen beállítható az iPod nanón a Beállítások > Zene
menüpontban. Ha egy zeneszámhoz hangszínszabályozó-előbeállítást rendelt az iTunes
alkalmazásban, és az iPod nano hangszínszabályozója ki van kapcsolva, a zene lejátszáskor az
iTunes beállítását használja majd.
A következő részekben ismertetjük a további lehetőségeket a maximális hangerő korlátozására
és a hangminőség növelésére.

A maximális hangerő korlátozása
Korlátozhatja az iPod nano maximális hangerejét, és jelszó hozzárendelésével
megakadályozhatja, hogy valaki a tudomása nélkül módosítsa a beállítást. A Lightning
csatlakozó segítségével csatlakoztatott kiegészítők nem támogatják a hangerő-korlátozást.
A maximális hangerőkorlát beállítása az iPod nanón:
1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát elemre.
A hangerő-szabályozó mutatja a maximális hangerő értékét.
2 A maximális hangerőt a csúszka balra húzásával csökkentheti, jobbra húzásával növelheti.
Megjegyzés: Néhány országban a fejhallgató hangereje az EU által ajánlott szintre
korlátozható. Koppintson a Beállítások > Zene elemre, majd az EU hangerőkorlát kapcsolójára
a bekapcsoláshoz.
Kötelező jelszómegadás a hangerőkorlát változtatásához:
1 A maximális hangerő beállítása után koppintson a Hangerőkorlát lezárása elemre.
2 A megjelenő képernyőn koppintson be egy négyjegyű jelkódot.
Ha véletlenül rossz számra koppint, koppintson a

elemre, majd a kívánt számra.

A
elemre tovább koppintva törölheti az összes számot, és jelszó megadása nélkül
visszatérhet a Hangerőkorlát képernyőhöz.
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3 Amikor felszólítást kap a jelszó megismétlésére, üsse be a számokat újra.

Hangerőkorlát eltávolítása:
1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát elemre.
2 Húzza a csúszkát a jobb szélső helyzetbe.
Ha jelkódot állított be, először koppintson a Hangerőkorlát feloldása elemre, adja meg
a jelszavát, majd húzza el a csúszkát.
Ha elfelejti a jelkódját, visszaállíthatja az iPod nanót. Lásd: “Az iPod szoftverének frissítése és
visszaállítása,” 63. oldal.

Zeneszámok lejátszása azonos hangerőszinten
Az egyes dalok és egyéb hanganyagok hangereje a hang felvételétől és kódolási módjától
függően eltérő lehet. A hangerőszint különböző fülhallgatók vagy fejhallgatók használata
esetén is eltérhet.
Beállíthatja az iTunes programot úgy, hogy automatikusan szabályozza a zeneszámok
hangerejét, így azok azonos relatív hangerővel legyenek lejátszva. Ezután beállíthatja az iPod
nanót úgy, hogy azonos iTunes hangerő-beállításokat használjon.
Zeneszámok beállítása azonos hangerőszinten történő lejátszáshoz:
1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iTunes > Beállítások elemet, ha Mac gépet használ, illetve
a Szerkesztés > Beállítások elemet, ha Windows PC gépet használ.
2 Kattintson a Lejátszás elemre, jelölje ki a Normalizálás opciót, majd kattintson az OK gombra.
3 Az iPod nano főképernyőjén koppintson a Beállítások elemre.
4 Koppintson a Zene elemre.
5 Koppintson a Normalizálás melletti

elemre annak bekapcsolásához.

Ha nem kapcsolta be a Normalizálás funkciót az iTunes programban, az iPod nanóban történő
bekapcsolása hatástalan lesz.
Ha egy zeneszámhoz hangszínszabályozó-előbeállítást rendelt az iTunes alkalmazásban, és
az iPod nano hangszínszabályozója ki van kapcsolva, a zene lejátszáskor az iTunes beállítását
használja majd. A hangszínszabályozó előzetesen beállítható az iPod nanón a Beállítások >
Zene menüpontban.
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Videók

Az iPod nanón videók, zenei klipek, videopodcastok, iTunes U gyűjtemények és az iTunes
alkalmazásból származó TV-műsorok tekinthetők meg. Az iMovie alkalmazásban létrehozott
videók is konvertálhatók az iPod nano számára megfelelő formátumba.
FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért
olvassa el a 14. fejezet, “Biztonság és kezelés,,” 65. oldal című részt.

Videók hozzáadása az iPod nanóhoz

Az iPod nanóhoz az iTunes alkalmazással adhatók hozzá videók, ugyanúgy, ahogy dalok is.
Az iTunes alkalmazással végzett szinkronizálással kapcsolatos információkért lásd: “Az iTunes
beállítása szinkronizáláshoz,” 16. oldal.
Az iTunes-videókon kívül különféle típusú videókat is adhat az iPod nanóhoz. Például a Mac
számítógép iMovie alkalmazásában készült videókat, illetve az internetről letöltött videókat is
hozzáadhat. Ha a megjelenő üzenet arról tájékoztatja, hogy az iPod nano nem tudja lejátszani a
videót, próbálja más formátumra átalakítani (lásd: Az iTunes súgója).
Az iPod nano a normál felbontású (SD) videókat támogatja. Az iPod nano nem szinkronizálja a
HD felbontású videókat.

Videók megtekintése az iPod nanón

Az iPod nanóhoz hozzáadott filmek, TV-műsorok, zenei klipek és más videók a Videók
menüben, típus szerint rendezve jelennek meg.
Videók megtekintése az iPod nanón:
mm Koppintson a főképernyő Videó elemére, majd egy videóra a menüben.
Sávpozíció

Koppintson
a képernyőre
a videovezérlők
megjelenítéséhez.

A videólejátszás vezérlésének módjai:
A lejátszásvezérlők megjelenítése vagy elrejtése

A videó lejátszása közben koppintson a képernyőre.

A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása

Koppintson a vagy a elemre, vagy nyomja meg a
Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
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Kezdés az elejéről

Ha a videó fejezeteket tartalmaz, húzza a lejátszófejet
a sávvezérlőben egészen balra. Ha nincsenek fejezetek,
koppintson a elemre.
Ha kevesebb mint 5 másodpercre van a videó elejétől,
a játéklista előző videója nyílik meg. Egyéb esetben a
videólista nyílik meg.

Ugrás az előző videóra vagy filmfejezetre

Koppintson kétszer a

Ugrás a következő videóra vagy filmfejezetre

Koppintson a elemre, vagy nyomja meg kétszer a
Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).

Videó gyors előre- vagy visszatekerése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a

Ugrás a videó tetszőleges pontjára

Húzza el a lejátszófejet a sávon belül. Csúsztassa
lefelé az ujját a csúszkamozgatás finomításához.
Minél lejjebb húzza az ujját, annál kisebb léptékű lesz
a mozgás.

Ugrás a következő fejezetre

Koppintson a elemre, vagy nyomja meg kétszer a
Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
(Nem mindig érhető el.)

Ugrás az előző fejezetre

Koppintson kétszer a

Ugrás egy adott fejezetre

Koppintson a elemre, majd válasszon fejezetet.
(Nem mindig érhető el.)

elemre.

vagy

elemet.

elemre. (Nem mindig érhető el.)

Ha a videovezérlőtől jobbra egy Bluetooth ikon jelenik meg, a film megtekinthető Bluetooth
technológiájú fejhallgatóval vagy hangszóróval. További információk a “Csatlakozás Bluetoothtartozékokhoz,” 56. oldal részben találhatók.
A Beállítások > Videó menüpontban a fejezetek és a feliratok be- vagy kikapcsolhatók, valamint
megadhatja, hogy hol történjen a videók lejátszása a szünet után.

Kölcsönzött filmek megtekintése

Az iTunes alkalmazásban kölcsönözhet vagy vásárolhat filmeket, majd szinkronizálhatja őket
az iPod nanóval (a kölcsönzött filmek nem mindenhol érhetők el). A fejezeteket is tartalmazó
filmek olyan kiegészítő vezérlőkkel is rendelkeznek, amelyekkel adott fejezet is megtekinthető.
Fontos: A kölcsönözött filmek egyszerre csak egy eszközön tekinthetők meg. Ha például az
iTunes Store áruházból kölcsönöz egy filmet, és hozzáadja az iPod nanóhoz, akkor csak az
iPod nanón tekintheti meg. Ha visszahelyezi a filmet az iTunes alkalmazásba, akkor csak ott
tekintheti meg, az iPod nanón nem. Kérjük, tartsa szem előtt a kölcsönzés lejárati dátumát.
Kölcsönzött film megtekintése:
1 A főképernyőn koppintson a Videók lehetőségre, majd a Kölcsönzések elemre.
2 A párbeszédablakban koppintson az OK lehetőségre.
Ha elkezdett nézni egy kölcsönzött filmet, 24 órája van a megtekintésére. Ha nem biztos benne,
hogy 24 óra elegendő, koppintson a Mégsem elemre.
A film szüneteltethető, és a lejátszás később folytatható. A kölcsönzésből fennmaradó idő a film
neve alatt jelenik meg a Videók menüben.
3 Ha megnézte a filmet, koppintson a Kész elemre.
4 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a képernyő tetején lévő Szerkesztés elemre.
5 A Kölcsönzések menüben koppintson a film címe melletti

elemre, majd a Törlés lehetőségre.

Feliratot is tartalmazó filmek esetén a nyelv beállítható az iTunes alkalmazásban. További
információk az iTunes súgójában találhatók.
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FM rádióvevő

Az iPod nanón hallgathat FM rádióadást, és beállíthatja a kedvenc rádióadóit, amelyek így
mindig kéznél lesznek. Az Élő adás leáll. funkcióval szüneteltetheti az élőben sugárzott műsort,
és akár 15 perc múlva is folytathatja a hallgatást. Az Élő adás leáll. funkció vezérlőivel előre
és hátra tekerhet a szüneteltetett tartalomban, így pontosan a kívánt részt hallgathatja meg.
Ha a rádióadó támogatja, a kedvelt dalokat fel is címkézheti, majd beléjük hallgathat, és
megvásárolhaja őket az iTunes Store áruházban.
FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért
olvassa el a 14. fejezet, “Biztonság és kezelés,,” 65. oldal című részt.

FM rádióvevő hallgatása

Az iPod nano a fülhallgató vagy a fejhallgató zsinórját használja antennaként, ezért a
rádióvétel érdekében mindig fejhallgatót vagy fülhallgatót kell csatlakoztatnia az iPod
nanóhoz. A jobb vétel érdekében győződjön meg róla, hogy a zsinór nincs összegabalyodva
vagy megcsavarodva.
Fontos: A fejezetben ábrázolt rádiófrekvenciák csak a szemléltetés céljait szolgálják, nem
érhetők el mindenhol.

Élő adás
szüneteltetésének vezérlője
Koppintson a
képernyőre az Élő
adás szüneteltetése
vezérlőinek
megjelenítéséhez.
Rádióhangoló
Lejátszás vezérlői

Rádióhallgatás:
1 Csatlakoztassa az EarPods fülhallgatót vagy egy fejhallgatót az iPod nanóhoz.
2 A főképernyőn koppintson a Rádió elemre, majd a

gombra.

Ha az állomás támogatja az RDS (Radio Data System) szolgáltatást, a kijelzőn megjelenik a dal
címe, az előadó neve és az állomás neve.
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Így használhatja a rádió vezérlőit:
Élő rádióadás szüneteltetése és folytatása

Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a
hangerőgombok között). Ha ismét megnyomja
a gombot, a lejátszás a szüneteltetés kezdetétől
folytatódik. A Most játszódó képernyőre koppintva
megjelennek az Élő adás leáll. vezérlői. Ekkor ismét
becsatlakozhat az élő adásba (lásd: “Élő rádióadás
szüneteltetése,” 31. oldal).

Manuális ráhangolás egy FM rádióállomásra

Legyintsen a rádióvevőre.

A következő elérhető FM állomásra hangolás

Koppintson a vagy a elemre, vagy nyomja meg
a kétszer Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok
között).

FM állomások kerestetése

Érintse meg és tartsa megérintve a vagy a
elemet, amíg a képernyőn meg nem jelenik a
„Keresés” felirat. A keresés leállításához koppintson
a képernyőre.

FM állomás mentése kedvencként

Hangolja be az állomást, majd koppintson a
elemre. A
elem
elemmé változik.
A kedvenc állomásokat sárga színű háromszög jelzi
a rádióvevőn.

FM rádióállomás eltávolítása a kedvencek közül

Hangolja be az állomást, majd koppintson a

A rádióban játszott zeneszám megcímkézése

A Most játszódó képernyőn koppintson a elemre. A
címkézés csak a funkciót támogató rádióállomásokhoz
érhető el.

A rádió kikapcsolása

Koppintson a elemre, vagy válassza le a fülvagy fejhallgatót.

elemre.

Élő rádióadás szüneteltetése

A rádióadást szüneteltetheti, és az adott ponttól folytathatja a lejátszást legfeljebb
15 perccel később.
Ha az Élő adás leáll. be van kapcsolva (ez az alapértelmezés), az élő adás akár 15 percig is
szüneteltethető. A 15 perc leteltekor a korábbi felvétel törlődik a felvétel folytatásával.
A szüneteltetett rádióadás automatikusan törlődik, ha:
••

Állomást vált.

••

Kikapcsolja az iPod nanót.

••

Más médiás tartalmat játszik le, vagy hangjegyzetet vesz fel.

••

Az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony, és töltést igényel.

••

A rádiót 15 percig szünetelteti újraindítás nélkül.

Az Élő adás leáll. vezérlőivel további lehetőségek állnak rendelkezésre a szüneteltetett
rádióadás meghallgatására, valamint a Rádió menü elérésére.
Az Élő adás leáll. vezérlőinek megjelenítése
mm Rádióhallgatás közben koppintson a Rádió képernyőre.
A megjelenő vezérlőn látszik, hogy mikor volt szüneteltetve az adás. A folyamatjelző sáv
folyamatosan feltöltődik, így jeleníti meg a szüneteltetés óta eltelt időt.
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A szüneteltetett rádióadás lejátszásának vezérlése:
Folytatás a szünet kezdetétől

Koppintson az elemre, vagy nyomja meg a
Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).

Visszalépés 30 másodpercenként

Koppintson a

elemre.

Előrelépés 30 másodpercenként

Koppintson a

elemre.

Előrelépés körülbelül 10 másodpercenként

Érintse meg, és tartsa megérintve a

Előre- vagy hátratekerés a szüneteltetett
tartalomban

Húzza a vezérlőt az Élő adás szüneteltetése vezérlő
mentén

Visszatérés az élő adáshoz

Húzza a vezérlőt jobb szélső helyzetbe.

A Rádió menü megnyitása

Koppintson a elemre. A Rádió menüben
megtalálhatja a helyi állomásokat, beállíthatja a
kedvenc rádióállomásait, zeneszámokat címkézhet,
és a legutóbbi zeneszámok listáját is megtekintheti.

elemet.

Az élő adás szüneteltetése némileg fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az
energiatakarékosság érdekében kapcsolhatja az élő adás szüneteltetését.
Az Élő adás szüneteltetése funkció kikapcsolása:
mm A főképernyőn koppintson a Beállítások > Rádió >

elemre.

Helyi állomások keresése és kedvencek beállítása

A Rádió vezérlőivel állomásokat állíthat be böngészéssel vagy kereséssel, a kedvencek közé
mentheti az állomást, illetve közvetlenül rájuk is hangolhat. A helyi állomások keresésére a
Rádió menü is használható.

Helyi állomások keresése:
1 Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a

lehetőségre.

2 Koppintson a Helyi állomások elemre.
Az iPod nano végigkeresi az elérhető frekvenciákat, és kilistázza a helyi állomásokat.
3 Koppintson a rádióállomás melletti elemre, hogy a menü elhagyása nélkül hallgathassa az
adott állomást, vagy koppintson az állomásra annak behangolásához és a rádióvezérlőkhöz
való visszatéréshez.
4 Ha végzett, a

elemre koppintva térhet vissza a rádióvezérlőkhöz.

Ha frissíteni kívánja a listát, koppintson a Frissítés gombra.
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Állomások eltávolítása a kedvencek közül:
1 Rádióhallgatás közben koppintson a Most játszódó képernyőre.
2 Koppintson a

gombra, majd a Kedvencekre.

3 Lefelé irányuló pöccintéssel jelenítse meg a Szerkesztés gombot, majd koppintson rá.
4 Koppintson az állomás melletti

elemre, majd a Törlés gombra.

5 Az egész lista eltávolításához koppintson az Összes törlése gombra.
6 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

Dalok címkézése áttekintéshez és megvásárláshoz

Ha a rádióállomás támogatja a címkézést, megjelölheti az éppen játszott dalt, és az
iTunes Store áruházban később belehallgathat, és megvásárolhatja. A zeneszámok a Most
játszódó képernyőn lévő címkézés ikonnal jelölhetők meg.
Dal megcímkézése:
mm A Most játszódó képernyőn koppintson a

elemre.

A megcímkézett zeneszámok a Rádió menü Megcímkézett zeneszámok részében találhatók.
Az iPod nano iTunes alkalmazással történő legközelebbi szinkronizálásakor a megcímkézett
zeneszámok szinkronizálódnak, és törlődnek az iPod nanóról. Megjelennek az iTunes
alkalmazásban, ahol előzetest hallgathat meg belőlük, és az iTunes Store áruházban
megvásárolhatja őket.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden rádióállomásnál.
Ha egy rádióadás nem támogatja a címkézést, megjelenítheti az utoljára hallgatott zeneszámok
listáját. Ezt az információt később felhasználhatja a dal megkereséséhez és megvásárlásához.
Az utoljára hallgatott zeneszámok listázása:
1 Rádióhallgatás közben koppintson a Most játszódó képernyőre.
2 Koppintson a

gombra, majd a Legutóbbi dalok elemre.

A listában megjelenik a dal címe, az előadó neve és a rádióállomás neve, amely a
dalt sugározta.

A rádió régiójának beállítása

Az iPod nano számos országban foghatja az FM hullámsávú rádiójeleket. Öt előre
meghatározott, régiók által azonosított jelsávot kínál: Észak-, Közép- és Dél-Amerika; Ázsia;
Ausztrália; Európa és Japán.
Rádió régiójának megjelölése:
1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
2 Koppintson a Rádió, majd a Rádiókörzetek elemre.
3 Koppintson a régiójára.
A kijelölt régió mellett egy jel jelenik meg.
A régióbeállítások nemzetközi rádiózási szabványokon, nem földrajzilag meghatározott
régiókon alapulnak. Ha a Rádiórégiók menüben nem szereplő országban él, válassza az
országára érvényes rádióközvetítési szabványoknak leginkább megfelelő régiót.
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Fontos: Az iPod nano csak a nyilvános adások vételére szolgál. A nem nyilvánosság számára
szánt adások vétele egyes országokban törvényellenes, és a törvény megszegői ellen eljárás
indulhat. Ismerkedjen meg az előírásokkal, amelyek az iPod nano felhasználási helyén
érvényesek, és tartsa be őket.
A következő táblázat feltünteti az egyes Rádiórégiók menü régióiban érvényes
frekvenciasávokat az állomások közötti (± szimbólummal jelölt) növekménnyel együtt.
Rádiórégió

A rádiófrekvenciák meghatározása

Észak-, Közép- és Dél-Amerika

87,5 – 107,9 MHz/ ± 200 kHz

Ázsia

87,5 – 108,0 MHz/ ± 100 kHz

Ausztrália

87,5 – 107,9 MHz/ ± 200 kHz

Európa

87,5 – 108,0 MHz/ ± 100 kHz

Japán

76,0 – 90,0 MHz/ ± 100 kHz
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7

Fitnesz

Az iPod nano beépített funkciói segítenek abban, hogy a legtöbbet hozza ki az edzéséből.
Beállíthat napi lépéscélt a beépített lépésszámlálóval, létrehozhat futásedzéseket a kedvenc
zenéihez, és az iTunes segítségével feltöltheti az edzésadatokat a Nike+ webhelyére.
Használhat Bluetooth LE technológiájú (alacsony energiaértékű) pulzusmérőt, amelynek
segítségével edzés közben nyomon követheti a pulzusát az iPod nanón.

Fitneszbeállítások megadása

A pontosabb edzésadatokhoz állítsa be a testsúlyát és a magasságát az iPod nanón. Ha az
adatok megváltoznak, frissítse őket a az iPod nanón. Ha az iPod nanón alapértelmezettől eltérő
mértékegység-rendszert alkalmaz, módosítsa a mértékegységeket és a távolságot.
Ha egy dal vagy játéklista inspirálja, állítsa be PowerSongként az edzés megkezdése előtt.
A beállítások elvégzéséhez koppintson a

elemre a Fitnesz képernyőn.

A magasság beállítása

Koppintson a Személyes adatok, majd a Magasság
elemre, és a tárcsák pöccintésével állítsa be
a magasságát.

A testsúly beállítása

Koppintson a Személyes adatok, majd a Testsúly
elemre és a tárcsák pöccintésével állítsa be
a testsúlyát.

A mértékegységek megjelenítésének beállítása

Koppintson a „Mértékegység” elemre, majd válassza
az Angol vagy a Metrikus lehetőséget.

Távolságok megjelenítése mérföldben
vagy kilométerben

Koppintson a Távolságok elemre, majd a Mérföld
vagy a Kilométer lehetőségre.

PowerSongok beállítása

Koppintson a Futás, majd a PowerSong elemre, és
válasszon dalt vagy játéklistát.
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A beszédhang hangjának módosítása

Koppintson a Futás, majd Beszédhang elemre, és
válasszon a lehetőségek közül.

Bluetooth technológiájú
pulzusmérő csatlakoztatása

Koppintson a Nike + iPod Sport Kit, a
elemre, végül pedig a
Szívritmusfigyelő, majd a
Párosítás lehetőségre.

Lépésszámlálás

Állítson be Napi céllépést, és az iPod nano számolja a lépéseket séta közben, nyomon követi
az előrehaladást, és az időközben elégetett kalóriákat. Az iPod nano a háttérben számolja a
lépéseket, így nyugodtan hallgathat zenét, vagy egyéb célokra is használhatja az iPod nanót. A
lépésszámlálás éjfélkor kezdődik, és napközben automatikusan folytatódik.
A lépések számlálása közben a Séta ikon (

) megjelenik az állapotsoron.

Egy séta során megtett lépések számlálása az iPod nano segítségével:
mm A főképernyőn koppintson a Fitnesz > Séta > Indítás elemre.
A nagyobb pontosság érdekében az iPod nanót az övéhez közel csatolja fel. Az iPod nano
sétálás vagy futás közben számlálja a lépéseket.
A kitűzött napi lépésszám beállítása:
1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz elemre.
2 Koppintson a

, majd a Séta elemre.

3 Koppintson a Napi céllépés melletti

elemre.

4 A tárcsa pöccintésével állítsa be a kívánt lépésszámot, majd koppintson a Kész elemre.
A számlálás csak akkor kezdődik, ha elindítja a Fitnesz menüpontban.
5 Nyomja meg a főgombot

, majd koppintson a Fitnesz elemre.

6 Koppintson a Séta, majd az Indítás elemre.
A futóedzések közben megtett lépések nem számítanak bele a Napi céllépésbe.
A teljes lépésszám megtekintése:
1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz elemre.
2 Koppintson a Séta elemre.
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Az első Séta képernyő az alábbi statisztikákat jeleníti meg:
••

Elégetett kalóriák

••

Az iPod nano által végzett lépésszámlálás teljes ideje

••

A kitűzött napi cél, ha be van állítva

••

A megtett távolság

3 Legyintsen balra a napi, heti, havi vagy az összesített, teljes lépésszám megtekintéséhez.
Megjegyzés: Az elégetett kalóriák becsült értékek, a tényleges kalóriaszám eltérhet. További
információkért kérjen tanácsot a kezelőorvosától.
A sétákról és edzésekről az Előzmények menüben érhetők el további információk (lásd
“A fitneszadatok megtekintése és kezelése,” 39. oldal).

Zenés edzés létrehozása

Az iPod nanón edzésterveket hozhat létre a célként kitűzött távolság, idő és elégetett
kalóriák számának eléréséhez. Majd hozzáadhatja azt a zenét, podcastot, hangoskönyvet
vagy rádióállomást, amely igazán megmozgatja. Az iPod nano rögzíti az összes edzési adatot,
amelyet aztán tetszés szerint feltölthet a Nike+ webhelyre.
Edzés során az iPod nano beszédhangon megszólaló visszajelzéseket ad, amikor szünetelteti
vagy folytatja az edzést.

Új edzés
beállítása.

Meglévő edzés
kiválasztása.

Futási edzésterv beállítása:
1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz elemre.
2 Koppintson a Futás elemre, majd az egyik edzéstípusra (Egyszerű, Idő, Távolság vagy Kalória).
3 Koppintson egy előre beállított célra vagy az Egyéni lehetőségre.
Ha az Egyéni lehetőséget választja, a vezérlőkkel állítsa be az időt, távolságot vagy kalóriát, és
koppintson a Kész elemre.
4 Válassza ki az edzés közben hallgatni kívánt hanganyagot.
5 Koppintson az Edzés elkezdése elemre.
A nagyobb pontosság érdekében az iPod nanót a derekához közel csatolja fel. Edzés közben
sétálhat vagy futhat, és az iPod nano számlálja a megtett lépéseket. Napi céllépés beállítása
esetén a futóedzésen megtett lépések nem lesznek beleszámolva a teljes Napi céllépésbe.
A létrehozott edzésterveket az iPod nano menti, így újra használhatja azokat.
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Egy mentett edzés használata:
1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz, majd a Futás elemre.
2 Koppintson a Futás, majd a Saját edzések elemre.
3 Koppintson egy mentett edzéstervre, majd az Edzés elkezdése elemre.

Az iPod nano vezérlése edzés közben
Az iPod nano vezérlői segítségével szüneteltetheti és folytathatja az edzést, változtathatja a
zeneszámokat, beszédhangon megszólaló visszajelzést kaphat, vagy ha extra motivációra van
szüksége, a PowerSongra válthat.
Az alábbi táblázat az iPod nano edzés közbeni vezérlését mutatja be:
Edzés szüneteltetése

Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a
hangerőgombok között).
Koppintson a képernyőre, majd a elemre (ha
a képernyő sötét, előbb nyomja meg az Altatás/
Ébresztés gombot).

Szüneteltetett edzés folytatása

Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a
hangerőgombok között), vagy koppintson a
képernyőre, majd a Folytatás lehetőségre (ha a
képernyő sötét, előbb nyomja meg az Altatás/
Ébresztés gombot).

Másik zeneszám kiválasztása

Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a
hangerőgombok között), vagy koppintson a
képernyőre, majd a elemre, utána a Zene
módosítása lehetőségre, és jelöljön ki dalokat (ha
a képernyő sötét, előbb nyomja meg az Altatás/
Ébresztés gombot).

A PowerSong lejátszása

Koppintson a PowerSong elemre (ha a képernyő
sötét, előbb nyomja meg az Altatás/Ébresztés
gombot).
Az edzés megkezdése előtt állítson be
egy PowerSongot.

Edzés megkezdése

Koppintson a képernyőre (ha a képernyő sötét, előbb
nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot), majd a
elemre, végül pedig az Edzés befejezése lehetőségre.

Beszédhangon megszólaló
visszajelzés meghallgatása

Állítsa le az edzést. Az iPod nano gyors
összefoglalóként ismerteti az edzési statisztikákat.
Ha távirányítóval rendelkező Apple fülhallgatót
használ, edzés közben a középső gomb lenyomásával
hallgathat meg olyan aktuális statisztikákat, mint a
lépésszám, a távolság és az elégetett kalóriák száma.

Ha távirányítóval vagy vezérlőkkel rendelkező kompatibilis fejhallgatót használ, olvassa el a
termék dokumentációjában, hogyan használhatók a vezérlők az iPod nanóval.

Az iPod nano kalibrálása

Ha precízebb edzési statisztikákat szeretne kapni, ellenőrizze, hogy a magassága és testsúlya
megfelelően van beállítva, és az iPod nanót több alkalommal kalibrálja. Minél több alkalommal
kalibrálja az iPod nanót, annál pontosabb statisztikát fog kapni.
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Az iPod nano kalibrálása:
1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz > Futás elemre.
2 Koppintson egy edzéstípusra (lásd: “Zenés edzés létrehozása,” 37. oldal).
3 Sétáljon vagy fusson legalább 400 métert.
4 Hagyja abba az edzést, és koppintson a Kalibrálás lehetőségre.
A Kalibrálás gomb megjelenik az edzésösszegzés alján, ha az edzés megfelelő volt a
kalibráláshoz. Lehetséges, hogy csak fölfelé pöccintés után válik láthatóvá.
A kalibrálást vagy újrakalibrálást bármikor elvégezheti, amikor a Kalibrálás gomb
megjelenik az edzést összegző képernyő alján. Ha elölről szeretné kezdeni, visszaállíthatja a
kalibrálást alaphelyzetbe.
Kalibrálás visszaállítása:
1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz elemre.
2 Koppintson a

elemre, majd a Kalibrálás visszaáll. lehetőségre.

3 Koppintson a Séta kalibrálása vagy a Futás kalibrálása lehetőségre.
Válassza ki azt a beállítást, amelyik leginkább megfelel az újrakalibrálni kívánt tempónak. Ha
kalibrálás közben például gyalogolt, válassza azt az opciót.
4 Koppintson a Kalibrálás visszaáll. gombra, vagy ha meggondolta magát, a Mégsem elemre.
5 Kezdjen el egy futó- vagy sétaedzést, és koppintson a megjelenő Kalibrálás gombra.
A magasság vagy a testsúly megadásával és módosításával kapcsolatos információkat itt
olvashatja: “Fitneszbeállítások megadása,” 35. oldal.

A fitneszadatok megtekintése és kezelése

Az iPod nano nyomon követi az edzésstatisztikáit, így megfigyelheti, hogyan halad kitűzött
a fitneszcéljai felé. Az iTunes alkalmazás segítségével fel is töltheti a megtett lépések számát
és egyéb edzésadatokat a Nike+ webhelyre, ahol beállíthatja a kitűzött célokat, versenghet a
barátaival, és nyomon követheti a teljesítménye alakulását.
Az edzések előzményeinek megtekintése:
1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz elemre.
2 Koppintson a

elemre, majd válasszon a lehetőségek közül:

••

A Személyi csúcsok a különböző távokon (egy kilométertől a maratonig) futott legjobb
időeredmények listáját tartalmazza.

••

Az Összesítők a nyomon követett edzések összesített számát mutatják, megadják a
leghosszabb lefutott távot, a teljes lefutott távot, az összesített időt, és az elégetett kalóriák
összesített számát.

••

A lenti dátumlisták minden séta és edzés összesítését dátum szerint adják meg. Az edzések
és a séták típus szerint vannak csoportosítva, hogy egyszerűen megtalálhassa azokat.

Edzés adatainak törlése az iPod nanóról:
1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz, majd az Előzmények elemre.
2 Koppintson arra a hónapra, amelyet törölni szeretne.
3 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a Törlés elemre.
Egy párbeszédpanel rákérdez, hogy a hónap összes edzését törölni szeretné-e.
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4 Koppintson az Összes törlése elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.
Az iTunes segítségével feltöltheti a megtett lépései számát és egyéb edzésadatait a Nike+
webhelyre. A feltöltéshez Nike+ fiók szükséges, amelyet akkor hozhat létre, amikor első
alkalommal szinkronizálja az edzési adatait az iTunes alkalmazásban.
A lépésszámok és edzésadatok feltöltése a Nike+ webhelyre:
1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
2 A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Küldés gombra, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a Nike+-fiók létrehozásához.
A fiók felállítását követően az iTunes ablakban megjelenik a Nike + iPod panel.
3 Kattintson a Nike + iPod panelre, majd ha még nincs bejelölve, jelölje be az „Edzésadatok
automatikus elküldése a Nike+ webhelyre” lehetőséget.
4 Kattintson az Alkalmazás elemre.
Ha szeretné megtekinteni és megosztani adatait a Nike webhelyén, a Nike + iPod panelen
kattintson „A nikeplus.com oldal felkeresése” gombra, amikor az iPod nano csatlakoztatva van a
számítógépéhez, vagy látogasson el a www.nikeplus.com címre, és jelentkezzen be a fiókjába.
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8

Fotók

Az iPod lehetővé teszi, hogy magával vigye fotóit, és megoszthassa őket családjával, barátaival
és munkatársaival.

Fotók megtekintése az iPod nanóval

Az iPod nanóval egyénileg, vagy diabemutató formájában tekintheti meg a fotókat.
Visszatérés bélyegképnézethez.

Koppintson duplán
a fotó nagyításához.

Koppintson
a képernyőre
fotóvezérlőknek a
megjelenítéséhez.

Bizonyos fotók megtekintése
Az egyszerűbb böngészés érdekében a fotói albumokba vannak csoportosítva az
iPod nanóban. Ha az iPhoto alkalmazást használja, eseményeket és arcokat is szinkronizálhat,
és a fotókat eszerint tekintheti meg. Ha csak egyes fotókat tekint meg, nagyíthatja vagy
kicsinyítheti ezeket, és a nagyított képet mozgathatja a képernyőn, ha annak egy bizonyos
részletét kívánja megjeleníteni.
Fotók megtekintése az iPod nanóval:
1 A főképernyőn koppintson a Fotók elemre.
2 Koppintson egy albumra vagy egyéb fotócsoportra (pöccintéssel nézze meg az összes
albumot).
3 Pöccintsen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse a fotói bélyegképeit. Koppintson a
bélyegképre a teljes méretű kép megtekintéséhez.
4 Balra vagy jobbra legyintve végiggörgetheti az album összes fotóját.
5 A vezérlők megjelenítéséhez koppintson egy fotóra. Ha vissza szeretne térni a bélyegképes
nézethez, koppintson a elemre.
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Az alábbiakban néhány módszert ismertetünk a fotók megtekintésére és kezelésére:
Egy fotó gyors megkeresése a
bélyegképes nézetben

Végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé.

Egy fotó bélyegképének megtekintése
teljes méretben

Koppintson a fotó bélyegképére.

Egy album következő vagy előző fotójának
a megtekintése

Koppintson a fotóra az albumban, legyintsen balra
vagy jobbra a fotón, majd koppintson a vagy
elemre.

Fotó gyors nagyítása vagy kicsinyítése

Koppintson duplán a nagyítani kívánt fotóra.
Koppintson ismét duplán a lekicsinyítéséhez.
Ha használja az iPhoto alkalmazás Arcok funkcióját, a
dupla koppintás kinagyítja az egyén arcát.

Fotó nagyítása vagy kicsinyítése

Csippentse össze két ujját. Az ujjai távolításával
fokozatosan nagyíthat, míg a közelítésükkel
csökkentheti a méretet.

A kinagyított fotó más részletének megtekintése
(pásztázás)

Húzza el a fotót a képernyőn egy ujjal.

Visszatérés az album bélyegképes nézetébe

Koppintson a

Album megtekintése diabemutató formájában

Koppintson az album egyik képére, majd a
elemre. Ha épp szól valamilyen zene, az lesz a
diavetítés háttérzenéje.

Diavetítés szüneteltetése vagy folytatása

A szüneteltetéshez koppintson a képernyőre, majd a
folytatáshoz koppintson a elemre.

Diavetítés beállításainak módosítása

A főképernyőn koppintson a Beállítások lehetőségre,
majd a Fotók elemre. Koppintson a módosítani
kívánt beállításokra.

elemre.

Beállítható a diabemutató sebessége, a fotók
keverhetők, illetve a diabemutató ismétlése
is beállítható.

Diabemutató megtekintése az iPod nanón
Az iPod nanón diabemutató formájában átmenetekkel tekintheti meg a fotókat. A
diabemutató beállításai a Beállítások > Fotók menüpontban érhetők el.
Diabemutató megtekintése az iPod nanón:
1 A főképernyőn koppintson a Fotók elemre.
2 Koppintson egy albumra, majd az Összes fotó elemre.
3 Koppintson az elsőként megtekinteni kívánt fotóra, majd koppintson rá ismét, hogy
megjelenjenek a vezérlők.
Ha nem a megfelelő fotóra koppintott, koppintson a elemre, és visszatér az album
bélyegkép nézetéhez. Ha jobbra legyint, egy fotóval hátrébb léphet.
4 A diabemutató elindításához koppintson a

elemre.

Háttérzene diabemutatóhoz adásához indítsa el a dalt vagy a játéklistát, mielőtt elindítja
a diabemutatót.
A diabemutató megtekintése közben koppintson a képernyőre a szüneteltetéshez; a
folytatáshoz pedig koppintson a elemre. A kilépéshez koppintson a elemre; ezzel visszatér
az albumhoz.
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Fotók szinkronizálása

A számítógépen és az iPod nanón tárolt fotók szinkronizálhatók az iTunes alkalmazással,
illetve a számítógép mappáiból kézzel is hozzáadhatók fotók. Az alkalmazás az iPod nanóhoz
optimalizálja a fotókat, de teljes felbontású fotók is hozzáadhatók.

Fotók hozzáadása számítógépről
A fotókat a számítógép iTunes alkalmazásával szinkronizálhatja az iPod nanóval. A fotók
hozzáadása a fotók számától függően több időt vehet igénybe az első alkalommal.
Fotók szinkronizálása az iPhoto könyvtárral:
1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
3 Jelölje ki a „Fotók szinkronizálása innen:” lehetőséget, majd válassza a kibomló menü
iPhoto elemét.
4 Jelölje meg, hogy minden, vagy csak a kijelölt Fotókat kívánja feldolgozni.
Ha az utóbbi lehetőséget választja, az előugró menüre kattintva finomítsa a választását. Jelölje
ki a szinkronizálni kívánt albumokat, eseményeket és arcokat.
5 Kattintson az Alkalmazás elemre.
A fotók automatikusan szinkronizálva lesznek, valahányszor az iPod nanót a
számítógépéhez csatlakoztatja.
Fotók hozzáadása az iPod nanóhoz a merevlemeze mappájából:
1 Adja hozzá a fotókat a számítógép egyik mappájához.
Ha azt kívánja, hogy a képek az iPod nano különálló fotóalbumaiban jelenjenek meg, hozzon
létre mappákat a fő képmappán belül, és húzza a képeket az új mappákba.
2 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
3 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
4 Válassza a „Fotók szinkronizálása innen:” lehetőséget.
5 Válassza a „Mappa választása…” elemet a kibomló menüből, majd jelölje ki a képmappát.
6 Válassza a „Minden mappa” vagy a „Kiválasztott mappák” lehetőséget.
Ha az utóbbi lehetőséget választja, jelölje ki a szinkronizálni kívánt mappákat.
7 Kattintson az Alkalmazás elemre.
A fotók iPod nanóba történő hozzáadása során az iTunes megjelenítésre optimalizálja a fotókat.
Alapértelmezésben nem másol át teljes felbontású képeket. A teljes felbontású képfájlok
hozzáadása akkor lehet hasznos, ha egyik számítógépről a másikra kívánja ezeket másolni, és
nem az iPod nanón való megtekintésükön van a hangsúly.
Teljes felbontású képfájlok hozzáadása az iPod nanóhoz:
1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
3 Válassza ki a „Teljes felbontású fotók hozzáadása” lehetőséget.
4 Kattintson az Alkalmazás elemre.
Az iTunes átmásolja a fotók teljes felbontású változatát az iPod nano Fotók mappájába. A
visszanyerésükkel kapcsolatos tudnivalókért lásd az alábbi, “Fotók másolása az iPod nanóról a
számítógépre,” című részt.
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Fotók másolása az iPod nanóról a számítógépre
Ha teljes felbontású fotókat ad számítógépéből az iPod nanóba, azok az iPod nano Fotók
mappájában tárolódnak. Az iPod nanót egy számítógéphez csatlakoztathatja, és ezeket a
Fotókat a számítógépbe másolhatja.
Fotók hozzáadása az iPod nanóról a számítógéphez:
1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez, és indítsa el az iTunes alkalmazást.
2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson az
Összegzés lehetőségre.
3 A Beállítások részben jelölje ki a „Lemezhasználat bekapcsolása” lehetőséget.
4 Kattintson az Alkalmazás elemre.
Ha az iPod nanót külső lemezként használja, az íróasztalon (Mac) egy iPod nano lemez
ikon, vagy a Windows Explorer alkalmazásában (Windows PC) egy újabb rendelkezésre álló
lemezegység betűje jelenik meg.
5 Húzza a képfájlokat az iPod nano Fotók mappájából az íróasztalra vagy a számítógép
fotószerkesztő alkalmazásába.
Az iPhoto nano Fotók mappájában tárolt fotók hozzáadásához az iPhoto, vagy hasonló
fotószerkesztő alkalmazást is felhasználhat. További információért tekintse meg az
alkalmazáshoz mellékelt dokumentációt.
Ne felejtse el törölni a jelet a „Lemezhasználat engedélyezése” négyzetből, ha elkészült, majd
kattintson az Alkalmazás gombra. Ha az iPod nanót külső lemezként használja, a számítógépről
való leválasztás előtt ki kell adatnia az iPod nanót. További tudnivalókért lásd: “Az iPod nano
leválasztása a számítógépről,” 13. oldal.

Fotók eltávolítása az iPod nanóról
A szinkronizálás beállításait úgy is módosíthatja, hogy az iPod nano összes fotóját eltávolítsa, a
teljes felbontásúakat is beleértve, vagy csak a kijelölt fotókat törölje.
Az összes fotó törlése az iPod nanóról:
1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez, és indítsa el az iTunes alkalmazást.
2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
3 Válassza a „Fotók szinkronizálása innen:” lehetőséget.
A jelölőnégyzet már be van jelölve, és az ismételt rákattintás törli a jelölést. Egy megjelenő
párbeszédpanel a megerősítését kéri.
4 A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Fotók eltávolítása lehetőségre, majd az
Alkalmazás gombra.
A fotók nem törlődnek, amíg nem kattint az Alkalmaz gombra. Ha meggondolja magát, jelölje
meg újra a Fotók szinkronizálása lehetőséget.
Kijelölt fotók törlése:
1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez, és indítsa el az iTunes alkalmazást.
2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
3 Jelölje be a „Kijelölt albumok, események és arcok, és automatikus hozzáadás” melletti gombot,
majd válasszon egy lehetőséget a kibomló menüből.
4 Törölje az iPod nanóból eltávolítani kívánt elemek jelölését, majd kattintson az
Alkalmazás gombra.
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Óra

9

Az iPod nano órája stopperként és időzítőként használható, illetve több időzóna idejét
is képes megjeleníteni.

Az óra testreszabása

Az iPod nanón többféle számlap is beállítható az órához, valamint az idő megjelenítésének
módja is módosítható. Beállíthat például a 24 órás időkijelzést, illetve kiválaszthatja, hogy
az iPod nano képernyőjének bekapcsolásakor megjelenjen-e az óra. Ha a világórát választja,
két másik időzóna aktuális ideje is megjeleníthető.

Az óra számlapjának módosítása:
Végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:
mm Koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő > Óra számlapja menüpontra, majd a
kiválasztott lehetőségre, végül pedig a Beállítás gombra.
mm A főképernyőn koppintson az Óra lehetőségre, majd az óra számlapjára, végül pedig
a megjelenő jobbra vagy balra nyilakra. Álljon meg a kívánt számlapnál, amely így az
alapértelmezett számlappá válik, amíg nem módosítja azt.
Ha a világóra számlapot állítja be, be kell állítania az időzónákat.
A világóra időzónáinak beállítása:
1 Válassza ki a világóra számlapját a fenti módszerek valamelyikével.
2 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő > Világóra elemre.
Ha az iPod nano másik számlapra van beállítva, a Világóra nem jelenik meg a Dátum és
idő menüpontban.
3 Koppintson egy helyre a Világórában, majd a megjeleníteni kívánt helyhez legközelebb
eső városra.
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Az időmegjelenítés módosításának néhány további módja az iPod nanón:
Idő, dátum és időzóna beállítása

A főképernyőn koppintson a Beállítások >
Általános > Dátum és idő elemre.

Idő megjelenítése 24-órás formátumban

A főképernyőn koppintson a Beállítások >
Általános > Dátum és idő lehetőségre, majd a 24 órás
idő bekapcsolásához koppintson a mellette lévő
elemre.

A számlap megjelenítése, amikor az iPod nano
felébredt az alvó állapotból

Koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő
opcióra, majd az Idő ébredéskor bekapcsolásához
elemre.
koppintson a mellette lévő

A stopperóra használata

Az iPod nano egy stopperórát tartalmaz események időmérésére és részidők – például körök –
figyelemmel kísérésére. A stopperóra használata közben zenét vagy egyéb hanganyagot
is hallgathat.

A stopperóra használata:
1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
2 Balra legyintve nyissa meg a Stopperóra vezérlőelemeit.
3 Koppintson az Indítás elemre.
••

A körök feljegyzéséhez koppintson a Kör gombra minden egyes kör után.

••

A stopperóra szüneteltetéséhez koppintson a Leállítás parancsra. A folytatáshoz koppintson
az Indítás elemre.

4 Ha kész, koppintson a Leállítás parancsra.
Az iPod nano megjeleníti a legutóbbi mérés körstatisztikáit. Jegyezze fel a köridőket, mielőtt
új mérésbe kezdene. Az Alaphelyzetbe állítás gomb megnyomása törli ezeket az adatokat.

Időzítő használata

Az iPod nano visszaszámlálóját beállíthatja riasztásra vagy elalvási időzítőre, amely
automatikusan kapcsolja az iPod nanót. Az időzítő az iPod nano kikapcsolt állapotában is fut,
de a riasztás nem fog megszólalni.
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Az időzítő beállítása:
1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.
3 Pöccintéssel állítsa be az órát és a percet a riasztáshoz, majd koppintson az Időzítő
lejárta elemre.

4 Koppintson a riasztás hangjára, majd a Beállítás elemre.
5 Koppintson az Indítás elemre, ha készen áll az időzítő indítására.
Az időzítő megszakítása:
1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
2 Legyintsen az időzítő vezérlőelemeinek megnyitásához.
3 Koppintson a Mégsem elemre.
Beállíthat egy elalvási időzítőt, amely egy megadott idő eltelte után automatikusan kikapcsolja
a zenét vagy egyéb anyagot játszó iPod nanót.

Az elalvási időzítő beállítása:
1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.
3 Pöccintéssel állítsa be az órát és a percet, majd koppintson az Időzítő lejárta elemre.
4 Koppintson az iPod altatása, majd a Beállítás elemre.
5 Amint elkészült, koppintson az Indítás elemre.
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Hangjegyzetek

10

Az iPod nanón lehetősége van hangjegyzeteket készíteni, felcímkézni és az iTunes
szolgáltatással szinkronizálni. A főképernyőn megjelenik a Hangjegyzetek ikon, ha mikrofont
csatlakoztat, vagy már van hangjegyzet az iPod nanón.

Hangjegyzetek felvétele

Ha a hangjegyzetet szeretne rögzíteni az iPod nanóra, a külön beszerezhető Apple fülhallgatót,
távvezérlőt és mikrofont, illetve bármely harmadik fél által gyártott, támogatott kiegészítőt
használhatja.
Hangjegyzet felvétele:
1 Csatlakoztassa a kompatibilis mikrofont, és koppintson a főképernyő Hangjegyzetek elemére.
2 Koppintson a Felvétel lehetőségre, és kezdjen el beszélni.
A felvétel közben tetszés szerinti alkalommal koppinthat a Szünet és a Folytatás lehetőségre.
3 Ha befejezte, koppintson a Leállítás elemre.
Felvétel közben a képernyőn látható az eltelt idő. Ha a főgombra koppint, vagy kilép a
Hangjegyzetek képernyőről, a felvétel automatikusan leáll.

Felvételek meghallgatása

A felvételek mikrofon csatlakoztatása nélkül is meghallgathatók. A hangjegyzet lejátszásához
használt vezérlők hasonlók azokhoz, amelyekkel más hanganyagot is le tud játszani az
iPod nanón.
Felvétel meghallgatása:
1 A főképernyőn koppintson a Hangjegyzetek elemre.
2 Koppintson a Jegyzetek egyik felvételére.
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A felvétel lejátszása automatikusan elindul.
3 Koppintson a elemre a lejátszás szüneteltetéséhez.
További lejátszásvezérlők megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.
További lehetőségek a lejátszás vezérléséhez:
Szünet

Koppintson az elemre, távolítsa el az EarPods
fülhallgatót, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet
gombot (a hangerőgombok között).

Szüneteltetett felvétel folytatása

Koppintson a elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/
Szünet gombot (a hangerőgombok között).

Felvétel újbóli indítása

Koppintson a

Ugrás a felvétel végére

Koppintson a elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/
Szünet gombot (a hangerőgombok között) kétszer.

Ugrás a felvétel tetszőleges pontjára

Koppintson a képernyőre, majd húzza a lejátszófejet
a sávvezérlőben. Csúsztassa lefelé az ujját a
csúszkamozgatás finomításához. Minél lejjebb húzza
az ujját, annál kisebb léptékű lesz a mozgás.

Játssza vissza az utolsó 30 másodpercet

A második vezérlőképernyőn koppintson a

Állítsa be a lejátszási sebességet

elemre. A
Koppintson a képernyőre, majd a
sebesség módosításához koppintson újra a vezérlőre.

elemre.

elemre.

= Lejátszás dupla sebességgel.
= Lejátszás normál sebességgel.
= Lejátszás félszeres sebességgel.

Felvételek kezelése

A mentett felvételek dátum és idő szerint vannak rendezve. A jobb rendezésért címkéket
rendelhet a felvételekhez. Az iTunes segítségével a felvételek a számítógépre másolhatók.
A felvétel felcímkézése:
1 Koppintson a Jegyzetek elemre a Hangjegyzetek képernyőn.
2 Koppintson egy felvételre, és amikor elindul a lejátszás, koppintson ismét a képernyőre.
3 Koppintson a

elemre, majd valamelyik lehetőségre.

A következők közül választhat: Jegyzet, Podcast, Interjú, Előadás, Ötlet, Találkozó
vagy Bemutató.
A felvétel megjelenik a választott címke alatti listán a felvétel dátumával és időpontjával együtt.
A felvétel törlése:
1 Koppintson a Jegyzetek elemre a Hangjegyzetek képernyőn.
2 Koppintson a Szerkesztés elemre.
3 Koppintson a felvétel melletti

elemre, majd a Törlés gombra.

4 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.
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Hangjegyzetek szinkronizálása a számítógéppel:
mm Ha az iPod nano a zeneszámok automatikus szinkronizálására van beállítva: Az iPod nanón
lévő hangjegyzetek egy Hangjegyzetek nevű lejátszási listára lesznek szinkronizálva az iTunes
alkalmazásban (és törölve lesznek az iPod nanóról), ha csatlakoztatja az iPod nanót. Lásd:
“Automatikus szinkronizálás,” 16. oldal.
mm Ha az iPod nano a dalok manuális szinkronizálására van beállítva: Az iTunes megkérdezi,
hogy szeretné-e szinkronizálni az új hangjegyzeteket a következő szinkronizáláskor. Lásd:
“Az iPod nano manuális kezelése,” 16. oldal.
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Kisegítő lehetőségek

11

Univerzális hozzáférési funkciók

A kisegítő lehetőségek megkönnyítik az iPod nano használatát a látási, hallási vagy egyéb
fizikai fogyatékossággal élő felhasználók számára. Ezek a lehetőségek az alábbiakat
tartalmazzák:
••

VoiceOver

••

Monó hang

••

Színinvertálás

Ezek a funkciók az iPod nanón vagy az iTunes alkalmazásban kapcsolhatók be vagy ki.
Megadható továbbá olyan beállítás is, amelynek hatására a VoiceOver vagy a Színinvertálás bevagy kikapcsol a főgomb háromszori megnyomására (lásd: “A hozzáférhetőségi szolgáltatások
gyors aktiválása,” 54. oldal).
A kisegítő lehetőségek bekapcsolása az iTunes alkalmazásban:
1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget, majd kattintson az
Összegzés lapra.
3 A Beállítások részben jelölje ki az Univerzális elérés konfigurálása lehetőséget.
4 Jelölje ki a használni kívánt lehetőségeket, és kattintson az OK gombra.
5 Kattintson az Alkalmazás elemre.
Az iPod nano kisegítő lehetőségeinek be- vagy kikapcsolásáról az alábbi részekben olvashat.
A Mac és iPod nano kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el
a www.apple.com/accessibility címre.

A VoiceOver használata

A VoiceOver élőszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja
az iPod nanót, hogy látná a képernyőt. A VoiceOver az iPod nano Kisegítő lehetőségek
beállításaiban megadott nyelven beszél.
A VoiceOver számos nyelven használható, de nem mindegyiken.
A VoiceOver beszámol a képernyőn kijelölt elemekről. Amikor kijelöl egy elemet, azt fehér
négyszög veszi körül, és a VoiceOver bemondja az elem nevét, vagy leírja az elemet. A
négyszög más néven a VoiceOver kurzor.
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Ha egy szöveg ki van jelölve, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Ha egy vezérlő (például egy
gomb vagy kapcsoló) van kijelölve, a VoiceOver bemutathatja a vezérlőhöz tartozó műveletet,
vagy útmutatásokat adhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”.

A VoiceOver beállítása az iPod nanón:
1 Csatlakoztasson fülhallgatót vagy fejhallgatót az iPod nanóhoz.
2 A főképernyőn koppintson a Beállítások lehetőségre, majd az Általános elemre.
3 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
4 Koppintson a VoiceOver lehetőségre, majd állítsa be az alábbi lehetőségek valamelyikét:
••

Tippek felolvasása: Elmondja, hogyan kezelheti a VoiceOver kurzornál lévő elemet.
Bekapcsolhatja ezt a lehetőséget, amíg tanulja az iPod nano használatát, majd
később kikapcsolhatja.

••

Beszédsebesség: Növeli vagy csökkenti a beszéd sebességét a VoiceOver funkcióban. Nincs
hatással a hangoskönyvek és podcastok beszédsebességére.

••

Nyelv: Beállítja a VoiceOver nyelvét. Állítsa be az iPod nano nyelvével azonos nyelvet.

5 A VoiceOver bekapcsolásához koppintson a

gombra.

Ha első ízben kapcsolja be a VoiceOver funkciót az iPod nanón, megjelenik egy párbeszédpanel.
6 Koppintson a párbeszédablak OK gombjára, majd az OK gombra duplán koppintva erősítse meg.
Ha nem látja a képernyőt, mozgassa addig az ujját, amíg nem hallja az „OK gomb” kifejezést, majd
koppintson duplán egy ujjal.
Ha 15 másodpercig nem tesz semmit, a párbeszédpanel eltűnik, és a VoiceOver
funkció kikapcsolódik.
A VoiceOver funkció bekapcsolt állapotában más kézmozdulatokat kell használnia az iPod nano
vezérléséhez. Ha meggondolja magát, és ki kívánja kapcsolni a VoiceOver funkciót, két ujjal
duplán koppintva állítsa a kapcsolót Ki helyzetbe. Ha elhagyja a Beállítások képernyőt, a
kikapcsoláshoz VoiceOver-kézmozdulatok használatával kell visszatérnie a beállításokra.
A VoiceOver kikapcsolása az iPod nanón VoiceOver-kézmozdulatok segítségével:
1 Nyomja meg a főgombot, majd csúsztassa egyik ujját a képernyő körül, amíg meg nem hallja a
„Beállítások” kifejezést.
Ha nem hallja a „Beállítások” kifejezést, legyintsen két ujjal, és lépjen másik képernyőre, majd
próbálkozzon ismét.
2 Dupla koppintással nyissa meg a Beállítások ablakot.
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3 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja az Általános
elemet, majd koppintson duplán.
4 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja a
„Hozzáférhetőség” elemet, majd koppintson duplán.
5 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja a „VoiceOver”
elemet, majd koppintson duplán.
6 Koppintson duplán, ha a következőt hallja: „VoiceOver kapcsológomb be”.
Megerősítésként a „VoiceOver kikapcsolva” kifejezés hallható. Majd újra használhatja az
általános kézmozdulatokat az iPod nano vezérléséhez.

VoiceOver-kézmozdulatok
A VoiceOver funkció bekapcsolt állapotában a következő kézmozdulatokat használja az
iPod nano vezérléséhez:
A képernyő felolvastatása fentről kezdve

Végezzen pöccintést felfelé két ujjal.

A képernyő felolvastatása a kijelölt résztől kezdve

Végezzen pöccintést lefelé két ujjal.

A beszéd szüneteltetése vagy folytatása
a párbeszédpanelek vagy más szöveg
felolvasása közben

Koppintson a képernyőre egy ujjal.

A VoiceOver kurzornál lévő elem kijelölése

Koppintson a képernyőre egy ujjal.

A VoiceOver kurzornál lévő elem aktiválása

Koppintson duplán egy ujjal.

Görgetés balra egy képernyőnyit

Legyintsen jobbra két ujjal.

Görgetés jobbra egy képernyőnyit

Legyintsen balra két ujjal.

Görgetés felfelé egy képernyőnyit listán
vagy menüben

Végezzen pöccintést lefelé egy ujjal.

Görgetés lefelé egy képernyőnyit listán
vagy menüben

Végezzen pöccintést felfelé egy ujjal.

Az aktuális művelet elindítása vagy leállítása

Koppintson két ujjal.

A kijelölt elem értékének növelése
vagy csökkentése

Az érték növeléséhez végezzen pöccintést felfelé egy
ujjal, a csökkentéséhez végezzen pöccintést lefelé
egy ujjal.

Visszatérés a főképernyőre

Nyomja meg a főgombot.

Monó hang beállítása

A Monó hang a bal és jobb csatorna hangjait egyetlen, a fülhallgató mindkét oldalán lejátszott
monó jellé egyesíti. Ez lehetővé teszi, hogy az egyik fülükre csökkent hallóképességű
felhasználók a másik fülükkel hallhassák mindkét csatornát.
A Monó hang be- vagy kikapcsolása:
1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános elemre.
2 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
3 Koppintson a Monó hang elem mellett lévő Be/Ki kapcsolóra.
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A képernyő színeinek invertálása

Az iPod nano kijelzőjének színei invertálhatók, ami megkönnyítheti az olvasást. A képernyő
a Színinvertálás üzemmódban úgy néz ki, mint egy fotónegatív.
A Színinvertálás be- vagy kikapcsolása:
1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános elemre.
2 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
3 Koppintson a Színinvertálás elem mellett lévő Be/Ki kapcsolóra.

A hozzáférhetőségi szolgáltatások gyors aktiválása

Az iPod nano beállítható úgy, hogy a főgomb háromszori megnyomására a Színinvertálás
vagy a VoiceOver funkció ki- vagy bekapcsoljon. Ezzel a módszerrel az iPod nano könnyedén
megosztható olyan személlyel, akinek nincs szüksége ezekre a funkciókra.
A hozzáférhetőség billentyűparancsának bekapcsolása:
1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános elemre.
2 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
3 Koppintson a Főgomb tripla katt. elemre, majd valamelyik lehetőségre.
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Fülhallgatók és Bluetoothtartozékok

12

Zenei és más hanganyagok hallgatásához, videók és fotók megtekintéséhez az iPod nanóhoz
mellékelt fülhallgató, illetve a harmadik fél által gyártott fülhallgató, fejhallgató és hangszóró
használható. Az iPod nano a kompatibilis Bluetooth-fejhallgatókkal és kéz nélküli rendszerekkel
bizonyos autókban is használható.
FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért
olvassa el a 14. fejezet, “Biztonság és kezelés,,” 65. oldal című részt.

Az Apple fülhallgató használata

Az iPod nanóhoz mellékelt Apple fülhallgató az iPod nano alján lévő fülhallgatóporthoz
csatlakoztatható. Helyezze a fülhallgatókat a fülébe az ábra szerint.
A fülhallgató
vezetéke állítható.

Ha van távvezérlővel és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgatója, vagy fülbe dugható,
távvezérlővel és mikrofonnal ellátott fülhallgatója, a játéklisták között is mozoghat. További
információkért tekintse meg az adott tartozék dokumentációját.

Távvezérlővel és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgató
használata

A távvezérlővel és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgató (lásd az ábrán) külön szerezhető be.
Mikrofont, hangerő-szabályozó gombokat és egy beépített gombot tartalmaz, amely lehetővé
teszi, hogy vezérelje a hanglejátszást, és meghallgassa a sávokra vonatkozó értesítéseket.

Mikrofon gombja
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Csatlakoztassa a fülhallgatót zene vagy FM rádió hallgatásához vagy hangjegyzet felvételéhez
a beépített mikrofon segítségével. A mikrofon középső gombjával vezérelheti a zene
lejátszását, és meghallgathatja a sávokra vonatkozó értesítéseket.
Zeneszám vagy edzés szüneteltetése

Nyomja meg a középső gombot. Ismételt
megnyomással folytassa a lejátszást.

Ugrás a következő zeneszámra

Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot.

Ugrás az előző zeneszámra

Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.

Előretekerés

Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot, és
tartsa nyomva.

Visszatekerés

Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.

Hangerő-szabályozás

Nyomja meg a + vagy a – gombot.

Az aktuális sávra vonatkozó
értesítések meghallgatása

Tartsa lenyomva a középső gombot, amíg meghallja
az aktuális zeneszám címét és az előadó nevét.
Ha hangoskönyvet, podcastot vagy iTunes
U gyűjtemény hallgat, hallani fogja a könyv
címét és a szerző nevét, illetve az epizódra
vonatkozó információkat.

Másik lejátszási lista kiválasztása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot
az aktuális zeneszám címének és az előadó nevének
bemondása közben, amíg az első lejátszási listát meg
nem hallja.
A + vagy a - gombra kattintva léphet előre vagy hátra
a lejátszási listák listájában. Amint meghallja a kívánt
lejátszási listát, kattintson a középső gombra.

Megjegyzés: Az iPod nano alján lévő Lejátszás/Szünet gomb pontosan úgy működik, ahogy a
távvezérlővel és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgató középső gombja.

Csatlakozás Bluetooth-tartozékokhoz

Az iPod nano használható a kompatibilis Bluetooth-fejhallgatókkal és más tartozékokkal,
beleértve bizonyos, kéz nélkül használható rendszereket az újabb autókban. Az iPod nano
Bluetooth-eszközök esetén támogatja az A2DP profilt a hangadat-továbbításhoz, valamint az
AVRCP profilt a lejátszás vezérléséhez. A Bluetooth-eszköz csak párosítás után használható az
iPod nanóval.
Az iPod nano használható továbbá Nike+ érzékelővel vagy Bluetooth-alapú pulzusmérővel.
A Bluetooth-fitneszeszközök a Fitnesz menüben állíthatók be (lásd: “Fitneszbeállítások
megadása,” 35. oldal).
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Fontos: A Bluetooth-eszköz használatához, az eszközök párosításához és a teljesítmény
optimalizálásához olvassa el a Bluetooth-eszközhöz mellékelt útmutatást.

Az iPod nano párosítása Bluetooth-eszközökkel:
1 Kövesse az eszköz útmutatásában leírtakat az eszköz láthatóvá tételéhez és az elérhető
Bluetooth-eszközök kereséséhez.
2 Koppintson a Beállítások > Bluetooth elemre az iPod nano főképernyőjén.
3 A bekapcsoláshoz koppintson a

elemre.

Az iPod nano keresni kezdi az elérhető Bluetooth-eszközöket.
4 Ha az eszköz megjelenik a listában, koppintson rá.
Ha a párosítás kész, a „Kapcsolódva” felirat látható az eszköz neve alatt.
Bizonyos Bluetooth-eszközök kódot kérnek a párosításhoz. Ha kódmegadást kérő képernyő
jelenik meg, olvassa el az eszköz dokumentációját, majd használja az ott megadott kódot.
Ha az eszköz egyszerű biztonságos párosítási rendszert alkalmaz, egy hatjegyű számkód jelenik
meg az iPod nanón és a Bluetooth-eszköz képernyőjén. Ha a két kód egyezik, koppintson a
Párosítás elemre az iPod nanón a párosítás elvégzéséhez.
Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz:
A Bluetooth-eszközök úgy is párosíthatók az iPod nanóval, hogy nem csatlakoznak.
A használathoz azonban csatlakoztatni kell az eszközt.
mm A főképernyőn koppintson a Beállítások > Bluetooth elemre, majd a párosított eszközre.
Ha a csatlakozás sikeres, a „Csatlakoztatva” felirat látható az eszköz neve alatt.
Bluetooth-eszköz párosításának eltávolítása:
1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Bluetooth elemre.
2 Koppintson az eszköz melletti

elemre az Eszközök listában.

3 Koppintson az „Eszköz elfelejtése” lehetőségre.
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Váltás a hangkimeneti eszközök között

Ha több hangkimeneti eszközt is csatlakoztatott vagy párosított az iPod nanóval, az iPod nano
lejátszásvezérlőivel kiválaszthatja az aktuális hangkimenetet.
Ha több eszköz is elérhető, a zene, illetve az egyéb hang-, videó- és filmlejátszás további
vezérlői mellett egy hangszóró ikon jelenik meg.
Akkor jelenik meg, ha fülhallgatót vagy más fejhallgatót
csatlakoztat a fülhallgatóporthoz, és a támogatott USBalapú audiotartozék a Lightning porthoz csatlakozik.
Akkor jelenik meg, ha fülhallgatót vagy más, nem
Bluetooth-alapú hangeszközt választ, és egyéb kimeneti
lehetőségek is elérhetők.
Akkor jelenik meg, ha a Bluetooth-eszközt választja, és
más kimeneti lehetőségek is elérhetők.

A vezérlők használatához az iPod nanót előzetesen párosítani kell a Bluetooth-eszközzel.
A hangkimeneti eszköz kiválasztása:
mm Koppintson az ikonra, majd az egyik eszközre a listában.
A fülhallgatóporthoz csatlakoztatott fülhallgatók és egyéb fejhallgatók „iPod” néven jelennek
meg a listában.
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Az iPod nanóval kapcsolatos legtöbb probléma gyorsan
megoldható a jelen fejezet tanácsait követve.
Az 5 alaptanács: Alaphelyzetbe állítás, újrapróbálkozás, újraindítás,
újratelepítés, visszaállítás
Gondoljon erre az öt alapvető tanácsra, ha az iPod nanóval problémába ütközik. Próbálja ki
sorra a fenti lépéseket, amíg a probléma meg nem oldódik. Ha az alábbi tanácsok valamelyike
nem segít, olvassa el a konkrét problémák megoldását is.
••

Állítsa alaphelyzetbe az iPod nanót. Lásd a(z) “Általános tanácsok,” részt a továbbiakban.

••

Ha az iPod nano nem jelenik meg az iTunes alkalmazásban, próbálkozzon újra egy másik
USB-port használatával.

••

Indítsa újra a számítógépét, és győződjön meg róla, hogy telepítette-e a
legújabb szoftverfrissítéseket.

••

Telepítse újra az iTunes alkalmazást a weben elérhető legújabb verzió segítségével.

••

Állítsa vissza az iPod nanót. Lásd: “Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,” 63. oldal.

Általános tanácsok

Az iPod nanóval kapcsolatos legtöbb probléma megoldható az alaphelyzetbe állításával.
Ha az iPod nanót alaphelyzetbe kell állítani
mm Elsőként győződjön meg róla, hogy az iPod nano fel van-e töltve. Ezután nyomja meg és
6 másodpercig tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés, valamint a főgombot, amíg az Apple
embléma meg nem jelenik.
Ha az iPod nano nem kapcsolható be, vagy nem reagál
mm Lehet, hogy fel kell tölteni az iPod nano akkumulátorát. Csatlakoztassa az iPod nanót a
számítógépe nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához vagy egy Apple USBtápegységhez, és töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze az iPod nano képernyőjén, hogy
a villám alakú ikon jelzi-e az iPod nano töltését.
Megjegyzés: A legtöbb billentyűzeten lévő USB 2.0 port nem szolgáltat elég áramot az
iPod nano feltöltéséhez. Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépe nagy teljesítményű
USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához.
mm Próbálja végig egyenként az 5 alaptanácsot, amíg az iPod nano nem reagál.
Ha le akarja választani az iPod nanót, de a következő üzenetek egyikét látja:
„Csatlakoztatva” vagy „Szinkronizálás folyamatban”
mm Ha az iPod nano zenét szinkronizál, várja meg, amíg a szinkronizálás befejeződik.
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mm Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano lehetőséget, majd kattintson a Kiadás
gombra (C).
mm Ha az iPod nano eltűnik az iTunes alkalmazásból, de még mindig látja a „Csatlakoztatva” vagy a
„Szinkronizálás folyamatban” üzenetet az iPod nano képernyőjén, válassza le az iPod nanót.
mm Ha az iPod nano nem tűnik el az iTunes alkalmazásból, és Mac számítógépet használ, húzza
az asztalról a Kukába az iPod nano ikont. Ha Windows PC számítógépet használ, a készüléket
a Sajátgép ablakban, vagy a Windows tálcáján lévő Hardver biztonságos eltávolítása ikonra
kattintva, és az iPod nano eszközt kijelölve is kiadhatja. Ha még mindig látja a „Csatlakoztatva”
vagy a „Szinkronizálás folyamatban” üzenetet, indítsa újra a számítógépet, és adja ki újra az
iPod nanót.
Ha az iPod nano nem játssza le a zenét
mm Ellenőrizze, hogy a hangerő megfelelő szintre van-e állítva. Lehet, hogy be van állítva a
maximális hangerő korlátja. Ezt a Beállítások között módosíthatja vagy távolíthatja el. Lásd:
“A maximális hangerő korlátozása,” 26. oldal.
mm Győződjön meg róla, hogy az iTunes 10.7-es vagy újabb verzióját használja-e (a
www.apple.com/hu/itunes/download/ weboldalról érhető el). Az iTunes Store áruházból az
iTunes korábbi verzióival vásárolt zenék nem játszhatók le az iPod nanón, amíg nem frissíti az
iTunes alkalmazást.
Az iPod nano a számítógépéhez történő csatlakoztatása után nem történik semmi
mm Győződjön meg róla, hogy telepítette-e a www.apple.com/hu/itunes/download/ címen
elérhető legújabb iTunes alkalmazást.
mm Próbálja meg a számítógépe egy másik USB-portjához csatlakoztatni.
Megjegyzés: Az iPod nano csatlakoztatásához a számítógépnek USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal
kell rendelkeznie. Ha a Windows PC nem rendelkezik USB 2.0 porttal, bizonyos esetekben
vásárolhat és beszerelhet egy USB 2.0 kártyát.
mm Ha az iPod nano USB-hubhoz csatlakozik, csatlakoztassa inkább közvetlenül a számítógép nagy
teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához.
mm Elképzelhető, hogy az iPod nanót alaphelyzetbe kell állítani (lásd: . oldal. 59).
mm Ha az iPod nanót Lightning kábel használatával csatlakoztatja egy hordozható számítógéphez,
az iPod nano csatlakoztatása előtt csatlakoztassa a számítógépet egy hálózati aljzathoz.
mm Győződjön meg róla, hogy megfelelő számítógépet és szoftvert használ-e. Lásd: “Ha ellenőrizni
kívánja a rendszerkövetelményeket,” 62. oldal.
mm Ellenőrizze a kábelek csatlakozását. Húzza ki a kábel mindkét végét, és győződjön meg róla,
hogy az USB-portokban nincs-e valamilyen idegen tárgy. Ezután csatlakoztassa újra a kábelt.
mm Próbálja meg újraindítani a számítógépét.
mm Ha a fenti tanácsok egyike sem oldotta meg a problémát, lehet, hogy vissza kell állítania az
iPod nano szoftverét. Lásd: “Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,” 63. oldal.
Ha leáll a zene az iPod nano képernyőjének kikapcsolásakor
mm Bizonyosodjon meg arról, hogy a fülhallgató aljzatába nem került szennyeződés.
Ha a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik meg az iPod nanón
mm Ez az üzenet azt jelentheti, hogy az iPod nano akkumulátorának töltöttségi szintje rendkívül
alacsony, és az akkumulátort fel kell tölteni, mielőtt az iPod nano kommunikálhat a
számítógépével. Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa az iPod nanót a számítógép nagy
teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához.
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Hagyja az iPod nanót a számítógéphez csatlakoztatva, amíg az üzenet el nem tűnik,
és az iPod nano meg nem jelenik az iTunes vagy Finder alkalmazásban. Az akkumulátor
kimerültségétől függően lehet, hogy akár 30 percig is töltenie kell az iPod nanót az
indítása előtt.
Az iPod nano gyorsabb feltöltéséhez használja az opcionális Apple USB-tápegységet.
Ha a „Visszaállítás az iTunes használatával” üzenet jelenik meg az iPod nanón
mm Győződjön meg róla, hogy számítógépén az iTunes legújabb verzióját használja-e
(a www.apple.com/hu/itunes/download/ címről tölthető le).
mm Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez. Amikor az iTunes megnyílik, a képernyőn
megjelenő utasítások alapján állítsa vissza az iPod nanót.
mm Ha az iPod nano visszaállítása nem oldja meg a problémát, lehet, hogy az iPod nano javításra
szorul. A szervizelést elintézheti az iPod ügyfélszolgáltatás és támogatás weboldalán:
www.apple.com/support/ipod.
Ha egy zeneszámot vagy egyéb anyagot nem lehet hozzáadni az iPod nanóhoz
mm A zeneszám olyan formátumú lehet, amelyet az iPod nano nem támogat. Az iPod nano az
alábbi formátumú hangfájlokat támogatja. Ez a hangoskönyvek és a podcastok formátumára
is vonatkozik:
••

AAC (M4A, M4B, M4P, 320 kb/s-ig)

••

Apple Lossless (minőségi tömörített formátum)

••

MP3 (320 kb/s-ig)

••

Változó bitsűrűségű MP3 (VBR)

••

WAV

••

AA (audible.com beszélt szó, 2, 3 és 4 formátum)

••

AIFF

Az Apple Lossless formátumban kódolt zeneszám megközelíti a CD-k minőségét, de az AIFF
vagy WAV formátumban kódolt zeneszámokhoz képest feleakkora a helyigénye. Ugyanaz
a zeneszám AAC vagy MP3 formátumban kódolva még kevesebb helyet foglal. Ha CD-ről
importál zenét az iTunes alkalmazás segítségével, a program azt alapértelmezésben AAC
formátumúra alakítja.
Ha az iTunes alkalmazásban van egy zeneszáma, amelyet az iPod nano nem támogat,
átalakíthatja a zeneszámot az iPod nano által támogatott formátumra. További információkért
tekintse meg az iTunes súgóját.
A Windows rendszerre készült iTunes program segítségével védelem nélküli WMA-fájlokat
alakíthat AAC vagy MP3 formátumúra. Ez hasznos lehet, ha van egy WMA formátumban kódolt
zenét tartalmazó könyvtára.
Az iPod nano nem támogatja az audible.com 1. formátumát, az MPEG Layer 1, MPEG Layer 2
vagy a WMA hangfájlokat.
Csak normál felbontású videók szinkronizálhatók az iPod nanóval, HD videók nem. Próbálja
meg átalakítani a videót, hogy az iPod nano lejátssza. További információk az iTunes súgójában
találhatók.
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Ha a „Csatlakozás az iTunes alkalmazáshoz a Genius aktiváláshoz” üzenet jelenik meg az
iPod nanón
mm Nem kapcsolta be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban, vagy nem szinkronizálta az
iPod nanót, amióta a Genius funkciót bekapcsolta az iTunes alkalmazásban. Lásd: “Genius
lejátszási listák létrehozása,” 25. oldal.
Ha „A Genius nem áll rendelkezésre a kiválasztott dalhoz” üzenet jelenik meg az iPod nanón
mm A Genius be van kapcsolva, ám nem tud Genius lejátszási listát létrehozni a kijelölt dal alapján.
Rendszeresen jelennek meg új dalok az iTunes Store Genius adatbázisában, próbálkozzon újra
egy kis idő elteltével.
Ha az iPod nano nem veszi a rádióadás jelét
mm Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató vagy fejhallgató teljesen csatlakoztatva van-e.
mm Próbálja meg újra elhelyezni a fülhallgatót vagy fejhallgatót, és bizonyosodjon meg róla, hogy
a zsinór nincs megcsavarodva.
mm Menjen olyan helyre, ahol jobb a vétel, például egy ablak közelébe, vagy a szabadba.
Ha az iPod nanónak véletlenül olyan nyelvet állít be, amelyet Ön nem ért
mm Visszaállíthatja a nyelvet:
1 A főképernyőn koppintson a fogaskerékhez hasonlító Beállítások elemre.
2 Koppintson felülről a második (Általános) menüelemre.
3 Pöccintéssel menjen a lista aljára, és koppintson az utolsó előtti (Nyelv) menüelemre.
4 Koppintson a megfelelő nyelvre, majd a menü tetején jobbra lévő (Kész) gombra.
A bal oldali gomb a Mégsem.
mm Az összes beállítást is visszaállíthatja (a szinkronizált tartalmak nem törlődnek vagy
módosulnak). Koppintson a Beállítások elemre, majd a menü utolsó elemére (Beállítások
visszaállítása), végül pedig a vörös színű gombra (Visszaállítás).
Az utolsó gomb a Mégsem.
mm Ha nem ismeri fel a Beállítások visszaállítása menüelemet, alaphelyzetbe állíthatja az iPod
nanót, és választhat egy nyelvet. Lásd: “Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,” 63. oldal.
Ha az iPod nano nem reagál, és a képernyő elemei körül egy négyszög látható:
1 A VoiceOver bekapcsolható. Nyomja meg a főgombot háromszor.
Ha a VoiceOver funkcióhoz be van kapcsolva az átkapcsolás funkció, a főgomb háromszori
megnyomása be-, illetve kikapcsolja.
2 Ha a négyszög még mindig látható, kapcsolja ki a VoiceOver-kézmodulatokkal (lásd:
“VoiceOver-kézmozdulatok,” 53. oldal).
Ha az iPod nano felolvassa a képernyőn látható szöveget
mm Lehet, hogy a VoiceOver be van kapcsolva, és a kikapcsolásához VoiceOver-kézmozdulatokat
kell használnia (lásd: “VoiceOver-kézmozdulatok,” 53. oldal).
Ha ellenőrizni kívánja a rendszerkövetelményeket
Az iPod nano használatához a következőkre van szüksége:
mm Az alábbi számítógépes konfigurációk valamelyike:
••

Nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal rendelkező Mac.

••

Windows PC nagy teljesítményű USB 2.0 porttal vagy beszerelt USB 2.0 kártyával
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mm Az alábbi operációs rendszerek valamelyike:
••

Mac OS X v10.6.8-as vagy újabb verzió

••

Windows 7, 32 bites változat

••

Windows Vista, 32 bites változat

••

Windows XP Home vagy Professional Service Pack 2 vagy újabb szervizcsomaggal

mm iTunes 10.7-es vagy újabb verzió (az alkalmazást a www.apple.com/hu/itunes/download/
címről töltheti le)
Ha a Windows PC nem rendelkezik nagy teljesítményű USB 2.0 porttal, vásárolhat és
beszerelhet egy USB 2.0 kártyát. A kábelekkel és a kompatibilis USB-kártyákkal kapcsolatos
további tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/hu/ipod címre.
Mac számítógépen iPhoto 8.1-es vagy újabb verziója szükséges az iPod nano összes
fotófunkciójának használatához. Ez a szoftver opcionális. Lehet, hogy az iPhoto már telepítve
van a Mac gépén; ellenőrizze az Alkalmazások mappát.
Az iPod nano Mac és Windows PC számítógépek merevlemezéről is tud digitális
fotókat szinkronizálni.
Ha az iPod készüléket Mac és Windows PC számítógéppel is kívánja használni
mm Ha az iPod nanót Mac géppel használja, és Windows PC géppel kívánja használni, vissza kell
állítania az iPod szoftverét PC-vel történő használathoz (lásd “Az iPod szoftverének frissítése és
visszaállítása,” 63. oldal).
Fontos: Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes adatát, a zeneszámokat
is beleértve.
Nem válthat az iPod nano Mac számítógéppel történő használatáról Windows PC használatára
az iPod nano összes adatának törlése nélkül.

Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása

Az iTunes használatával frissítheti vagy visszaállíthatja az iPod szoftverét. Az iPod nanót
frissítse a legújabb szoftverrel. A szoftvert vissza is állíthatja, miáltal az iPod nano visszaáll az
eredeti állapotába.
••

Ha a frissítést választja, a szoftver frissül, ám a művelet a beállításokra és a zeneszámokra
nincs hatással.

••

Ha a visszaállítást választja, az iPod nano összes adata törlődik a zeneszámokat, videókat,
fájlokat, fotókat és egyéb adatokat is beleértve. Az iPod nano összes beállítása az eredeti
értékére áll vissza.

Az iPod szoftverének frissítése vagy visszaállítása:
1 Győződjön meg róla, hogy rendelkezik-e internetkapcsolattal, és telepítette-e az iTunes
legújabb verzióját a www.apple.com/hu/itunes/download/ címről.
2 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez.
3 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget, majd kattintson az
Összegzés lapra.
A Verzió részben megtudhatja, hogy az iPod nano naprakész-e, vagy újabb verziójú
szoftvert igényel.
4 Kattintson a Frissítés elemre, hogy telepítse a szoftver legújabb verzióját.
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5 Ha szükséges, az iPod nano eredeti állapotába történő visszaállításához kattintson a
Visszaállítás gombra (ezáltal az iPod nano összes adata törlődik). Kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatásokat a visszaállítási folyamat végrehajtásához.
Fontos: Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes adatát, a zeneszámokat
is beleértve.
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Biztonság és kezelés

14

FIGYELMEZTETÉS: Ezen biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása tűzesetet,
áramütést, illetve egyéb sérülést, illetve az iPod nano vagy más személyi tulajdon károsodását
okozhatja. Az iPod nano használata előtt olvasson el minden biztonsági tudnivalót.
Az iPod nano használati útmutatót tartsa könnyen elérhető helyen, hogy bármikor megtalálja.

Fontos biztonsági tudnivalók
Kezelés Az iPod nanót kezelje óvatosan. Fém, üveg és műanyag felhasználásával készült, és a
belsejében érzékeny elektronikai alkatrészek találhatók. Az iPod nano megsérülhet, ha leejti,
megégeti, megszúrja vagy összetöri, vagy ha folyadék éri. Ne használjon sérült (például betört
képernyőjű) iPod nanót, mivel ez személyi sérüléshez vezethet. Ha aggódik a karcok miatt,
célszerű tokot használni.
Javítás Ne nyissa fel az iPod nano házát, és ne próbálja saját maga megjavítani az eszközt.
Az iPod nano szétszerelése személyi sérülést vagy az iPod nano károsodását okozhatja.
Ha az iPod nano megsérül, nem megfelelően működik, vagy folyadékkal érintkezik,
forduljon az Apple ügyfélszolgálatához vagy a hivatalos Apple-szolgáltatóhoz. A
szolgáltatás igénybe vételéről a következő weboldalon találhatók további információk:
www.apple.com/support/ipod.
Akkumulátor Ne próbálja meg az iPod nano akkumulátorát saját maga cserélni, mivel
károsíthatja az akkumulátort, ami túlmelegedéshez és sérüléshez vezethet. Az iPod nano
lítiumion akkumulátorát csak az Apple vagy a hivatalos Apple-szolgáltató cserélheti;
a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy
ártalmatlanítani. Az akkumulátor újrahasznosításával és cseréjével kapcsolatos információk:
www.apple.com/hu/batteries/. Ne tegye tűzbe az akkumulátort.
A figyelem elterelése Az iPod nano használata bizonyos helyzetekben elvonhatja a figyelmét,
és veszélyes helyzetekhez vezethet. Tartsa be a fülhallgatók korlátozására, illetve tiltására
vonatkozó előírásokat (például fejhallgató-használat kerékpározás közben).
Töltés Az iPod nano csak a mellékelt kábellel és a kiegészítő tápegységgel, illetve más
gyártók Made for iPod felirattal ellátott, az USB 2.0 szabvánnyal kompatibilis kábeleivel és
tápegységeivel tölthető. Sérült kábel vagy töltő használata, illetve nedves környezetben
végzett töltés áramütést okozhat. Ha az iPod nano töltéséhez Apple Lightning kábelt használ,
a hálózati aljzathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó
vagy a hálózati kábel teljesen csatlakozik az adapterhez. A tápegység a normál használat során
felmelegedhet, és a bőrrel való hosszan tartó érintkezése sérülést okozhat. Mindig biztosítson
megfelelő szellőzést a tápegység számára.
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Halláskárosodás A nagy hangerő károsíthatja a hallást. A lehetséges halláskárosodás
megelőzése érdekében ne hallgasson zenét nagy hangerőn hosszabb ideig. A háttérzaj,
valamint a nagy hangerőnek való folyamatos kitettség hatására a hangok a ténylegesnél
halkabbnak tűnhetnek. Csak a készülékkel kompatibilis fülhallgatót, illetve hangszórót
használjon. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt bármit a fülébe helyezne.
A halláskárosodásról szóló további információk: www.apple.com/sound/. Az iPod nano
maximális hangerejének a korlátozásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: “A maximális hangerő
korlátozása,” 26. oldal.
FIGYELMEZTETÉS: A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson zenét
nagy hangerőn hosszabb ideig.
Rádiófrekvenciás sugárzás Az iPod nano rádiójelekkel kapcsolódik a Bluetooth technológiájú
készülékekhez. A fajlagos elnyelési tényező (SAR) azt az arányt jelzi, amellyel a test elnyeli
a rádiófrekvenciás hullámokat. A SAR felső korlátja 1,6 W/kg (1 grammnál több szövetet
tartalmazó tömeg esetén) az Egyesült Államok FCC-korlátját érvényesítő országokban, illetve
2,0 W/kg (átlagban legalább 10 gramm szövet esetén) az Európai Unió Tanácsának korlátozását
betartó országokban. A tesztelés során az iPod nano Bluetooth-rádióhullámai a legmagasabb
sugárzási szintre vannak állítva, és az eszköz a test közeli használatot szimuláló pozíciókba van
helyezve. Ne használjon fém részekkel rendelkező tokokat.
Rádiófrekvenciás interferencia Tartsa be az elektronikus eszközök használatát korlátozó,
illetve tiltó jelzéseket és szabályokat (például egészségügyi intézményekben vagy
robbantási területeken). Azzal együtt, hogy az iPod nano tervezése, tesztelése és gyártása a
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó szabályok betartásával történik, az iPod nano ilyen
jellegű sugárzása negatív hatással lehet az elektronikus berendezésekre, és rendellenes
működést idézhet elő. Ahol tiltva van, kapcsolja ki az iPod nanót vagy a Bluetooth funkciót,
például ha repülőgépen utazik, illetve ha a hatóságok arra kérik.
Orvosi eszközök Az iPod nano elektromágneses mezőt generáló rádióadót tartalmaz.
Az elektromágneses mezők interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozókban vagy más
orvosi eszközökben. Ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik, az iPod nanót tartsa legalább
15 cm távolságra a szívritmus-szabályozótól. Ha úgy érzi, hogy az iPod nano zavarja a
szívritmus-szabályozó vagy más orvosi eszköz működését, kapcsolja ki, és forduljon az
orvosához az orvosi eszközre vonatkozó információkért. A mellékelt fülhallgató mágnest
tartalmaz, amely interferenciát okozhat a szívritmus-szabályozóban, defibrillátorban vagy más
orvosi eszközben. Az iPod nanót tartsa legalább 15 cm távolságra a szívritmus-szabályozótól,
defibrillátortól vagy más orvosi eszköztől.
Egészségügyi körülmények Ha egészségügyi körülményei alapján úgy érzi, hogy az iPod nano
használata negatív hatású lehet (például rohamot, ájulást, látásvesztést vagy fejfájást okozhat),
a használata előtt forduljon az orvosához.
Robbanásveszélyes környezet Ne töltse és ne is használja az iPod nanót robbanásveszélyes
környezetben, például üzemanyagtöltő-állomáson vagy olyan helyeken, ahol a levegő
robbanásveszélyes vegyi anyagokat vagy részecskéket (például apró port vagy fémport)
tartalmaz. Tartsa be a jelzéseket és útmutatásokat.
Ismétlődő mozdulatok Ha ismétlődő mozdulatokat végez az iPod nanón, esetenként
kellemetlen érzés támadhat a kézfejében, a karjában, a csuklójában, a vállában, a nyakában
vagy más testrészében. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja az iPod nanót, és
forduljon orvoshoz.
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Fontos kezelési tudnivalók
Csatlakozók és portok használata Soha ne erőltessen egy csatlakozót egy aljzatba, illetve
ne fejtsen ki túlzottan nagy erőt egy gombra, mert az így okozott károsodásra nem terjed
ki a jótállás. Ha egy csatlakozó és egy aljzat nem csatlakoztatható ésszerű erőkifejtéssel,
valószínűleg nem illenek össze. Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a csatlakozást,
és győződjön meg róla, hogy a csatlakozó illik az aljzatba, és az aljzatnak megfelelően tájolta
a csatlakozót.
Az iPod nano használata elfogadható hőmérsékleten Az iPod nano 0º és 35º C közötti
hőmérsékleten használható, illetve -20º és 45º C közötti hőmérsékleten tárolható. A túl
alacsony vagy túl magas hőmérséklet hatására az akkumulátor üzemideje átmeneti időre
csökkenhet, illetve az is előfordulhat, hogy az iPod nano átmenetileg nem megfelelően
működik. Ha az iPod nanót zárt járműben hagyja, vagy közvetlen napfénynek teszi ki, a
készülék túllépi a tároláshoz és működtetéshez meghatározott hőmérsékleti tartományt. Az
iPod nano használata során kerülje a jelentős hőmérséklet- vagy páratartalom-változásokat,
mivel az iPod nano felszínén vagy belsejében pára csapódhat le.
Az iPod nano használata vagy az akkumulátor töltése közben normális, hogy az iPod nano
felmelegszik. Az iPod nano burkolata hűtőfelületként szolgál, amely a hőt az egység belsejéből
a hűvösebb kültérbe vezeti el.
Az iPod nano külsejének tisztán tartása Ha az iPod nanót olyan szennyeződés éri, amely
foltot hagy (pl. tinta, festék, smink, piszok, étel, olaj vagy krém kerül rá), azonnal tisztítsa
meg. Az iPod nano tisztítása előtt húzzon ki minden kábelt, és kapcsolja ki az iPod nanót
(ehhez tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot). Ezt követően használjon egy puha,
enyhén megnedvesített, szálmentes törlőrongyot. Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön
nedvesség. Az iPod nano tisztításához ne használjon ablaktisztítószert, háztartási tisztítószert,
aeroszolos sprayt, oldószert, alkoholt, ammóniát vagy súrolószert.
Lightning kábel A Lightning kábel csatlakozója a gyakori használat során elszíneződhet – ez
normális. Elszíneződést okozhat még a por, a törmelék vagy a folyadékkal való érintkezés. Ha el
szeretné távolítani az elszíneződést, vagy ha a kábel a használat során felmelegszik, vagy nem
tölti, illetve nem szinkronizálja az iPod nanót, válassza le a Lightning kábelt a számítógépről
vagy a tápegységről, és tisztítsa meg puha, száraz, szálmentes kendővel. A Lightning kábel
csatlakozóját ne tisztítsa folyadékkal vagy tisztítószerrel.
Az iPod nano megfelelő ártalmatlanítása Az iPod nano megfelelő ártalmatlanításáról
és egyéb fontos megfelelőségi információkról lásd: “Hulladékkezelési és újrahasznosítási
tudnivalók,” 70. oldal.
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További tudnivalók, szerviz és
támogatás

15

Az iPod nano sorozatszáma a következő helyen található:
••

Az iPod nano hátlapjába nyomva.

••

Kapcsolja be az iPod nanót, majd koppintson a Beállítások > Általános > Névjegy elemre.

••

Az iTunes alkalmazásban (a számítógépéhez csatlakoztatott iPod nanóval) jelölje ki az
iPod nano lehetőséget, majd kattintson az Összegzés lapra.

Itt talál további tudnivalókat az iPod készülékekkel kapcsolatban.
Ha erre kíváncsi

Tegye ezt

Szerviz és támogatás,
viták, oktatás és
Apple szoftverletöltések

Látogasson ide: www.apple.com/support/ipodnano

Az iTunes használata

Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Súgó > iTunes
súgó elemet.
(Csak bizonyos területeken elérhető) online iTunes-oktatásért látogasson
el az alábbi címre: www.apple.com/emea/support/itunes/

Az iPhoto használata (OS X
rendszeren)

Nyissa meg az iPhoto alkalmazást, és válassza a Súgó > iPhoto
súgó elemet.

Az iPod nanóval kapcsolatos
legfrissebb információk

Regisztrálja az iPod nanót. A regisztrációhoz telepítse az iTunes
programot a számítógépére, és csatlakoztassa az iPod nanót.

Jótállás hatálya alá tartozó
szervizszolgáltatás igénylése

Először kövesse az útmutató, a képernyőn megjelenő súgó,
valamint az online források tanácsait. Azután látogasson el
ide: www.apple.com/support/ipodnano
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Megfelelőségi információk
Megfelelőség
Az iPod nanóra érvényes jogi szabályozásra
vonatkozó információk, a tanúsítványok és a jogi
megfelelőségi nyilatkozatok az iPod nanón érhetők
el. Nyissa meg a Beállítások > Általános > Névjegy >
Szabályozó menüpontot.

FCC megfelelőségi nyilatkozat
Ez az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. részének.
A működés a következő két feltétel függvénye: (1) az
eszköz nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) az
eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát,
beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát
is. Tekintse át az utasításokat, ha a rádió- vagy tévéadás
vételének zavarását gyanítja.

Interferencia a rádió- és tévéadásokkal
Ez a számítógép rádiófrekvenciás energiát hoz létre,
használ és esetleg sugároz. Ha nincs megfelelően (vagyis
az Apple utasításai szerint) telepítve és használva, akkor
interferenciát okozhat a rádió- és televízióvételben.
Ez a készülék a tesztelése során az FCC szabályzatának 15.
része szerint megfelelt a B osztályú digitális eszközökre
vonatkozó korlátozásokra. Ezeket a specifikációkat úgy
tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak az ilyen
interferencia ellen az otthoni felhasználás során. Azonban
nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem jön létre
megfelelő telepítés mellett.
Megállapíthatja, hogy interferenciát okoz-e a
számítógépe, ha kikapcsolja. Ha az interferencia
megszűnik, akkor valószínűleg a számítógép vagy egy
periféria okozta.
Ha a számítógép nem okoz interferenciát a rádió- vagy
televízióadás vételében, próbálja meg megszüntetni az
interferenciát a következő módszerekkel:
•• Forgassa el a tévé vagy rádió antennáját, amíg az
interferencia meg nem szűnik.
•• Mozgassa a számítógépet a tévé vagy rádió
másik oldalára.
•• Vigye a számítógépet távolabb a tévétől vagy rádiótól.
•• Dugja be a számítógépet egy másik konnektorba,
mint ahová a tévé vagy rádió be van dugva. (Vagyis
győződjön meg róla, hogy a számítógép és a tévé vagy
rádió eltérő megszakító köréhez van csatlakoztatva.)
Ha szükséges, lépjen kapcsolatba egy hivatalos Apple
szervizzel vagy az Apple-lel. Tekintse meg az Apple
termékhez kapott javítási és támogatási információkat.
Vagy további tanácsokért lépjen kapcsolatba egy
tapasztalt rádió- vagy tévészerelővel.
Fontos: A termék Apple Inc. által nem jóváhagyott
módosításai érvényteleníthetik az EMC-megfelelőséget
és a termék működtetésére való jogát.
Ennek a terméknek olyan körülmények közt teszteltét
az EMC-megfelelőségét, amelyek magukban foglalták
a perifériák, valamint a rendszer összetevői közt Apple
árnyékolt kábelek használatát.

Felelős fél (csak FCC-ügyekben):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Az Industry Canada nyilatkozata
Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licencnélküli
RSS-szabványainak. A működés a következő két feltétel
függvénye: (1) a készülék nem bocsáthat ki interferenciát,
és (2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott
interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó
interferenciát is.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes
de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne
doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles
de provoquer un fonctionnement non souhaité de
l’appareil.

Koreai figyelmeztetések
대한민국 규정 및 준수
방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지
역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Taiwan Wireless Statements

Japán VCCI Class B nyilatkozat

Fontos, hogy Apple perifériákat, valamint árnyékolt
kábeleket és csatakozókat használjon a rendszer elemei
közt a rádiókban, televíziókban és egyéb elektronikus
eszközökben keltett esetleges interferencia csökkentése
érdekében. Apple perifériákat, valamint megfelelően
földelt kábeleket és csatlakozókat a hivatalos Apple
viszonteladóktól szerezhet be. A nem Apple márkájú
perifériákkal kapcsolatos segítségnyújtásért lépjen
kapcsolatba a gyártóval vagy forgalmazóval.
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Európai Unió

Az akkumulátortöltő hatékonysága

A készülék megfelel az R&TTE-irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat példánya
a következő helyen érhető el online:
www.apple.com/euro/compliance.

European Union—Electronics and Battery Disposal
Information

The symbol above means that according to local laws
and regulations your product and/or its battery shall be
disposed of separately from household waste. When this
product reaches its end of life, take it to a collection point
designated by local authorities. The separate collection
and recycling of your product and/or its battery at the
time of disposal will help conserve natural resources
and ensure that it is recycled in a manner that protects
human health and the environment.
Union Européenne—informations sur l’élimination Le
symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et
réglementations locales, vous devez jeter votre produit
et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères.
Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un
point de collecte désigné par les autorités locales. La
collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de
sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver
les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de
manière à protéger la santé humaine et l’environnement.

Akkumulátorcsere
Az iPod nano lítium-ion akkumulátorát csak az Apple
vagy az által engedélyezett szolgáltató cserélheti; a
használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell
újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Az akkumulátor
újrahasznosításával és cseréjével kapcsolatos
információk: www.apple.com/hu/batteries/.

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
Az iPod készüléket megfelelően, a helyi törvények és
előírások szerint kell ártalmatlanítani. Mivel a termék
akkumulátort tartalmaz, a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az iPod eléri az
élettartama végét, az újrahasznosítási lehetőségekkel
kapcsolatban lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal vagy
a helyi hatóságokkal.
Az Apple újrahasznosítási programjával
kapcsolatban látogasson el a következő weboldalra:
www.apple.com/recycling
Kína
Tajvan

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das
oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses
Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und
vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben
Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen
Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und
Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es
ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/
oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von
Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.
Unione Europea—informazioni per lo smaltimento
Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e
alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria
dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti
domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile,
portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità
locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto
e/o della sua batteria al momento dello smaltimento
aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che
il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e
dell’ambiente.
Europeiska unionen—Information om kassering
Symbolen ovan betyder att produkten och/eller
dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser
inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet.
När produkten har tjänat ut måste den tas till en
återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter.
Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess
batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att
spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.
Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
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Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua
bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico.
Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria,
faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais
locais. Para informações sobre o programa de reciclagem
da Apple, pontos de coleta e telefone de informações,
visite www.apple.com/br/environment.

Az Apple és a környezet
Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a
működésünk és termékeink környezetre gyakorolt
hatásának minimalizálásában.
További információkért látogasson el a következő oldalra:
www.apple.com/environment.
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KKApple Inc.
© 2012 Apple Inc. Minden jog fenntartva.
Az Apple, az Apple embléma, a Finder, az iLife, iMovie, az iPod,
az iPhone, az iPhoto, az iPod nano, az iTunes, a Mac, a Mac OS,
az OS X, a Made for iPod embléma az Apple Inc.s bejegyezett
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
A Multi-Touch és az EarPods az Apple Inc. védjegye.
Az iTunes Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
A NIKE és a pipa embléma a NIKE Inc. és testvérvállalatai
védjegye, és használata licenc alapján történik.
A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett
védjegye, amelyet az Apple Inc. licenc alapján használ.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek az adott cégek
védjegyei lehetnek.
A harmadik személyek termékeinek megemlítése csak
információs célokat szolgál, és nem minősül hozzájárulásnak
vagy javaslatnak. Az Apple nem vállal felelősséget ezen
termékek teljesítményére és használatára vonatkozóan.
Minden megállapodás, szerződés vagy jótállás, ha fennáll
ilyen, közvetlenül a szállító és a leendő felhasználók között
áll fenn.
Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az
ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek.
Az Apple nem felelős a nyomdai vagy gépelési hibákért.
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