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iPod nano Selayang Pandang

1

Tinjauan iPod nano
Tidur/Bangun

Bar status

Volume Naik

Putar/Jeda

Volume Turun

Layar Multi-Touch
Menu dan
ikon aplikasi

Tombol Utama

Colokan headphone

Konektor Lightning

Untuk

Melakukan ini

Nyalakan atau matikan layar saat
mendengarkan musik atau audio
lainnya

Tekan tombol Tidur/Bangun.

Matikan iPod nano sepenuhnya,
atau hidupkan kembali

Tahan tombol Tidur/Bangun untuk beberapa detik.

Menyesuaikan volume saat
mendengarkan lagu atau media
lain

Tekan tombol Volume Naik atau Volume Turun.

Memutar atau menjeda audio

Tekan tombol Putar/Jeda.

Ke track audio berikutnya

Tekan tombol Putar/Jeda dua kali.

Ke track audio sebelumnya

Tekan tombol Putar/Jeda tiga kali.

Kembali ke layar Utama

Tekan tombol Utama.

		

Tombol-tombol ini juga mengontrol volume untuk alarm dan
bunyi lainnya.
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Aksesori

Aksesori berikut disertakan bersama iPod nano:

EarPod Apple

Kabel Lightning ke USB

Gunakan Kabel Lightning Ke USB untuk menyambungkan iPod nano ke komputer Anda,
menyelaraskan konten, dan mengisi daya baterai. Anda juga dapat menggunakan kabel dengan
Adaptor Daya USB Apple (dijual terpisah).
Gunakan EarPod Apple untuk mendengarkan musik, buku audio, dan podcast. EarPod juga
berfungsi sebagai antena untuk mendengarkan siaran radio.
Untuk informasi tentang penggunaan aksesori dengan iPod nano, termasuk headset opsional
dan perangkat Bluetooth®, lihat Bab 12, Aksesori EarPod dan Bluetooth, di halaman 56.

Layar Utama

Saat Anda menghidupkan iPod nano, Anda akan melihat layar Utama. Ketuk ikon di layar Utama
untuk membukanya, lalu gunakan gerakan untuk menavigasi (lihat Menggunakan Multi-Touch di
halaman 9).
Anda akan melihat ikon-ikon layar Utama ini saat pertama kali menyalakan iPod nano:
Musik

Menyediakan akses cepat ke musik Anda dan konten audio lain
berdasarkan daftar putar, artis, lagu, dan lain-lain.

Video

Menyediakan akses cepat ke film dan video Anda, yang diatur
menurut tipe.

Fitnes

Membuka fitur Fitnes, di mana Anda dapat menghitung jumlah
langkah untuk berjalan atau berlari, serta mencatat waktu, jarak,
kecepatan, dan kalori yang dibakar saat latihan.

Podcast

Menampilkan podcast yang disinkronisasi dari iTunes library Anda.

Foto

Menampilkan foto-foto yang diselaraskan dari komputer Anda.

Radio

Membuka penyetel radio FM, jika EarPod atau headphone
tersambung ke iPod nano.

Gesek ke kiri untuk melihat ikon tambahan ini di layar kedua:
Jam

Membuka jam, stopwatch, dan timer.

Pengaturan

Membuka pengaturan iPod nano dan fitur-fiturnya.

Bab 1    iPod nano Selayang Pandang

5

Buku Audio

Menampilkan buku-buku audio yang diselaraskan dari perpustakaan
iTunes Anda (tidak muncul jika Anda tidak memiliki buku audio).

iTunes U

Menampilkan koleksi iTunes U yang diselaraskan dari perpustakaan
iTunes Anda (tidak muncul jika Anda tidak memiliki koleksi).

Memo Suara

Membuka kontrol untuk merekam dan mengelola memo suara.
Terlihat hanya jika mikrofon tersambung ke iPod nano, atau jika
terdapat rekaman memo suara di iPod nano.

Ikon status

Ikon-ikon di bar status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPod nano:
Bluetooth dinyalakan, tetapi tidak dipasangkan atau disambungkan dengan perangkat
Bluetooth, atau perangkat yang dipasangkan berada di luar jangkauan atau dimatikan.
atau

Bluetooth dinyalakan dan disambungkan dengan perangkat Bluetooth. Warnanya
bergantung pada warna bar status.
Radio sedang diputar.
Lagu, podcast, buku audio, atau episode iTunes U sedang diputar.
Lagu, podcast, buku audio, episode iTunes U, atau siaran radio dijeda.
Langkah sedang dihitung.
Menunjukkan tingkat baterai atau status pengisian daya.

Bab 1    iPod nano Selayang Pandang
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Memulai

·

2

PERINGATAN:  Untuk menghindari kerusakan, baca Informasi penting keselamatan di
halaman 65 sebelum menggunakan iPod nano.

Mengatur iPod nano

Untuk memulai, atur iPod nano menggunakan iTunes di komputer Anda. Selama pengaturan,
Anda dapat membuat akun iTunes Store atau menggunakan akun yang sudah ada. (iTunes Store
mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.) iTunes juga menampilkan dan mencatat
nomor seri iPod nano Anda saat tersambung, jika Anda memerlukannya.
Mengatur iPod nano:
1 Download, lalu instal iTunes versi terbaru dari www.itunes.com/download. Anda memerlukan
iTunes 10.7 atau versi yang lebih baru.
2 Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 atau port USB 3.0 berdaya tinggi di Mac atau PC Anda
menggunakan kabel yang disertakan dengan iPod nano.

3 Ikuti petunjuk di layar iTunes untuk mendaftarkan iPod nano dan menyelaraskan iPod nano
dengan lagu-lagu dari perpustakaan iTunes Anda.
Jika Anda memerlukan bantuan menggunakan Setup Assistant iPod nano, lihat Mengatur
penyelarasan iTunes di halaman 15.
Saat iPod nano disinkronisasi dengan komputer Anda, iPod nano akan menampilkan
“Penyelarasan sedang Berlangsung.” Saat sinkronisasi selesai, iTunes akan menampilkan “iPod
sync is complete.”
4 Pertama kali Anda menggunakan iPod nano, isi daya baterai selama sekitar tiga jam atau hingga
ikon baterai menunjukkan sudah terisi penuh untuk hasil terbaik.
Jika iPod nano tersambung ke port USB, daya baterai tidak akan diisi jika komputer dimatikan
atau dalam mode tidur.
Anda dapat melepaskan iPod nano sebelum daya baterai terisi penuh, dan Anda dapat
menyelaraskan selama pengisian daya baterai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tentang
baterai di halaman 13.
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5 Lepaskan kabel dari iPod nano jika sudah selesai.
Jangan lepaskan iPod nano jika Anda melihat pesan “Tersambung” atau “Menyeleraskan”. Untuk
menghindari kerusakan file di iPod nano, keluarkan iPod nano sebelum melepaskan kabel jika
Anda melihat salah satu pesan ini.
Untuk informasi lebih lanjut tentang melepaskan iPod nano dengan aman, lihat Melepaskan iPod
nano dari komputer Anda di halaman 13.

Bab 2    Memulai
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Dasar-dasar

3

Anda dapat mengontrol iPod nano dengan gerakan cepat di layar Multi-touch, dengan
tombol-tombol di bagian atas dan samping iPod nano, dan dengan kontrol-kontrol di aksesori
yang kompatibel. Anda dapat menyesuaikan iPod nano dengan pengaturan preferensi, dan
menyelaraskannya dengan komputer Anda menggunakan iTunes. Pelajari cara menyambungkan
dan melepaskan iPod nano dengan benar, dan cara mengisi baterai dan menghemat daya
baterai.

Menggunakan Multi-Touch

Layar Multi-Touch dan gerakan jari yang sederhana mempermudah penggunaan iPod nano.

Mengetuk dan mengetuk dua kali
Ketuk ikon untuk membukanya, atau untuk memilih item dalam menu atau daftar. Anda
dapat mengetuk foto dua kali dengan cepat untuk memperbesar, lalu mengetuk dua kali
lagi untuk memperkecil. Saat menonton video, ketuk dua kali untuk mengubah cara video
menyesuaikan layar.

Menggesek
Geser ke samping untuk berpindah ke layar berikutnya atau sebelumnya.
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Menjentik
Jentikkan jari Anda dengan cepat ke atas atau ke bawah untuk menggulir dengan cepat. Anda
dapat menunggu pengguliran hingga berhenti, atau sentuh di mana saja pada layar untuk
segera menghentikannya. Menyentuh layar tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun.
Di beberapa daftar, seperti Daftar Putar, Anda dapat menjentik ke bawah untuk menampilkan
kontrol pengeditan di bagian atas.

Menyeret
Seret di scrubber bar atau slider untuk menggerakkan kontrolnya.

Memperbesar atau memperkecil
Saat melihat foto, Anda dapat memperbesar atau memperkecil secara bertahap. Regangkan jari
Anda untuk membuat foto terlihat lebih besar, atau jepit jari untuk membuat foto terlihat lebih
kecil. Anda juga dapat mengetuk dua kali untuk memperbesar ke ukuran maksimum, lalu ketuk
dua kali lagi untuk memperbesar semuanya.

Bab 3    Dasar-dasar
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Berikut adalah cara-cara lain untuk mengontrol iPod nano menggunakan gerakan dan tomboltombol iPod nano:
Mematikan iPod nano sepenuhnya, atau
menyalakannya kembali

Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa
detik untuk mematikan iPod nano sepenuhnya.
Audio yang sedang diputar akan dimatikan. Untuk
menghidupkan kembali iPod nano setelah dimatikan
dengan cara ini, tekan terus tombol Tidur/Bangun
selama beberapa detik.

Membangunkan iPod nano dari tidur

Tekan tombol Tidur/Bangun.

Mematikan layar

Tekan tombol Tidur/Bangun. Musik atau audio lain
yang sedang diputar akan terus diputar.

Menyalakan cahaya latar

Ketuk layar jika cahaya latar redup.

Mengatur ulang iPod nano (jika tidak merespons)

Tekan terus tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama
selama enam detik, hingga layar menjadi gelap.
Logo Apple muncul setelah beberapa detik, diikuti
dengan layar Utama.

Memilih item

Ketuk item tersebut.

Ke layar sebelumnya

Gesek ke kanan.

Ke layar berikutnya (jika tersedia)

Gesek ke kiri.

Ke bagian atas daftar

Ketuk baris status di bagian atas layar.

Melihat semua lagu, nama artis, atau nama album

Gesek perlahan melalui nama tersebut.

Langsung ke layar Utama

Tekan tombol Utama

Langsung ke layar Diputar Sekarang

Tekan tombol Utama

.
dua kali.

Mengatur preferensi

Anda dapat menyesuaikan layar iPod nano, mengubah tampilan tanggal dan waktu, menyalakan
Bluetooth, dan mengatur preferensi lain di Pengaturan. Pengaturan adalah juga di mana Anda
mengatur preferensi Anda untuk menikmati musik, video, foto, dan radio.
Membuka Pengaturan untuk iPod nano
mm Gesek ke kiri di layar Utama, lalu ketuk Pengaturan.

Mendapatkan informasi tentang iPod nano
Anda dapat mendapatkan detail tentang iPod nano Anda di Pengaturan > Umum > Mengenai:
••

Kapasitas dan jumlah ruang yang tersedia

••

Jumlah lagu, foto, dan video di iPod nano

••

Nomor seri, model, dan versi perangkat lunak

••

Alamat Bluetooth

••

Hak cipta, pengatur, dan informasi hukum

Pengaturan Umum
Ketuk Pengaturan > Umum untuk melihat preferensi-preferensi ini:
Tingkat Kecerahan
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Menyesuaikan tingkat kecerahan layar. Atur
tingkat kecerahan lebih rendah untuk mengurangi
penggunaan daya baterai.

11

Wallpaper

Mengatur gambar latar belakang untuk layar Utama.
Ketuk pola untuk melihat tampilannya pada layar, lalu
ketuk Batalkan atau Atur.

Tanggal & Waktu

Mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu.
Ubah tampilan tanggal menjadi waktu 24 jam.
Menampilkan jam saat iPod nano dibangunkan. Pilih
tampilan jam (lihat Menyesuaikan jam di halaman 46).

Bahasa

Mengatur bahasa untuk iPod nano.

Aksesibilitas

Menyalakan VoiceOver dan mono audio. Membalikkan
warna layar. Mengatur pintasan untuk menyalakan
dan mematikan fitur-fitur aksesibilitas.
Untuk informasi tentang fitur aksesibilitas, lihat Fiturfitur Akses Universal di halaman 52.

Pengaturan musik
Ketuk Pengaturan > Musik untuk mengatur preferensi-preferensi ini:
Goyang - Acak

Matikan atau nyalakan kemampuan untuk
menggoyang iPod nano dengan cepat untuk
melompat ke lagu mana pun.

Cek Suara

iTunes dapat secara otomatis menyesuaikan volume
lagu, sehingga diputar pada tingkat volume yang
relatif sama.

EQ

Memilih pengaturan equaliser.

Batas Volume.

Mengatur batas volume maksimum pada iPod nano,
dan menetapkan kode sandi untuk mencegah
pengaturan diubah tanpa sepengetahuan Anda.

Audio Crossfade

Menghilangkan suara pada akhir lagu dan
memunculkan di awal lagu berikutnya
secara otomatis.

Kompilasi Grup

Mengelompokkan lagu-lagu dari kompilasi. Kompilasi
ditunjukkan sebagai subkategori di bawah Artis dan
Genre spesifik, di Musik.

Mengatur video, foto, dan radio
Anda dapat mengatur preferensi di Pengaturan untuk bagaimana menonton video,
mendengarkan radio, dan melihat foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:
••

Bab 5, Video, di halaman 28.

••

Bab 6, Radio FM, di halaman 31.

••

Bab 8, Foto, di halaman 42.

Mengatur ulang preferensi
Anda dapat mengatur ulang iPod nano ke pengaturan default tanpa memengaruhi konten yang
telah diselaraskan.
Mengatur ulang semua pengaturan:
1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan.
2 Ketuk Set Ulang Pengaturan.
3 Ketuk Set Ulang, atau ketuk Batalkan jika Anda berubah pikiran.
4 Ketuk bahasa Anda, lalu ketuk Selesai.

Bab 3    Dasar-dasar
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Menyambungkan dan melepaskan iPod nano

Anda dapat menyambungkan iPod nano ke komputer Anda untuk menyeleraskan file
dan mengisi baterai iPod nano. Anda dapat menyeleraskan lagu dan mengisi baterai
secara bersamaan.
Penting:  Baterai tidak akan terisi kalau komputer berada dalam mode tidur atau siaga.

Menyambungkan iPod nano ke Komputer Anda
iTunes menyeleraskan lagu-lagu di iPod nano secara otomatis saat Anda menyambungkannya ke
komputer, kecuali Anda memilih pengaturan sinkronisasi lain di iTunes.
Menyambungkan iPod nano ke komputer Anda:
mm Sambungkan Kabel Lightning Ke USB yang disertakan ke port USB 3.0 atau port USB 2.0 berdaya
tinggi di komputer. Sambungkan ujung lainnya ke iPod nano.
Port USB pada sebagian besar papan ketik tidak memiliki cukup daya untuk mengisi baterai
iPod nano.

Melepaskan iPod nano dari komputer Anda
Jika lampu latar mati, tekan tombol Tidur/Bangun untuk menyalakan lampu latar, sehingga Anda
dapat melihat apakah aman untuk melepaskan iPod nano.
Melepaskan iPod nano:
mm Tunggu hingga Anda melihat layar Utama, atau pesan yang mengatakan OK untuk melepaskan,
lalu lepaskan kabel dari iPod nano.
Jangan lepaskan iPod nano jika Anda melihat pesan “Tersambung” atau “Menyeleraskan”. Untuk
mencegah kerusakan file di iPod nano, Anda harus mengeluarkan (eject) iPod nano sebelum
melepaskan kabel saat Anda melihat pesan tersebut.
Mengeluarkan iPod nano:
mm Di iTunes, pilih Controls > Eject Disk, atau klik tombol Keluarkan di bagian samping iPod nano.
mm Jika Anda menggunakan Mac, Anda juga dapat menyeret ikon iPod nano di desktop ke Tempat
Sampah.
mm Jika Anda menggunakan PC Windows, Anda juga dapat mengeluarkan iPod nano di My Computer,
atau dengan mengeklik ikon Safely Remove Hardware di tray sistem Windows, lalu memilih
iPod nano.
Jika Anda secara tidak sengaja melepaskan iPod nano tanpa mengeluarkannya, sambungkan
kembali iPod nano ke komputer Anda dan sinkronkan kembali.

Tentang baterai
PERINGATAN:  Untuk informasi keselamatan penting tentang baterai dan mengisi iPod nano,
lihat Informasi penting keselamatan di halaman 65.
iPod nano memiliki baterai internal yang tidak dapat diganti oleh pengguna. Untuk hasil yang
terbaik, pertama kali Anda menggunakan iPod nano, isi daya baterai selama sekitar tiga jam atau
hingga ikon baterai menunjukkan sudah terisi penuh.

Bab 3    Dasar-dasar
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Baterai iPod nano akan terisi 80 persen dalam waktu sekitar satu setengah jam, dan akan terisi
penuh dalam waktu sekitar tiga jam. Jika Anda mengisi daya iPod nano saat menambahkan file,
memutar musik, mendengarkan radio, atau melihat pertunjukan slide, pengisian daya mungkin
memerlukan waktu yang lebih lama.

Mengisi baterai
Anda dapat mengisi daya baterai iPod nano dengan menyambungkan iPod nano ke komputer
Anda, atau dengan menggunakan Adaptor USB Apple (dijual secara terpisah).
Mengisi daya baterai menggunakan komputer Anda:
mm Sambungkan iPod nano ke port USB 3.0 atau port USB 2.0 berdaya tinggi di komputer. Komputer
harus dinyalakan dan tidak dalam mode tidur.
Penting:  Jika pesan “Sambungkan ke Daya” muncul di layar iPod nano, baterai perlu diisi sebelum
iPod nano dapat dikomunikasikan dengan komputer Anda. Lihat Jika iPod nano menampilkan
pesan “Sambung ke Daya” di halaman 61.
Jika Anda ingin mengisi daya baterai iPod nano saat Anda berada jauh dari komputer, Anda
dapat membeli Adaptor Daya USB Apple.
Mengisi daya baterai menggunakan Adaptor Daya USB Apple:
1 Sambungkan Kabel Lightning Ke USB ke Kabel USB ke Adaptor Daya USB Apple.
2 Sambungkan ujung lain Kabel Lightning Ke USB ke iPod nano.
3 Colok Adaptor Daya USB Apple ke stopkontak yang berfungsi.
Adaptor Daya USB Apple
(adaptor Anda mungkin
terlihat berbeda)

Kabel Lightning ke USB

PERINGATAN:  Pastikan adaptor daya sudah benar-benar terpasang sebelum mencolokkannya
ke stopkontak.

Memahami keadaan baterai
Jika iPod nano tidak disambungkan ke sumber daya, ikon baterai di pojok kanan atas layar
iPod nano menampilkan perkiraan seberapa banyak daya baterai tersisa.
Baterai terisi kurang dari 20%
Baterai terisi sekitar setengah
Baterai terisi penuh

Bab 3    Dasar-dasar
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Jika iPod nano disambungkan ke sumber daya, ikon baterai akan berubah untuk menunjukkan
baterai sedang diisi atau sudah terisi penuh. Anda dapat melepaskan dan menggunakan
iPod nano sebelum baterai terisi penuh.
Baterai sedang diisi (petir)
Baterai sudah terisi penuh (steker)

Catatan:  Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus pengisian daya yang terbatas
dan pada akhirnya perlu diganti oleh Penyedia Layanan Resmi Apple. Masa pakai baterai dan
jumlah siklus pengisian daya bervariasi menurut penggunaan dan pengaturan. Untuk informasi,
buka www.apple.com/id/batteries.

Menghemat daya
iPod nano mengelola masa pakai baterai secara pintar saat Anda menggunakannya. Untuk
menghemat daya, layar iPod nano meredup jika Anda tidak menyentuhnya selama dua puluh
detik, lalu mati. Untuk menyalakan atau mematikan layar lagi, tekan tombol Tidur/Bangun.
Bila tidak ada aktivitas pada iPod nano (audio atau video tidak diputar dan tidak ada gerakan
yang terdeteksi saat jumlah langkah dihitung), iPod nano mati secara otomatis. Untuk
menyalakan kembali iPod nano setelah dimatikan dengan cara ini, tekan tombol Tidur/Bangun.
Anda juga dapat mematikan iPod nano sepenuhnya dengan menekan terus tombol Tidur/
Bangun selama beberapa detik. Bila Anda mematikan iPod nano dengan cara ini, tekan terus
tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik untuk menghidupkan kembali.
Jika iPod nano dimatikan:
••

Musik atau audio lain yang sedang diputar akan dihentikan

••

Radio yang dijeda akan dihapus

••

Menghentikan pertunjukan slide yang sedang diputar

••

Menghentikan pertunjukan slide yang sedang diputar

••

Menyimpan memo suara yang sedang direkam

••

Berhenti menghitung jumlah langkah

••

Data olahraga Nike+ akan dihentikan dan disimpan

Selama iPod nano dimatikan, Anda tidak akan mendengar alarm apa pun jika timer berakhir. Saat
Anda menyalakan kembali iPod nano, alarm yang belum berakhir akan aktif sesuai jadwal.
Jika Anda tidak tersambung ke atau menggunakan perangkat Bluetooh, matikan Bluetooth di
Pengaturan > Bluetooth untuk menghemat daya.

Mengatur penyelarasan iTunes

iTunes merupakan aplikasi perangkat lunak gratis yang Anda gunakan untuk menyelaraskan
koleksi musik, buku audio, podcast, foto, dan iTunes U antara komputer dan iPod nano, serta
mengirimkan hasil latihan ke situs web Nike+. Anda memerlukan iTunes 10.7 atau versi yang
lebih baru untuk menggunakan fitur-fitur iPod nano.
Anda dapat mempratinjau dan mendownload konten dari iTunes Store (tersedia di negaranegara terpilih) ke iTunes di komputer Anda. Untuk mempelajari iTunes dan iTunes Store, buka
iTunes dan pilih Help > iTunes Help.
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Menyelaraskan secara otomatis
Saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, iPod nano secara otomatis akan
diperbarui untuk mencocokkan item-item di iTunes library Anda. Saat pembaruan selesai, akan
muncul pesan pada iTunes “iPod update is complete,” dan baris pada bagian bawah jendela
iTunes menampilkan ruang disk yang digunakan isi dengan tipe yang berbeda. Anda dapat
menyeleraskan iPod nano secara otomatis hanya dengan satu komputer pada satu waktu.
Penting:  Saat pertama kali Anda menyambungkan iPod nano ke komputer yang belum
diselaraskan, pesan akan menanyakan apakah Anda ingin menyelaraskan lagu secara otomatis.
Jika Anda mengkonfirmasi pesan tersebut, maka semua lagu, buku audio, dan isi lainnya dihapus
dari iPod nano dan diganti dengan lagu dan item lain dari komputer tersebut.
Anda dapat mencegah penyelarasan iPod nano saat menyambungkannya ke komputer selain
dari komputer yang biasa digunakan untuk penyelarasan.
Mematikan penyelarasan otomatis pada iPod nano:
1 Sambungkan iPod nano ke komputer, lalu buka iTunes.
2 Di panel iTunes Summary, jangan centang “Open iTunes when this iPod is connected”.
3 Klik Apply.
Jika Anda mematikan penyelarasan otomatis, Anda masih dapat menyelaraskan dengan
tombol Selaraskan.

Mengelola iPod nano secara manual
Jika Anda mengelola iPod nano secara manual, Anda dapat menambahkan konten dari berbagai
komputer ke iPod nano tanpa menghapus item-item yang sudah ada di iPod nano.
Mengatur iPod nano untuk mengelola musik secara manual akan mematikan opsi sinkronisasi
otomatis di panel Music, Podcasts, iTunes U, dan Photos. Anda tidak dapat secara manual
mengelola beberapa item dan secara otomatis mensinkronisasi item lainnya dalam
waktu bersamaan.
Catatan:  Genius Mixes tidak berfungsi jika Anda mengelola isi secara manual. Anda masih dapat
menyelaraskan daftar putar Genius ke iPod nano secara manual, dan membuat daftar putar
Genius pada iPod setelah penyelarasan manual isi Genius. Lihat Memainkan Campuran Genius di
halaman 25.
Mengatur iTunes agar mengelola isi secara manual:
1 Buka iTunes Preferences (di menu di bawah iTunes), lalu klik Devices.
2 Pilih “Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically,” lalu klik OK.
3 Di jendela iTunes, pilih iPod nano, lalu klik Summary.
4 Di bagian Options, pilih “Manually manage music and videos.”
5 Klik Apply.
Saat Anda mengelola konten di iPod nano secara manual, Anda harus selalu mengeluarkan
iPod nano dari iTunes sebelum melepaskannya. Lihat Melepaskan iPod nano dari komputer
Anda di halaman 13. Anda dapat menset ulang iPod nano untuk menyelaraskan secara otomatis
kapan pun—jangan centang “Manually manage music,” lalu klik Apply. Anda mungkin perlu
memilih ulang opsi penyelarasan.
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Mentransfer konten yang dibeli ke komputer lain
Isi yang Anda beli di iTunes pada satu komputer dapat ditransfer dari iPod nano ke iTunes library
di komputer lain. Komputer tersebut harus diotorisasi terlebih dulu untuk memutar isi dari akun
iTunes Store Anda.
Mentransfer konten yang dibeli ke komputer lain:
1 Buka iTunes di komputer lain dan pilih Store > Authorize This Computer.
2 Sambungkan iPod nano ke komputer yang baru diotorisasi.
3 Pada iTunes, pilih File > Transfer Purchases from iPod.
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Musik dan Audio Lainnya

4

iPod nano mempermudah menemukan dan mendengarkan lagu, podcast, dan programprogram iTunes U. Anda dapat mengulang lagu, mempercepat maju, mengacak, dan membuat
daftar lagu menggunakan layar Multi-Touch. Anda dapat memutar Campuran Genius—lagu-lagu
yang sesuai dari perpustakaan Anda—atau buat daftar putar Genius berdasarkan lagu favorit.
PERINGATAN:  Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat
Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.

Memutar musik

Saat lagu diputar, sampul albumnya ditampilkan di layar Diputar Sekarang, dan ikon Putar atau
Jeda muncul di bar status di bagian atas layar lain. Anda dapat menelusuri musik di iPod nano
dan mengubah pengaturan saat mendengarkan musik atau konten audio lainnya.
Catatan:  iPod nano harus dikeluarkan dari komputer untuk memutar lagu dan audio lain.

Memutar lagu:
Lakukan salah satu hal berikut:
mm Ketuk Musik di layar Utama, ketuk kategori (Daftar Putar, Album, atau pengelompokkan lainnya),
lalu ketuk lagu.
mm Tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume) untuk memutar lagu secara acak. Jika lagu
dijeda, lagu yang dijeda lanjut memutar.
mm Goyang iPod nano dengan cepat untuk memutar lagu yang diacak.
Jika Anda mematikan iPod nando saat musik atau audio lain diputar (dengan menekan terus
tombol Tidur/Bangun), lagu dijeda. Saat Anda menyalakan kembali iPod nano, ketuk atau
tekan tombol Putar/Jeda untuk melanjutkan pemutaran.
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Menemukan lagu di perpustakaan musik Anda:
Lakukan salah satu hal berikut:
mm Jentik untuk menggulir dengan cepat melalui daftar lagu dan album, lalu ketuk bar menu untuk
kembali ke bagian atas daftar.
mm Gesek perlahan di judul dari kanan ke kiri untuk melihat semua teks (judul menggulir sehingga
Anda dapat membaca semuanya).
mm Seret jari Anda ke bawah daftar indeks untuk menampilkan huruf yang lebih besar di daftar. Saat
Anda mendapatkan huruf yang diinginkan, angkat jari.

Mengontrol pemutaran lagu
Anda dapat mengontrol pemutaran menggunakan kontrol lagu di layar Diputar Sekarang,
tombol Putar/Jeda (antara tombol volume di iPod nano), tombol di EarPod Apple dengan
Remote dan Mikrofon (tersedia secara terpisah), dan peralatan audio yang kompatibel lainnya.

Posisi track
Ketuk layar untuk
menampilkan
kontrol ini.

Kontrol lagu
Volume

Berikut adalah hal yang dapat dilakukan dengan kontrol lagu dan tombol-tombol iPod nano:
Menjeda lagu

Ketuk , tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
volume), atau lepas EarPod.

Memutar lagu yang dijeda

Ketuk , atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
volume).

Memulai lagu dari awal

Ketuk

.

Memutar lagu sebelumnya

Ketuk

dua kali.
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Melompat ke lagu berikutnya

Ketuk
, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
volume) dua kali.

Mempercepat atau memutar balik lagu

Tekan dan tahan

Mengulang lagu

Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk
lagi untuk menampilkan pilihan lain:

atau

.
. Ketuk

= Mengulang semua lagu di album atau daftar
saat ini.
= Hanya mengulang lagu yang sedang diputar
terus menerus.
Membuat daftar lagu Genius

Putar lagu, ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk
.

Mengacak lagu

Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk

.

Jika “Goyang - Acak” dinyalakan di Pengaturan,
goyang iPod nano dengan cepat.
Melompat ke bagian mana pun di lagu

Seret playhead di sepanjang kontrol posisi track.
Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat
kecepatan agar presisi menjadi lebih baik. Semakin
ke bawah Anda menggeser jari, semakin rendah
kecepatan geser.

Menilai lagu

Ketuk layar Diputar Sekarang, ketuk , lalu seret jari
Anda di sepanjang titik-titik di bagian atas layar.

Melihat lagu dari album

Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk
ketuk album di daftar Album.

Mengubah di mana audio dirutekan

Ketuk ikon perutean audio di samping kontrol
volume, lalu ketuk perangkat di mana Anda ingin
audio diputar.

, atau

Mengacak lagu
Anda dapat memutar lagu, album, atau daftar putar dalam urutan acak, dan mengatur iPod nano
untuk mengacak lagu saat Anda menggoyangnya dengan cepat.

Berikut beberapa cara untuk mengacak musik Anda:
Mengacak dan memutar semua lagu

Ketuk Acak di bagian atas daftar Lagu. iPod nano akan
mulai memutar lagu dari perpustakaan iPod nano
secara acak, melompati buku audio, podcast, dan
koleksi iTunes U.

Mengacak lagu dari layar Diputar Sekarang

Ketuk layar, lalu ketuk
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Gunakan "Goyang - Acak"

Ketika layar aktif, Anda dapat menggoyang iPod nano
dengan cepat untuk melompat ke lagu mana pun.
Jika layar mati, tekan tombol Tidur/Bangun sebelum
Anda menggoyang. “Goyang - Acak” aktif secara
default, namun Anda dapat menonaktifkannya di
Pengaturan > Musik.

Memutar koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U

Podcast adalah acara gratis, yang dapat didownload dan tersedia di iTunes Store. Podcast diatur
berdasarkan acara, episode dalam suatu acara, dan bab dalam suatu episode. Jika Anda berhenti
memutar podcast dan kembali lagi nanti, podcast akan mulai dimainkan dari posisi di mana
Anda berhenti tadi.
Buku Audio tersedia untuk pembelian dan download dari iTunes Store. Saat Anda mendengarkan
buku audio yang dibeli dari iTunes Store atau audible.com, laju pemutarannya dapat diatur
menjadi lebih cepat atau lebih lambat daripada laju normal. Anda hanya melihat ikon Buku
Audio di layar Utama jika Anda menyelaraskan buku audio dari iTunes Library.
iTunes U adalah bagian dari iTunes Store yang meliputi pelajaran gratis, pelajaran bahasa, dan
masih banyak lagi, yang dapat Anda download dan nikmati di iPod nano. Konten iTunes U diatur
berdasarkan koleksi, item dalam koleksi, pengarang, dan penyedia. Anda hanya dapat melihat
ikon iTunes U di layar Utama jika konten iTunes U diselaraskan dari iTunes Library.
Menemukan Koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U:
mm Di layar Utama, ketuk Podcast (atau Buku Audio, atau iTunes U), lalu ketuk acara atau judul.
Podcast, Buku Audio, and iTunes U juga ditampilkan di Musik.
Koleksi acara Podcast dan iTunes U muncul dalam urutan kronologis, sehingga Anda dapat
memutarnya sesuai urutan peluncurannya. Titik biru menandai acara dan episode yang belum
diputar. Setelah Anda selesai mendengarkan episode podcast atau program iTunes U, episode
berikutnya yang belum diputar atau baru diputar sebagian akan dimulai secara otomatis.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mendownload dan mendengarkan podcast, buka iTunes
dan pilih Help > iTunes Help. Lalu cari “podcasts.”
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Mengontrol pemutaran untuk koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U
Kontrol untuk koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U agak berbeda dari kontrol untuk lagu.

Posisi track
Ketuk layar untuk
menampilkan
kontrol ini.

Kontrol lagu
Volume

Berikut adalah cara-cara menggunakan kontrol di layar dan tombol iPod nano untuk mengontrol
pemutaran podcast, iTunes U, dan buku audio:
Jeda

Ketuk , lepas EarPod, atau tekan tombol Putar/Jeda
(antartombol volume).

Melanjutkan program yang dijeda

Ketuk , atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
volume).

Memulai lagi

Ketuk

Memutar episode atau bab sebelumnya

di awal episode atau bab, atau ketuk
Ketuk
kali selama pemutaran.

Memutar episode atau bab berikutnya

, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
Ketuk
volume) dua kali.

Melompat ke titik mana pun di koleksi podcast,
buku audio, atau iTunes U

Seret playhead di sepanjang kontrol posisi track.
Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat
kecepatan agar presisi menjadi lebih baik. Semakin
ke bawah Anda menggeser jari, semakin rendah
kecepatan geser.

Memutar 30 detik terakhir

Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk

Mengatur laju pemutaran

Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk
kembali untuk mengubah kecepatan.

.
dua

.
. Ketuk

= Memutar kecepatan ganda.
= Memutar kecepatan normal.
= Memutar kecepatan setengah.
Lihat episode atau bagian untuk podcast, iTunes U,
atau buku audio

Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk

Lihat informasi mengenai podcast, iTunes U, atau
buku audio

Ketuk layar Diputar Sekarang.
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Membuat daftar putar di iPod nano

Anda dapat membuat daftar putar Anda sendiri yang berisi lagu, podcast, dan buku audio;
atau menggunakan Genius untuk membuat daftar putar Genius, bahkan saat iPod nano tidak
tersambung ke komputer Anda. Daftar putar yang Anda buat di iPod nano diselaraskan kembali
ke iTunes saat berikutnya Anda menyambungkannya.

Membuat dan mengedit daftar putar
Anda dapat membuat dan mengedit daftar putar Anda sendiri di iPod nano.
Membuat daftar putar:
1 Di layar Utama, ketuk Musik > Daftar Putar.
2 Jentik ke bawah, lalu ketuk Tambah.
3 Ketuk salah satu kategori (Lagu, Album, Podcast, dan seterusnya), lalu ketuk item-item yang ingin
Anda tambahkan.
Jangan ketuk Selesai hingga Anda telah menambahkan semua yang ingin Anda sertakan dalam
daftar putar tersebut.
4 Gesek ke kiri untuk terus menambahkan isi.
Anda dapat menambahkan isi dari segala kategori. Misalnya, Anda dapat mencampur podcast
dengan lagu dalam satu daftar putar.
5 Jika sudah selesai, ketuk Selesai.
Daftar putar yang baru akan dinamai Daftar Putar Baru 1 (atau Daftar Putar Baru 2, dan
seterusnya). Saat berikutnya Anda menyelaraskan, Anda dapat mengganti judul di iTunes. Saat
Anda menyelaraskan lagi, judul daftar putar di iPod nano akan diperbarui.
Menghapus item dari daftar putar:
1 Di layar Utama, ketuk Musik > Daftar Putar, lalu ketuk daftar putar yang ingin Anda edit.
2 Jentik ke bawah, lalu ketuk Edit.
3 Ketuk di samping item yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus saat muncul di
sebelah kanan.
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4 Jika sudah selesai, ketuk Selesai.

Menghapus daftar putar:
1 Di layar Utama, ketuk Musik > Daftar Putar.
2 Jentik ke bawah, lalu ketuk Edit.
3 Ketuk di samping daftar putar yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus saat muncul di
samping daftar putar.
Jika Anda mengetuk daftar putar yang salah, ketuk daftar yang ingin Anda hapus.
4 Ketuk Hapus, atau ketuk Batalkan jika Anda berubah pikiran.
5 Jika sudah selesai, jentik ke atas, lalu ketuk Selesai (atau gesek ke kanan untuk kembali ke layar
Utama jika Anda membatalkan).
Membuat Daftar Putar Cerdas berdasarkan nilai lagu
Anda dapat menentukan nilai sebuah lagu (dari satu hingga lima bintang) untuk menunjukkan
seberapa suka Anda terhadap lagu tersebut. Nilai (bintang) yang Anda berikan untuk lagu-lagu
di iPod nano akan ditransfer ke iTunes ketika Anda menyelaraskan. Anda dapat menggunakan
nilai lagu untuk membantu Anda membuat Smart Playlist secara otomatis di iTunes.
Memberi nilai sebuah lagu:
1 Saat lagu diputar, ketuk layar Diputar Sekarang.
2 Ketuk

.

3 Ketuk atau seret tombol nilai di bagian atas layar (
jumlah bintang.

) untuk menentukan

Membuat daftar putar Genius
Daftar putar Genius adalah koleksi lagu yang cocok dengan lagu yang Anda pilih dari
perpustakaan Anda. Anda dapat membuat daftar putar Genius di iPod nano, dan menyelaraskan
daftar putar Genius yang Anda buat dengan iTunes.
Genius adalah layanan gratis, namun Anda perlu akun iTunes Store untuk menggunakannya.
Untuk mempelajari cara mengatur Genius di iTunes, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.
Membuat daftar putar Genius di iPod nano:
1 Putar lagu, lalu ketuk layar Diputar Sekarang.
2 Ketuk

.
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Daftar putar yang baru muncul. Anda akan melihat sebuah pesan jika:
••

Anda tidak mengaktifkan Genius di iTunes.

••

Genius tidak mengenali lagu yang Anda pilih.

••

Genius mengenali lagu tersebut, namun tidak ada paling sedikit 10 lagu yang mirip di
perpustakaan Anda.

3 Jentik ke atas atau ke bawah untuk melihat lagu-lagu di daftar putar.
4 Ketuk Simpan.
Daftar putar disimpan dengan nama artis dan judul lagu dari lagu yang Anda gunakan untuk
membuat daftar putar.
Jika Anda merefresh daftar putar yang disimpan, daftar putar baru menggantikan yang lama,
dan Anda tidak dapat memulihkan daftar putar sebelumnya.
Daftar lagu Genius yang disimpan di iPod nano akan diselaraskan kembali ke iTunes ketika Anda
menyambungkan iPod nano ke komputer Anda.

Memainkan Campuran Genius
iTunes secara otomatis membuat Campuran Genius yang berisi lagu-lagu dari library Anda yang
hebat kombinasinya. Campuran Genius memberikan pengalaman yang berbeda setiap kali Anda
memutarnya.

Memutar Campuran Genius:
1 Di layar Utama, ketuk Musik > Campuran Genius.
2 Gesek ke kiri atau ke kanan untuk menelusuri Campuran Genius. Titik-titik di bagian bawah layar
menunjukkan berapa banyak Campuran Genius yang ada di iPod nano.
3 Ketuk

pada Genius Mixes yang ingin Anda putar.

Mengontrol volume
PERINGATAN:  Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat
Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.
Tombol-tombol volume ada di bagian samping iPod nano. Tekan Volume Naik atau Volume Turun
untuk menyesuaikan volume saat Anda mendengarkan.
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Anda dapat mengatur preset equaliser di iPod nano di Pengaturan > Musik. Jika Anda
menetapkan satu preset equaliser ke sebuah lagu di iTunes dan equaliser iPod nano diatur ke
Mati, lagu tersebut diputar menggunakan pengaturan iTunes.
Bagian berikut menjelaskan penyesuaian lain yang dapat Anda lakukan untuk membatasi
volume maksimum dan meningkatkan kualitas audio.

Mengatur batas volume maksimum
Anda dapat mengatur batas volume maksimum di iPod nano, dan menentukan kode sandi untuk
mencegah pengubahan pengaturan tanpa sepengetahuan Anda. Aksesori yang tersambung
menggunakan konektor Lightning tidak mendukung batas volume.
Mengatur batas volume maksimum untuk iPod nano:
1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Musik > Batas Volume.
Kontrol volume menampilkan batas volume maksimum.
2 Seret slider ke kiri untuk menurunkan batas volume maksimum, atau ke kanan untuk menaikkan
batas volume.
Catatan:  Di beberapa negara, Anda dapat membatasi volume headset maksimum ke tingkat
yang disarankan UE. Ketuk Pengaturan > Musik, lalu ketuk tombol di bagian Batas Volume UE
untuk menyalakannya.
Meminta kode sandi saat mengubah batas volume:
1 Setelah mengatur volume maksimum, pilih Kunci Batas Volume.
2 Pada layar yang muncul, ketuk kode kunci empat digit.
Jika Anda salah ketuk satu angka, ketuk

, lalu ketuk angka yang Anda maksud.

Anda dapat terus mengetuk
untuk menghapus semua angka dan kembali ke layar Batas
Volume tanpa mengatur kode sandi.
3 Ketika Anda diminta untuk memasukkan kembali kode sandi, ketuk angka-angka tersebut lagi.

Menghapus batas volume:
1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Musik > Batas Volume.
2 Seret slider terus ke kanan.
Jika Anda mengatur kode sandi, ketuk Buka Kunci Batas Volume terlebih dulu, masukkan kode
sandi Anda, lalu seret slider.
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Jika Anda lupa kode sandi, Anda dapat memulihkan iPod nano. Lihat Memperbarui dan
memulihkan perangkat lunak iPod di halaman 64.

Memutar lagu pada tingkat volume yang sama
Volume lagu dan audio lainnya mungkin bervariasi bergantung cara audio direkam atau
dienkode. Tingkat volume dapat bervariasi jika Anda menggunakan earphone atau headphone
yang berbeda.
Anda dapat mengatur iTunes untuk secara otomatis menyesuaikan volume lagu, sehingga
dimainkan pada tingkat volume yang relatif sama. Lalu, Anda dapat mengatur iPod nano agar
menggunakan pengaturan volume iTunes yang sama.
Mengatur lagu untuk diputar pada tingkat volume yang sama:
1 Di iTunes, pilih iTunes > Preferences jika Anda menggunakan Mac, atau pilih Edit > Preferences
jika Anda menggunakan PC Windows.
2 Klik Playback dan pilih Sound Check, lalu klik OK.
3 Di layar Utama iPod nano, ketuk Pengaturan.
4 Ketuk Music.
5 Ketuk

di samping Periksa Suara untuk menyalakannya.

Jika Anda belum menyalakan Sound Check di iTunes, mengaturnya di tidak akan ada efeknya.
Jika Anda menetapkan satu preset equaliser ke sebuah lagu di iTunes dan equaliser iPod nano
diatur ke Mati, lagu tersebut diputar menggunakan pengaturan iTunes. Anda dapat mengatur
preset equaliser di iPod nano di Pengaturan > Musik.
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5

Video

Anda dapat menonton film, video musik, podcast video, program iTunes U, dan acara TV dari
iTunes di iPod nano. Anda juga dapat mengonversi film yang Anda buat di iMovie untuk
menonton di iPod nano.
PERINGATAN:  Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat
Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.

Menambahkan video ke iPod nano

Anda dapat menambahkan video ke iPod nano menggunakan iTunes sama seperti Anda
menambahkan lagu. Untuk informasi tentang penyelerasan dengan iTunes, lihat Mengatur
penyelarasan iTunes di halaman 15.
Selain video iTunes, Anda dapat menambahkan jenis video lain ke iPod nano. Misalnya, Anda
dapat menambahkan video yang Anda buat di iMovie di Mac atau video yang didownload dari
internet. Jika Anda melihat pesan bahwa video tidak dapat diputar di iPod nano, Anda dapat
mengonversinya ke video (lihat Bantuan iTunes).
iPod nano mendukung video SD (Standar Definition/Definisi Standar) Video HD tidak akan
diselaraskan ke iPod nano.

Menonton video di iPod nano

Film, acara TV, video musik, dan video lain yang Anda tambahkan ke iPod nano muncul di menu
Video, diatur berdasarkan tipe.
Menonton video di iPod nano:
mm Ketuk Video di layar Utama, lalu ketuk video di menu
Posisi track

Ketuk layar untuk
menampilkan
kontrol video.

Berikut cara-cara untuk mengontrol pemutaran video:
Menampilkan atau menyembunyikan
kontrol pemutaran
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Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Ketuk atau , atau tekan tombol Putar/Jeda
(antartombol volume).

Memulai lagi dari awal

Jika video berisi bagian, seret playhead di sepanjang
posisi track untuk mengontrol semua cara ke kiri. Jika
tidak memiliki bagian, ketuk
.
Jika Anda membuka video kurang dari 5 detik di
daftar putar video, video sebelumnya di daftar putar
terbuka. Sebaliknya, daftar video terbuka.

Ke video atau bagian film sebelumnya

Ketuk

Ke video atau bagian film berikutnya

, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
Ketuk
volume) dua kali.

Mempercepat atau memutar balik video

Tekan dan tahan

Melompat ke bagian mana pun di video

Seret playhead di sepanjang kontrol posisi track.
Geser jari Anda ke atas untuk memperlambat
kecepatan geser agar presisi menjadi lebih tinggi.
Semakin ke bawah Anda menggeser jari, semakin
rendah kecepatan geser.

Melompat ke bagian berikutnya

Ketuk
, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
volume) dua kali. (Tidak selalu tersedia.)

Melompat ke bagian sebelumnya

Ketuk

dua kali. (Tidak selalu tersedia.)

Melompat ke bagian tertentu

Ketuk

, lalu pilih bagian. (Tidak selalu tersedia.)

dua kali.

atau

.

Jika ikon Bluetooth muncul di sebelah kanan kontrol video, Anda dapat mendengarkan
film menggunakan headphone atau speaker Bluetooth. Lihat Menyambungkan ke Aksesori
Bluetooth di halaman 57 untuk informasi lebih lanjut.
Anda dapat menyalakan atau mematikan keterangan gambar dan teks, dan memilih di mana
video mulai diputar saat Anda menjedanya, di Pengaturan > Video.

Menonton film sewaan

Anda dapat membeli atau menyewa film di iTunes, lalu menyelaraskannya ke iPod nano (film
sewaan mungkin tidak tersedia di semua area). Fim dengan bagian-bagian memiliki kontrol
tambahan yang memungkinkan Anda memilih bagian khusus untuk ditonton.
Penting:  Anda dapat menonton film sewaan hanya di satu perangkat pada satu waktu. Jadi,
misalnya, Anda menyewa film dari iTunes Store dan menambahkannya ke iPod nano, Anda hanya
dapat menontonnya di iPod nano. Jika Anda mentransfer film kembali ke iTunes, Anda hanya
dapat menontonnya di iTunes dan tidak di iPod nano. Ingatlah akan tanggal berakhir sewa.
Menonton film sewaan:
1 Di layar Utama, ketuk Video, lalu ketuk Sewa.
2 Ketuk OK di dialog.
Anda memiliki 24 jam untuk menyelesaikan menonton film sewaan setelah Anda mulai
menontonnya. Jika menurut Anda, Anda tidak dapat menyelesaikannya dalam 24 jam,
ketuk Batal.
Anda dapat menjeda film dan melanjutkan menontonnya nanti. Waktu yang tersisa pada periode
sewa muncul di bawah nama film di menu Video.
3 Jika sudah selesai menonton film, ketuk Selesai.
4 Jentik ke bawah, lalu ketuk Edit di bagian atas layar.
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5 Ketuk

di samping judul film di menu Sewa, lalu ketuk Hapus.

Untuk film dengan teks atau keterangan teks tertutup, Anda harus mengatur bahasa di iTunes.
Lihat Bantuan iTunes untuk informasi lebih lanjut.
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6

Radio FM

Anda dapat mendengarkan radio FM di iPon nano dan menyetel stasiun favorit Anda, sehingga
Anda dapat menemukannya dengan cepat. Dengan Jeda Siaran, Anda dapat menjeda siaran
langsung, lalu lanjut mendengarkannya lagi hingga 15 menit kemudian. Kontrol Jeda Siaran
memungkinkan Anda bergerak maju dan mundur melalui konten yang dijeda, sehingga Anda
dapat menemukan apa yang ingin Anda dengarkan. Untuk stasiun radio yang mendukungnya,
Anda juga dapat memberi label di lagu yang Anda suka, lalu mempratinjau dan membelinya di
iTunes Store.
PERINGATAN:  Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat
Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.

Mendengarkan radio FM

iPod nano menggunakan kabel earphone atau headphone sebagai antena, jadi Anda harus
menyambungkan EarPod atau headphone ke iPod nano agar dapat menerima sinyal radio. Untuk
penerimaan yang lebih baik, pastikan kabel tidak kusut atau tergulung.
Penting:  Frekuensi radio yang ditunjukkan di bab ini hanya untuk tujuan ilustrasi, dan tidak
tersedia di semua area.

Jeda Siaran
Ketuk layar untuk
menampilkan
kontrol Jeda Siaran.

Penyetel radio
Kontrol putar ulang

Mendengar radio:
1 Sambungkan EarPod atau headphone ke iPod nano.
2 Ketuk Radio di layar Utama, lalu ketuk .
Jika stasiun radio mendukung RDS (Radio Data System/Sistem Data Radio), judul lagu, nama artis,
dan informasi stasiun muncul di layar.
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Berikut adalah cara untuk menggunakan kontrol radio:
Menjeda dan melanjutkan siaran langsung radio

Tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume). Jika
Anda menekan tombol lagi, pemutaran lanjut di titik
di mana Anda menjeda. Ketuk layar Diputar Sekarang
untuk melihat pilihan lainnya kontrol Jeda Siaran, dan
untuk mengejar ketinggalan siaran langsung (lihat
Menjeda siaran langsung radio di halaman 32).

Menyetel stasiun radio FM secara manual

Gesek penyetel radio.

Mencari stasiun radio FM berikutnya yang
dapat disetel

Ketuk
atau
, atau tekan tombol Putar/Jeda
(antartombol volume) dua kali.

Memindai stasiun radio FM

atau
hingga layar
Sentuh terus
menampilkan “Memindai.” Ketuk layar untuk
menghentikan pemindaian.

Menyimpan stasiun radio FM sebagai favorit

Sesuaikan stasiun radio, lalu ketuk
menjadi .

.

berubah

Stasiun radio favorit ditandai di penyetel radio
dengan segitiga kuning.
Menghapus stasiun radio FM dari favorit

Sesuaikan stasiun radio, lalu ketuk

Memberi label lagu di radio

pada layar Sekarang Dimainkan.
Ketuk
Pemberian label hanya tersedia melalui stasiun radio
yang didukung.

Mematikan radio

Ketuk

.

, atau lepas EarPod atau headphone.

Menjeda siaran langsung radio

Anda dapat menjeda siaran radio, dan melanjutkan pemutarannya dari titik yang sama sampai 15
menit kemudian.
Jika Jeda Siaran dinyalakan di Pengaturan (Jeda Siaran dinyalakan secara default), Anda dapat
menjeda siaran langsung selama hingga 15 menit. Jika batas 15 menit dicapai, rekaman
sebelumnya dihapus dan rekaman berlanjut.
Radio yang dijeda dihapus secara otomatis jika:
••

Anda mengganti stasiun radio.

••

Anda mematikan iPod nano.

••

Anda memutar konten media lainnya atau merekam memo suara.

••

Baterai sangat lemah dan perlu diisi.

••

Anda menjeda radio selama 15 menit tanpa melanjutkan pemutaran.

Kontrol Jeda Siaran memberikan Anda lebih banyak pilihan untuk mendengarkan radio yang
dijeda, dan menyediakan akses ke menu Radio.
Menampilkan kontrol Jeda Siaran
mm Saat radio diputar, ketuk layar Radio.
Kontrol menampilkan di mana siaran dijeda. Bar kemajuan akan terus terisi, menampilkan waktu
yang telah berlalu sejak Anda menjeda.
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Berikut cara-cara mengontrol pemutaran radio yang dijeda:
Mulai mendengarkan di titik di mana Anda menjeda

Ketuk , atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
volume).

Melompat mundur per kenaikan 30 detik

Ketuk

.

Melompat maju per kenaikan 30 detik

Ketuk

.

Melompat maju per sekitar kenaikan 10 detik

Sentuh terus

Bergerak maju atau mundur melalui konten yang
dijeda

Seret kontrol di sepanjang kontrol Jeda Siaran.

Mengejar ketinggalan siaran langsung

Seret terus kontrol ke kanan.

Membuka menu Radio

. Menu Radio adalah tempat Anda
Ketuk
menemukan stasiun lokal, mengatur stasiun favorit,
menandakan lagu, dan melihat daftar lagu terbaru.

.

Jeda Siaran menggunakan beberapa daya baterai. Anda dapat mematikan Jeda Siaran untuk
menghemat daya baterai.
Mematikan Jeda Siaran:
mm Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Radio >

.

Mencari stasiun radio lokal dan mengatur favorit

Anda dapat menggunakan kontrol Radio untuk menemukan stasiun dengan menelusuri,
mencari, memindai, menyimpan favorit Anda, atau menyetelnya secara langsung. Anda juga
dapat menggunakan menu Radio untuk mencari stasiun lokal.

Mencari stasiun-stasiun radio lokal:
1 Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk

.

2 Ketuk Stasiun Radio Lokal.
iPod nano akan memindai frekuensi-frekuensi yang tersedia dan mendaftar stasiun-stasiun
radio lokal.
3 Ketuk di samping satu stasiun radio untuk mendengarkan stasiun radio tersebut tanpa
meninggalkan menu, atau ketuk stasiun radio tersebut untuk menyetelnya dan kembali ke
kontrol radio.
4 Setelah Anda selesai, ketuk
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Jika Anda ingin memperbarui daftar, ketuk Refresh.
Menghapus stasiun radio dari Favorit:
1 Dengan radio yang diputar, ketuk layar Diputar Sekarang.
2 Ketuk

, lalu ketuk Favorit.

3 Jentik ke bawah untuk menampilkan tombol Edit, lalu ketuk tombol tersebut.
4 Ketuk

di samping stasiun, lalu ketuk Hapus.

5 Ketuk Hapus Semua untuk menghapus seluruh daftar.
6 Jika sudah selesai, ketuk Selesai.

Memberi label lagu untuk peninjauan dan pembelian

Jika stasiun radio mendukung pemberian label, Anda dapat memberi label lagu yang Anda
dengar, lalu mempratinjau dan membelinya nanti di iTunes Store. Lagu-lagu yang dapat diberi
label ditandai dengan ikon label di layar Diputar Sekarang.
Memberi label di lagu:
mm Ketuk di layar Diputar Sekarang.
Lagu-lagu yang Anda tandai akan muncul di menu Radio di bawah Lagu yang Ditandai.
Saat berikutnya Anda menyelaraskan iPod nano ke iTunes, lagu-lagu yang Anda tandai akan
diselaraskan dan dihapus dari iPod nano. Lagu-lagu tersebut muncul di iTunes, di mana Anda
dapat mempratinjau dan membelinya di iTunes Store.
Catatan:  Fitur ini mungkin tidak tersedia untuk semua stasiun radio.
Jika stasiun radio tidak mendukung pemberian label, Anda juga dapat melihat daftar lagu yang
didengarkan baru-baru ini. Nanti, Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menemukan
dan membeli lagu tersebut.
Melihat lagu-lagu terbaru:
1 Dengan radio yang diputar, ketuk layar Diputar Sekarang.
2 Ketuk

, lalu ketuk Lagu Terbaru.

Daftar menampilkan judul lagu, nama artis, dan stasiun radio di mana Anda mendengar
lagu tersebut.

Mengatur cakupan radio Anda

iPod nano dapat digunakan di banyak negara untuk menerima sinyal radio FM. Ada lima rentang
sinyal preset, dikenali berdasarkan wilayah: The Americas (Amerika), Asia, Australia, Europe
(Eropa), dan Japan (Jepang).
Memilih cakupan radio:
1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan.
2 Ketuk Radio, lalu ketuk Cakupan Radio.
3 Ketuk cakupan Anda.
Tanda centang akan muncul di samping cakupan yang Anda pilih.
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Pengaturan wilayah ditentukan oleh standar radio internasional, bukan wilayah geografis
sebenarnya. Jika Anda tinggal di negara yang tidak terdaftar di menu Cakupan Radio, pilih
cakupan yang paling cocok dengan spesifikasi frekuensi radio di negara Anda.
Penting:  iPod nano dimaksudkan untuk hanya menerima siaran publik. Mendengarkan
transmisi yang tidak dimaksudkan untuk publik adalah melanggar hukum di beberapa negara
dan pelanggar dapat dituntut. Periksa dan patuhi hukum dan peraturan di area di mana Anda
menggunakan iPod nano.
Tabel berikut menetapkan rentang frekuensi radio tiap cakupan di menu Cakupan Radio,
bersama dengan kenaikan antarstasiun radio (ditunjukkan dengan tanda ± ).
Cakupan Radio

Spesifikasi Frekuensi Radio

Amerika

87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz

Asia

87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz

Australia

87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz

Eropa

87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz

Jepang

76,0-90,0 MHz/ ± 100 kHz
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7

Fitnes

iPod nano disertai dengan fitur-fitur internal untuk membantu Anda membuat rutinitas
kebugaran Anda. Atur Target Langkah Harian dengan pedometer internal, buat Berlari yang
diatur dengan musik favorit Anda, dan gunakan iTunes untuk mengupload data latihan ke situs
web Nike+. Anda dapat menggunakan monitor detak jantung LE (energi rendah) Bluetooth
untuk melacak detak jantung Anda di iPod nando saat berolahraga.

Mengatur preferensi Fitnes

Untuk data latihan yang lebih akurat, atur tinggi dan berat Anda di iPod nano. Anda harus
memperbarui berat Anda di iPod nano kapan pun ada perubahan. Jika Anda menggunakan
sistem pengukuran yang berbeda dari yang default di iPod nano, Anda dapat mengubah satuan
ukuran dan jarak.
Jika lagu atau daftar putar memotivasi Anda, buat lagu atau daftar putar tersebut menjadi
PowerSong Anda sebelum memulai latihan.
Untuk melakukan pengaturan ini, ketuk

di layar Fitnes.

Mengatur tinggi badan

Ketuk Info Pribadi, ketuk Tinggi, lalu jentik tombol
penyetel untuk mengatur berat badan Anda.

Mengatur berat badan

Ketuk Info Pribadi, ketuk Berat, lalu jentik tombol
penyetel untuk mengatur tinggi badan Anda.

Mengatur bagaimana satuan ukuran
atau ditampilkan

Ketuk “Satuan Ukuran,” lalu ketuk Inggris atau Metrik.

Menampilkan jarak dalam mil atau kilometer

Ketuk Jarak, lalu ketuk Mil atau Kilometer.

Mengatur PowerSong

Ketuk Lari, ketuk PowerSong, lalu pilih lagu atau daftar
putar.

Mengubah suara untuk umpan balik lisan

Ketuk Lari, ketuk Umpan Balik Lisan, lalu pilih pilihan.
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Memasangkan monitor detak jantung Bluetooth

Ketuk Nike + iPod Sport Kit, ketuk Monitor Detak
, lalu ketuk Tautan.
Jantung, ketuk

Menghitung langkah

Atur Target Langkah Harian, lalu biarkan iPod nano menghitung langkah Anda saat Anda
berjalan dan lacak kemajuan Anda serta kalori yang terbakar dari waktu ke waktu. iPod nano
menghitung langkah di latar belakang, sehingga Anda dapat mendengarkan musik atau
menggunakan iPod nano untuk hal-hal lain pada waktu yang bersamaan. Mulai dari tengah
malam, langkah apa pun yang Anda lakukan dilacak untuk hari itu.
Ikon Jalan

muncul di bar status saat langkah dihitung.

Menggunakan iPod nano untuk menghitung jumlah langkah selama berjalan:
mm Di layar Utama, ketuk Fitnes > Jalan > Mulai.
Jepitkan iPod nano di dekat dengan ikat pinggang Anda untuk akurasi yang lebih baik. iPod
nano menghitung langkah saat Anda berjalan atau berlari.
Mengatur Target Langkah Harian:
1 Di layar Utama, ketuk Fitnes.
2 Ketuk
3 Ketuk

, lalu ketuk Jalan.
di samping Target Langkah Harian.

4 Jentik tombol penyetel untuk mengatur jumlah langkah yang diinginkan, lalu ketuk Selesai.
Penghitungan tidak akan dimulai hingga Anda memulai Fitnes.
5 Tekan tombol Utama

, lalu ketuk Fitnes.

6 Ketuk Jalan, lalu ketuk Mulai.
Jumlah langkah yang Anda lakukan saat Berlari tidak dihitung di Target Langkah Harian.
Melihat total langkah Anda:
1 Di layar Utama, ketuk Fitnes.
2 Ketuk Jalan.
Layar Jalan pertama menampilkan statistik berikut:
••

Kalori terbakar

••

Total waktu iPod nano melacak langkah Anda
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••

Target harian Anda, jika Anda mengaturnya

••

Jarak tempuh

3 Geser ke kiri untuk melihat hitungan langkah harian, mingguan, bulanan, dan total keseluruhan.
Catatan:  Jumlah kalori yang dibakar adalah perkiraan, dan kalori sebenarnya dapat berbeda.
Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan dengan dokter.
Anda dapat melihat detail lebih lanjut tentang jalan dan latihan di Riwayat (lihat Melihat dan
mengelola data fitnes di halaman 40).

Berolahraga menggunakan musik

Anda dapat berolahraga dengan iPod nano untuk meraih target kebugaran jarak, waktu, atau
kalori yang terbakar. Lalu, tambahkan musik, podcast, buku audio, atau stasiun radio yang
membuat Anda terus bergerak. iPod nano terus mencatat semua data olahraga Anda yang jika
mau dapat Anda upload ke situs web Nike+.
Saat berolahraga, iPod nano memberikan umpan balik lisan saat Anda menjeda atau
melanjutkan olahraga.

Mengatur
latihan baru.

Pilih latihan
yang ada.

Mengatur olahraga Lari:
1 Di layar Utama, ketuk Fitnes.
2 Ketuk Lari, lalu ketuk salah satu tipe olahraga (Dasar, Waktu, Jarak, atau Kalori).
3 Ketuk target preset, atau ketuk Khusus.
Jika Anda memilih Khusus, gunakan kontrol untuk mengatur waktu, jarak, atau kalori, lalu
ketuk Selesai.
4 Pilih konten audio yang ingin Anda dengar selama berolahraga.
5 Ketuk Mulai Latihan.
Jepitkan iPod nano ke pinggang Anda untuk akurasi yang lebih baik. Anda dapat berlari atau
berjalan selama olahraga dan iPod nano akan menghitung jarak yang Anda tempuh. Jika Anda
mengatur Target Langkah Harian, langkah yang diambil selama Lari tidak akan dihitung ke total
Target Langkah Harian.
Latihan yang Anda buat di iPod nano akan disimpan, sehingga Anda dapat
menggunakannya lagi.
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Menggunakan olahraga yang disimpan:
1 Di layar Utama, ketuk Fitnes, lalu ketuk Lari.
2 Ketuk Lari, lalu ketuk Latihan Saya.
3 Ketuk latihan yang disimpan, lalu ketuk Mulai Latihan.

Mengontrol iPod nano selama latihan
Anda dapat menggunakan kontrol-kontrol iPod nano untuk menjeda dan melanjutkan olahraga
Anda, mengubah lagu, mendengar umpan balik lisan, atau beralih ke PowerSong sebagai
motivasi tambahan.
Tabel di bawah ini menjelaskan cara mengontrol iPod nano selama latihan:
Menjeda latihan

Tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume).
Ketuk layar, lalu ketuk (jika layar menjadi gelap,
tekan tombol Tidur/Bangun terlebih dahulu).

Melanjutkan latihan yang dijeda

Tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume), atau
ketuk layar, lalu ketuk Lanjut (jika layar menjadi gelap,
tekan tombol Tidur/Bangun terlebih dahulu).

Memilih lagu yang berbeda

Tekan tombol Putar/Jeda (di antara tombol volume)
dua kali, atau ketuk layar, ketuk , ketuk Ubah Musik,
lalu pilih (jika layar menjadi gelap, tekan tombol Tidur/
Bangun terlebih dahulu).

Memutar PowerSong Anda

Ketuk PowerSong (jika layar menjadi gelap, tekan
tombol Tidur/Bangun terlebih dahulu).
Mengatur PowerSong sebelum mulai latihan.

Mengakhiri latihan

Ketuk layar (jika layar menjadi gelap, klik tombol
Tidur/Bangun terlebih dahulu), ketuk , lalu ketuk
Akhiri Latihan.

Mendengar umpan balik lisan

Hentikan olahraga Anda. iPod nano akan
membicarakan statistik olahraga Anda sebagai
referensi cepat.
Jika Anda menggunakan EarPod Apple dengan
remote, tekan terus tombol tengah untuk
mendengarkan statistik saat ini, seperti kecepatan,
jarak, dan kalori yang terbakar saat latihan.

Jika Anda menggunakan headphone yang kompatibel dengan remote dan kontrol, lihat
dokumentasi produk untuk informasi cara menggunakan kontrolnya dengan iPod nano.

Menskalakan iPod nano

Untuk statistik olahraga yang lebih akurat, pastikan berat dan tinggi Anda diatur secara
akurat dan skalakan iPod nano lebih dari satu kali. Tiap kali Anda menskalakan iPod nano,
akurasinya meningkat.
Menskalakan iPod nano:
1 Di layar Utama, ketuk Fitnes > Lari.
2 Ketuk tipe latihan (lihat Berolahraga menggunakan musik di halaman 38).
3 Berjalan atau lari selama minimal seperempat mil (0,4 kilometer).
4 Hentikan latihan Anda, lalu ketuk Skala.
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Tombol Skala muncul di bagian bawah ringkasan latihan, jika latihan memenuhi syarat untuk
penskalaan. Anda mungkin perlu menjentik ke atas untuk melihatnya.
Anda dapat menskalakan atau menskalakan ulang tombol Skala yang muncul di bagian
bawah ringkasan latihan kapan pun. Jika Anda ingin memulai kembali, Anda dapat mengatur
ulang skala.
Mengatur ulang skala:
1 Di layar Utama, ketuk Fitnes.
2 Ketuk

, lalu ketuk Set Ulang Skala.

3 Ketuk Kalibrasi Jalan atau Kalibrasi Lari.
Pilih pilihan yang merefleksikan kecepatan yang ingin Anda skalakan ulang dengan tepat.
Misalnya, jika Anda lebih sering berjalan selama penskalaan, pilih pilihan tersebut.
4 Ketuk tombol Set Ulang Skala, atau ketuk Batal jika Anda berubah pikiran.
5 Mulai Lari atau Jalan, lalu ketuk tombol Skala saat muncul.
Untuk mengatur atau mengubah tinggi atau berat badan Anda, lihat Mengatur preferensi
Fitnes di halaman 36.

Melihat dan mengelola data fitnes

iPod nano melacak rentang statistik olahraga, sehingga Anda dapat memantau kemajuan target
fitnes Anda. Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk mengupload langkah dan informasi
olahraga lainnya ke situs web Nike+, di mana Anda dapat mengatur target, menantang teman,
dan melacak kemajuan Anda.
Melihat riwayat olahraga Anda:
1 Di layar Utama, ketuk Fitnes.
2 Ketuk

, lalu ketuk pilihan:

••

Personal Best menampilkan waktu terbaik saat lari dengan jarak yang berbeda-beda, dari satu
kilometer hingga maraton.

••

Total Olahraga menunjukkan total jumlah olahraga yang terlacak, dan memberikan informasi
jarak lari terjauh, total jarak saat lari, total waktu, dan total kalori yang terbakar.

••

Daftar tanggal di bagian bawah memberikan semua total berjalan dan olahraga Anda
berdasarkan tanggal. Berjalan dan olahraga dikelompokkan berdasarkan tipe, sehingga
memudahkan Anda mencarinya.

Menghapus data olahraga dari iPod nano:
1 Di layar Utama, ketuk Fitnes, lalu ketuk Riwayat.
2 Ketuk bulan yang ingin Anda hapus.
3 Jentik ke bawah, lalu ketuk Bersihkan.
Dialog menanyakan apakah Anda ingin menghapus riwayat latihan selama sebulan.
4 Ketuk Hapus Semua, atau ketuk Batalkan jika Anda berubah pikiran.
Anda dapat menggunakan iTunes untuk mengupload langkah Anda dan informasi olahraga
lain ke situs web Nike+. Anda memerlukan akun Nike+, yang dapat Anda atur saat pertama kali
menyelaraskan data olahraga di iTunes.
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Mengupload informasi langkah atau latihan Anda ke Nike+:
1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2 Klik Kirim di dialog yang muncul, lalu ikuti petunjuk di layar untuk mengatur akun Nike+ Anda.
Setelah mengatur akun Anda, panel Nike + iPod muncul di jendela iTunes.
3 Klik Nike + iPod, lalu pilih “Automatically send workout data to nikeplus.com” jika belum dipilih.
4 Klik Apply.
Untuk melihat dan berbagi informasi Anda di situs web Nike, klik tombol “Kunjungi nikeplus.
com” di panel Nike + iPod saat iPod nano tersambung ke komputer Anda, atau kunjungi
www.nikeplus.com dan masuk ke akun Anda.
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8

Foto

iPod nano memungkinkan Anda membawa foto bersama Anda, jadi Anda dapat berbagi dengan
keluarga, teman, dan rekan Anda.

Melihat foto di iPod nano

Anda dapat melihat foto di iPod nano satu per satu, atau sebagai pertunjukan slide.
Kembali ke tampilan kecil.

Ketuk dua kali
untuk zoom foto.

Ketuk layar
untuk menampilkan
kontrol foto.

Melihat foto satu per satu
Foto-foto Anda dikelompokkan menjadi album-album agar mudah dilihat-lihat di iPod nano.
Jika Anda menggunakan iPhoto, Anda juga dapat menyelaraskan Events (acara) dan Faces
(wajah), lalu melihat foto-foto dalam cara ini. Saat Anda melihat foto satu per satu, Anda dapat
memperbesar atau memperkecil dan memindahkan foto yang diperbesar untuk menampilkan
bagian tertentu dari gambar tersebut.
Melihat foto di iPod nano:
1 Di layar Utama, ketuk Foto.
2 Ketuk sebuah album atau kumpulan foto (jentik untuk melihat semua album).
3 Jentik ke atas atau ke bawah untuk melihat gambar kecil dari foto-foto Anda. Ketuk gambar kecil
untuk melihat gambar berukuran penuh.
4 Gesek ke kiri atau kanan melalui semua foto di album.
5 Ketuk foto untuk melihat kontrol, lalu ketuk

untuk kembali ke tampilan kecil.

Berikut cara-cara Anda dapat melihat dan memanipulasi foto-foto Anda:
Temukan foto dengan cepat dalam tampilan kecil

Jentik ke atas atau ke bawah.

Melihat foto tampilan kecil dalam ukuran penuh

Ketuk tampilan kecil foto.

		

42

Melihat foto berikutnya atau sebelumnya
dalam album

Ketuk foto di album, geser ke kiri atau kanan melalui
foto, lalu ketuk atau .

Dengan cepat memperbesar atau memperkecil foto

Ketuk dua kali foto berukuran penuh untuk
memperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil.
Jika Anda menggunakan Faces (wajah) di iPhoto,
mengetuk dua kali akan memperbesar wajah orang.

Memperbesar atau memperkecil foto

Cubit dengan dua jari. Renggangkan jari untuk
memperbesar secara bertahap, dan rapatkan jari
untuk mengurangi ukuran.

Melihat bagian yang berbeda dari foto yang
diperbesar (geser foto)

Seret foto di layar dengan satu jari.

Kembali ke tampilan kecil album

Ketuk

Melihat album sebagai pertunjukan slide

Ketuk foto di album, lalu ketuk . Jika musik diputar,
musik akan menjadi lagu pengiring pertunjukan slide.

Menjeda dan melanjutkan pertunjukan slide

Ketuk layar untuk menjeda, lalu ketuk
untuk melanjutkan.

Ubah pengaturan pertunjukan slide

Di layar Utama, ketuk Pengaturan, lalu ketuk Foto.
Ketuk pengaturan yang ingin Anda ubah.

.

Anda dapat mengatur kecepatan pertunjukan slide,
mengacak foto, atau mengulang pertunjukan slide.

Menonton pertunjukan slide di iPod nano
Anda dapat melihat foto di iPod nano dalam pertunjukan slide dengan transisi. Atur pilihan
pertunjukan slide di Pengaturan > Foto.
Menonton pertunjukan slide di iPod nano:
1 Di layar Utama, ketuk Foto.
2 Ketuk sebuah album, atau ketuk Semua Foto.
3 Ketuk foto yang ingin Anda gunakan untuk memulai, lalu ketuk lagi untuk menampilkan kontrol.
Jika Anda mengetuk foto yang tidak diinginkan, ketuk untuk kembali ke tampilan kecil album.
Gesek ke kanan membawa Anda kembali ke satu foto setiap kalinya.
4 Ketuk

untuk memulai pertunjukan slide.

Jika ingin menambahkan lagu pengiring untuk pertunjukan slide, mulai putar lagu atau daftar
putar sebelum Anda memulai pertunjukan slide.
Saat menonton pertunjukan slide, Anda dapat mengetuk layar untuk menjeda pertunjukan slide,
lalu ketuk untuk melanjutkan. Untuk keluar, ketuk untuk kembali ke album.

Menyelaraskan foto

Anda dapat menyeleraskan foto dari komputer Anda ke iPod nano menggunakan iTunes, atau
menambahkan foto secara manual dari folder di komputer Anda. Foto dioptimalkan untuk
ditampilkan di iPod nano, tetapi Anda juga dapat menambahkan foto dengan resolusi penuh.

Menambahkan foto dari komputer Anda
Anda dapat menyeleraskan foto dengan iPod nano menggunakan iTunes di komputer Anda.
Menambahkan foto ke iPod nano untuk pertama kalinya mungkin memerlukan waktu,
bergantung jumlah foto.
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Menyelaraskan foto dari perpustakaan iPhoto Anda:
1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2 Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.
3 Pilih “Sync Photos from,” lalu pilih iPhoto dari menu pop-up.
4 Pilih apakah Anda ingin menyertakan semua foto Anda, atau hanya foto-foto yang dipilih.
Jika Anda memilih pilihan kedua, klik menu pop-up untuk membuat perbaikan lebih lanjut. Lalu
pilih Albums, Events (acara), dan Faces (wajah) untuk penyelarasan.
5 Klik Apply.
Setiap kali Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, foto-foto akan diselaraskan
secara otomatis.
Menambahkan foto dari sebuah folder di hard disk Anda ke iPod nano:
1 Tambahkan foto ke folder di komputer Anda.
Jika Anda ingin gambar-gambar muncul di album foto yang terpisah di iPod nano, buat folder
dalam folder gambar utama dan seret gambar ke folder baru.
2 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
3 Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.
4 Pilih “Sync photos from.”
5 Pilih “Choose Folder …” dari menu pop-up, lalu pilih folder gambar.
6 Pilih “All folders”, atau “Selected folders”.
Jika Anda memilih opsi kedua, pilihlah folder-folder yang ingin Anda selaraskan.
7 Klik Apply.
Jika Anda menambahkan foto ke iPod nano, iTunes mengoptimalkan foto untuk dilihat. File
gambar beresolusi penuh tidak ditransfer secara default. Menambahkan file gambar beresolusi
penuh sangat berguna, misal jika Anda ingin memindahkannya dari satu komputer ke komputer
lain, namun tidak perlu untuk melihat gambar tersebut di iPod nano.
Menambahkan file gambar beresolusi penuh ke iPod nano:
1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2 Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.
3 Pilih “Include full-resolution photos”.
4 Klik Apply.
iTunes menyalin versi resolusi penuh dari foto ke folder Photos di iPod nano. Untuk
mendapatkannya, lihat bagian berikut, Menyalin foto dari iPod nano ke komputer.

Menyalin foto dari iPod nano ke komputer
Jika Anda menambahkan foto-foto beresolusi penuh dari komputer Anda ke iPod nano, foto-foto
tersebut akan disimpan di folder Photos pada iPod nano. Anda dapat menyambungkan iPod
nano ke komputer dan menyimpan foto-foto ini di komputer tersebut.
Menambahkan foto dari iPod nano ke komputer:
1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2 Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Summary.
3 Di bagian Options, pilih “Enable disk use".
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4 Klik Apply.
Saat Anda menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal, ikon disk iPod nano akan muncul di
desktop (Mac), atau sebagai drive berhuruf berikutnya yang tersedia di Windows Explorer (PC
Windows).
5 Seret file gambar dari folder Photos di iPod nano ke desktop atau ke aplikasi pengeditan foto
di komputer.
Anda juga dapat menggunakan aplikasi pengeditan foto, seperti iPhoto, untuk menambahkan
foto yang disimpan dalam folder Photos di iPod nano. Lihat dokumentasi yang disertakan
dengan aplikasi tersebut untuk informasi lebih lanjut.
Pastikan untuk tidak mencentang “Enable disk use” jika sudah selesai, dan klik Apply. Jika
iPod nano digunakan sebagai disk eksternal, Anda harus mengeluarkan iPod nano sebelum
melepaskannya dari komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melepaskan iPod nano
dari komputer Anda di halaman 13.

Menghapus foto dari iPod nano
Anda dapat mengubah pengaturan penyelarasan untuk menghapus semua foto dari iPod nano,
termasuk gambar-gambar dengan resolusi penuh, atau untuk menghapus foto-foto yang dipilih.
Menghapus semua foto dari iPod nano:
1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2 Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.
3 Pilih “Sync photos from.”
Kotak centang sudah dipilih, dan mengekliknya lagi akan menghilangkan centang. Dialog
muncul meminta verifikasi.
4 Klik Remove Photos di dialog yang muncul, lalu klik Apply.
Tidak ada foto yang dihapus hingga Anda mengklik Apply. Jika Anda berubah pikiran, pilih Sync
Photos lagi.
Menghapus foto-foto yang dipilih:
1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2 Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.
3 Pilih “Selected albums, events, and faces, and automatically include,” lalu pilih pilihan dari menu
pop-up.
4 Jangan centang item-item yang ingin Anda hapus dari iPod nano, lalu klik Apply.
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Jam

9

Anda dapat menggunakan jam di iPod nano sebagai stopwatch, timer, dan untuk menampilkan
waktu beberapa zona waktu.

Menyesuaikan jam

Anda dapat memilih tampilan jam yang berbeda-beda untuk iPod nano dan mengubah waktu
ditampilkan. Misalnya, Anda dapat menggunakan notasi jam 24 jam, atau memilih apakah
menampilkan jam saat layar iPod nano menyala. Jika Anda memilih jam dunia, Anda dapat
menampilkan waktu dalam dua zona waktu tambahan.

Mengubah tampilan jam:
Lakukan salah satu langkah berikut:
mm Ketuk Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu > Tampilan Jam, ketuk salah satu pilihan, lalu
ketuk Set.
mm Di layar Utama, ketuk Jam, ketuk tampilan jam, lalu ketuk panah kiri atau kanan yang muncul.
Berhenti saat Anda melihat yang Anda inginkan, dan tampilan jam menjadi tampilan jam default
hingga Anda mengubahnya.
Jika Anda mengatur tampilan jam menjadi jam dunia, Anda perlu mengatur zona waktu.
Mengatur zona waktu jam dunia:
1 Pilih tampilan jam dunia menggunakan salah satu metode yang dijelaskan di atas.
2 Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu > Jam Dunia.
Jika iPod nano diatur ke tampilan jam lain apa pun, Jam Dunia tidak muncul di preferensi
Tanggal & Waktu.
3 Ketuk sebuah lokasi di Jam Dunia, lalu ketuk kota yang paling dekat dengan lokasi yang ingin
Anda tampilkan.
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Berikut beberapa cara lain untuk mengubah cara melihat waktu di iPod nano:
Mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu

Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum >
Tanggal & Waktu.

Menampilkan waktu dengan format 24 jam

Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum >
di samping Jam 24
Tanggal & Waktu, lalu ketuk
Jam untuk menyalakannya.

Menunjukkan tampilan jam saat iPod nano bangun
dari tidur

Ketuk Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu,
di samping Waktu Bangun
lalu ketuk
untuk menyalakannya.

Menggunakan stopwatch

iPod nano memiliki stopwatch untuk menghitung waktu suatu acara atau jarak interval, seperti
putaran. Anda dapat memutar musik atau audio lain selagi Anda menggunakan stopwatch.

Menggunakan stopwatch:
1 Di layar Utama, ketuk Jam.
2 Geser ke kiri untuk melihat kontrol-kontrol stopwatch.
3 Ketuk Mulai.
••

Untuk mencatat waktu putaran, ketuk Putaran tiap putaran.

••

Untuk menjeda stopwatch, ketuk Berhenti. Lalu ketuk Mulai untuk melanjutkan.

4 Ketuk Berhenti jika sudah selesai.
iPod nano menampilkan statistik putaran sesi terakhir di layar. Pastikan untuk mencatat waktu
putaran sebelum Anda mulai sesi baru. Mengetuk Set Ulang akan menghapus informasi tersebut.

Menggunakan timer

Gunakan timer hitung mundur di iPod nano untuk mengatur alarm atau mengatur timer tidur
yang mematikan iPod nano secara otomatis. Timer terus bekerja saat iPod nano dimatikan, tetapi
Anda tidak akan dapat mendengar suara alarm.
Mengatur timer:
1 Di layar Utama, ketuk Jam.
2 Geser ke kiri dua kali untuk melihat kontrol-kontrol timer.
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3 Jentik untuk mengatur jam dan menit hingga alarm mati, lalu ketuk Saat Timer Berhenti.

4 Ketuk bunyi alarm, lalu ketuk Atur.
5 Ketuk Start (Mulai) ketika Anda siap untuk memulai timer.
Membatalkan timer:
1 Di layar Utama, ketuk Jam.
2 Geser untuk melihat kontrol timer.
3 Ketuk Batalkan.
Anda dapat mengatur timer tidur untuk mematikan iPod nano secara otomatis setelah memutar
musik atau konten lain selama periode waktu tertentu.

Mengatur timer tidur:
1 Di layar Utama, ketuk Jam.
2 Geser ke kiri dua kali untuk melihat kontrol-kontrol timer.
3 Jentik untuk mengatur jam dan menit, lalu ketuk Saat Timer Berhenti.
4 Ketuk iPod Tidur, lalu ketuk Atur.
5 Ketuk Mulai jika Anda siap.
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Memo Suara

10

Anda dapat merekam dan mendengarkan memo suara di iPod nano, melabelinya, lalu
menyelaraskannya ke iTunes. Ikon Memo Suara muncul di layar Utama saat mikrofon tersambung
atau saat ada rekaman suara di iPod nano.

Merekam memo suara

Anda dapat menggunakan EarPod Apple opsional dengan Remote dan Mikrofon, atau aksesori
pihak ketiga yang didukung, untuk merekam memo suara di iPod nano.
Merekam memo suara:
1 Sambung mikrofon yang kompatibel, lalu ketuk Memo Suara di layar Utama.
2 Ketuk Rekam, lalu mulai bicara.
Anda dapat mengetuk Jeda, lalu ketuk Lanjut sebanyak yang Anda inginkan selama rekaman.
3 Jika sudah selesai, ketuk Berhenti.
Waktu yang dilalui muncul di layar saat Anda merekam. Jika Anda menekan tombol Utama atau
membiarkan layar Memo Suara, rekaman berhenti secara otomatis.

Mendengarkan rekaman

Anda dapat memutar ulang rekaman tanpa menyambungkan mikrofon. Kontrol untuk
pemutaran ulang memo suara serupa dengan kontrol untuk mendengarkan audio lain di
iPod nano.
Mendengarkan rekaman:
1 Di layar Utama, ketuk Memo Suara.
2 Ketuk Memo, lalu ketuk rekaman.
Rekaman mulai diputar secara otomatis.

		

49

3 Ketuk

untuk menjeda pemutaran ulang.

Ketuk layar untuk melihat kontrol pemutaran ulang tambahan.
Berikut cara-cara untuk mengontrol pemutaran ulang:
Menjeda

Ketuk , lepas EarPod, atau tekan tombol Putar/Jeda
(antartombol volume).

Melanjutkan rekaman yang dijeda

Ketuk , atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
volume).

Memulai ulang rekaman

Ketuk

Melompat ke akhir rekaman

, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol
Ketuk
volume) dua kali.

Melompat ke bagian mana pun dalam rekaman

Ketuk layar, lalu seret playhead di sepanjang
kontrol posisi track. Geser jari Anda ke atas untuk
memperlambat kecepatan geser agar presisi menjadi
lebih tinggi. Semakin ke bawah Anda menggeser jari,
semakin rendah kecepatan geser.

Memutar 30 detik terakhir

Di layar kontrol kedua, ketuk

Mengatur laju pemutaran

Ketuk layar, lalu ketuk
mengubah kecepatan.

.

.

. Ketuk kontrol lagi untuk

= Memutar kecepatan ganda.
= Memutar kecepatan normal.
= Memutar kecepatan setengah.

Mengelola rekaman

Rekaman yang Anda simpan terdaftar menurut tanggal dan waktu. Anda dapat menetapkan
label ke rekaman untuk membantu mengelolanya. Gunakan iTunes untuk menyalin rekaman ke
komputer Anda.
Melabeli rekaman:
1 Di layar Memo Suara, ketuk Memo
2 Ketuk rekaman, dan saat rekaman mulai diputar, ketuk layar lagi.
3 Ketuk

, lalu ketuk salah satu pilihan.

Anda dapat memilih Memo, Podcast, Wawancara, Kuliah, Ide, Rapat, atau Presentasi.
Rekaman muncul di daftar dengan label yang Anda pilih, bersama dengan tanggal dan
waktu rekaman.
Menghapus rekaman:
1 Di layar Memo Suara, ketuk Memo
2 Ketuk Edit.
3 Ketuk

di samping rekaman, lalu ketuk Hapus.

4 Jika sudah selesai, ketuk Selesai.
Menyelaraskan memo suara dengan komputer Anda:
mm Jika iPod nano diatur untuk menyelaraskan lagu secara otomatis: Memo suara pada iPod nano
diselaraskan ke daftar putar pada iTunes dengan nama Voice Memo (dan dihapus dari iPod nano)
saat Anda menyambungkan iPod nano. Lihat Menyelaraskan secara otomatis di halaman 16.
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mm Jika iPod nano diatur untuk menyelaraskan lagu secara manual: iTunes menanyakan apakah Anda
ingin menyelaraskan memo suara baru saat berikutnya Anda menyeleraskan. Lihat Mengelola
iPod nano secara manual di halaman 16.
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Aksesibilitas

11

Fitur-fitur Akses Universal

Fitur-fitur aksesibilitas mempermudah pengguna dengan keterbatasan penglihatan,
pendengaran, atau keterbatasan fisik lainnya untuk menggunakan iPod nano. Fitur-fitur ini
meliputi:
••

VoiceOver

••

Mono Audio

••

Inversi Warna

Anda dapat menyalakan atau mematikan fitur-fitur ini di iPod nano atau di iTunes. Anda juga
dapat mengatur preferensi yang menyalakan atau mematikan Voice Over atau Inversi Warna
dengan tiga kali klik tombol Utama (lihat Mengaktifkan fitur-fitur aksesibilitas dengan cepat di
halaman 55.
Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas di iTunes:
1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2 Di iTunes, pilih iPod nano, lalu klik tab Summary.
3 Di bagian Options, pilih Configure Universal Access.
4 Pilih pilihan yang ingin Anda gunakan, lalu klik OK.
5 Klik Apply.
Lihat bagian di bawah ini untuk informasi tentang mengaktifkan dan menonaktifkan fitur
aksesibilitas pada iPod nano.
Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas pada Mac dan iPod nano Anda,
kunjungi www.apple.com/accessibility.

Menggunakan VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat
menggunakan iPod nano tanpa perlu melihat layarnya. VoiceOver mengucapkan bahasa yang
Anda tentukan di pengaturan Aksesibilitas pada iPod nano.
VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.
VoiceOver akan memberitahu Anda setiap elemen yang dipilih pada layar. Ketika elemen dipilih,
elemen tersebut akan dikelilingi oleh persegi panjang putih dan VoiceOver akan mengucapkan
nama atau mendeskripsikan item tersebut. Persegi panjang tersebut berfungsi sebagai kursor
VoiceOver.
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Jika teks dipilih, VoiceOver akan membacakan teksnya. Jika salah satu kontrol (seperti tombol
atau sakelar) dipilih, VoiceOver akan medeskripsikan item tersebut, atau memberikan perintah—
misalnya, “double-tap to open” (ketuk dua kali untuk membuka).

Mengatur VoiceOver di iPod nano:
1 Sambungkan EarPod atau headphone ke iPod nano.
2 Di layar Utama, ketuk Pengaturan, lalu ketuk Umum.
3 Ketuk Aksesibilitas.
4 Ketuk VoiceOVer, lalu atur salah satu pilihan berikut:
••

Ucap Petunjuk: Menjelaskan cara berinteraksi dengan item dalam kursor VoiceOver. Anda
mungkin ingin mengaktifkan ini untuk membantu Anda mempelajari cara menggunakan iPod
nano, dan mematikannya nanti.

••

Laju Bicara: Menambah atau mengurangi laju bicara untuk VoiceOver. Ini tidak akan
memengaruhi laju berbicara untuk buku audio atau podcast.

••

Bahasa: Mengatur bahasa untuk VoiceOver. Harus cocok dengan bahasa yang diatur untuk
iPod nano.

5 Ketuk

untuk menyalakan VoiceOver.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda menyalakan VoiceOver di iPod nano, dialog akan muncul.
6 Ketuk OK di dialog, lalu ketuk dua kali OK untuk mengonfirmasi.
Jika Anda tidak dapat melihat layar, gerakkan jari Anda hingga Anda mendengar “tombol OK,”
lalu ketuk dua kali dengan satu jari.
Jika Anda tidak melakukan apa-apa selama 15 detik, dialog akan menghilang dan VoiceOver mati.
Ketika VoiceOver aktif, Anda menggunakan gerakan yang berbeda untuk mengontrol iPod nano.
Jika Anda berubah pikiran dan ingin mematikan VoiceOver, ketuk dua kali dengan dua jari untuk
memindahkan tombol ke Mati. Jika Anda menavigasi pergi dari layar Pengaturan, Anda perlu
menggunakan gerakan VoiceOver untuk kembali ke pengaturan dan mematikannya.
Matikan VoiceOver di iPod nano menggunakan gerakan VoiceOver:
1 Klik tombol Utama, lalu geser satu jari mengelilingi layar hingga Anda mendengar “Pengaturan.”
Jika Anda tidak mendengar "Pengaturan", gesek dengan dua jari untuk berpindah ke layar lain
dan mencoba lagi.
2 Ketuk dua kali untuk membuka Pengaturan.
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3 Geser jari Anda ke atas atau bawah hingga Anda melihat atau mendengar "Umum", lalu ketuk
dua kali.
4 Geser jari Anda ke atas atau bawah layar hingga Anda melihat atau mendengar “Aksesibilitas”, lalu
ketuk dua kali.
5 Geser jari Anda ke atas atau bawah layar hingga Anda melihat atau mendengar “VoiceOver”, lalu
ketuk dua kali.
6 Ketuk dua kali saat Anda mendengar “tombol VoiceOver menyala.”
Anda mendengar "VoiceOver mati" sebagai konfirmasi. Anda dapat sekali lagi menggunakan
gerakan standar untuk mengontrol iPod nano.

Gerakan VoiceOver
Jika VoiceOver dinyalakan, gunakan gerakan-gerakan berikut untuk mengontrol iPod nano:
Membaca layar mulai dari atas

Jentik ke atas dengan dua jari.

Membaca layar dari pilihan saat ini

Jentik ke bawah dengan dua jari.

Menjeda atau melanjutkan suara saat membaca
dialog dan teks lain

Ketuk layar dengan satu jari.

Memilih item dalam kursor VoiceOver

Ketuk layar dengan satu jari.

Mengaktifkan item dalam kursor VoiceOver

Ketuk dua kali dengan satu jari.

Menggulir ke kiri satu layar

Gesek ke kanan dengan dua jari.

Menggulir ke kanan satu layar

Gesek ke kiri dengan dua jari.

Menggulir ke atas satu layar dalam daftar
atau menu

Jentik ke bawah dengan satu jari.

Menggulir ke bawah satu layar dalam daftar
atau menu

Jentik ke atas dengan satu jari.

Memulai atau menghentikan tindakan saat ini

Ketuk dengan dua jari.

Menambah atau mengurangi nilai dari sebuah
kontrol yang dipilih

Jentik ke atas dengan satu jari untuk menambah
nilai, atau jentik ke bawah dengan satu jari untuk
mengurangi nilai.

Kembali ke layar Utama

Tekan tombol Utama.

Mengatur Audio Mono

Audio Mono menggabungkan suara dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang
diputar melalui kedua sisi EarPod. Hal ini memungkinkan pengguna dengan kerusakan
pendengaran pada satu telinga, untuk mendengarkan kedua saluran dengan telinga lainnya.
Mengaktifkan atau mematikan Audio Mono:
1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum.
2 Ketuk Aksesibilitas.
3 Ketuk tombol Nyala/Mati di samping Mono Audio (Audio Mono).

Membalikkan warna layar

Anda dapat membalik warna di layar iPod nano, agar mudah dibaca. Saat Inversi Warna menyala,
layar terlihat seperti negatif foto.
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Menyalakan atau mematikan Inversi Warna:
1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum.
2 Ketuk Aksesibilitas.
3 Ketuk tombol Nyala/Mati di samping Inversi Warna.

Mengaktifkan fitur-fitur aksesibilitas dengan cepat

Anda dapat mengatur iPod nano untuk mematikan dan menyalakan Inversi Warna atau
VoiceOver saat Anda menekan tombol Utama tiga kali. Ini memudahkan untuk berbagi iPod
nano dengan orang lain yang tidak memerlukan fitur yang sama.
Menyalakan pintasan aksesibilitas:
1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum.
2 Ketuk Aksesibilitas.
3 Ketuk Tiga kali Utama, lalu ketuk salah satu pilihan.
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Aksesori EarPod dan Bluetooth

12

Anda dapat menggunakan EarPod yang disertakan dengan iPod nano, atau menggunakan
berbagai earphone, headset, dan speaker pihak ketiga yang kompatibel untuk mendengarkan
musik dan konten audio lainnya, menonton video, dan melihat foto. Anda juga dapat
menggunakan iPod nano dengan headset Bluetooth dan sistem hands-free yang kompatibel di
beberapa mobil.
PERINGATAN:  Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat
Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.

Menggunakan EarPod Apple

EaPod Apple yang disertakan dengan iPod nano menyambung ke port earphone di bagian
bawah iPod nano. Pasang EarPod di telinga Anda seperti ditunjukkan pada gambar.
Kord earphone
dapat disesuaikan.

Jika Anda memiliki EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon atau Headphone Masuk-Telinga
dengan Remote dan Mikrofon, Anda juga dapat menavigasi daftar putar. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat dokumentasi untuk aksesori-aksesori tersebut.

Menggunakan EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon

EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon (ditunjukkan di sini) tersedia secara terpisah.
EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon terdiri dari mikrofon, tombol-tombol volume, dan
tombol terintegrasi yang memungkinkan Anda mengontrol pemutaran audio dan mendengar
pengumuman lagu.

Tombol Mikrofon
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Sambungkan EarPod untuk mendengarkan musik, radio FM, atau merekam memo suara
menggunakan mikrofon internal. Tekan tombol tengah di mikrofon untuk mengontrol
pemutaran musik dan mendengar pengumuman lagu.
Menjeda lagu atau olahraga

Tekan tombol tengah. Tekan kembali untuk
melanjutkan pemutaran.

Melompat ke lagu berikutnya

Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat.

Melompat ke lagu sebelumnya

Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat.

Mempercepat-maju

Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat
dan tahan.

Putar Balik

Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat
dan tahan.

Menyesuaikan volume

Tekan tombol + atau –.

Mendengarkan pengumuman lagu

Tekan terus tombol tengah sampai Anda mendengar
judul lagu dan nama artis saat ini.
Jika Anda mendengarkan buku audio, podcast, atau
koleksi iTunes U, Anda akan mendengar judul buku
dan nama pengarang, atau informasi episode.

Pilih daftar putar yang berbeda

Tekan dan tahan tombol tengah melalui
pengumuman judul lagu dan nama artis, hingga Anda
mendengar daftar putar yang pertama.
Klik tombol + atau - untuk bergerak maju atau
mundur dalam menu daftar putar. Saat Anda
mendengar yang Anda inginkan, klik tombol tengah.

Catatan:  Tombol Putar/Jeda di iPod nano bekerja dengan cara yang sama seperti tombol tengah
di EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon.

Menyambungkan ke Aksesori Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPod nano dengan headset Bluetooth dan aksesori lain yang
kompatibel, termasuk beberapa sistem hands-free di mobil yang lebih baru. iPod nano
mendukung A2DP untuk streaming audio dan AVRCP untuk mengontrol pemutaran di
perangkat Bluetooth. Sebelum Anda dapat menggunakan perangkat Bluetooth, Anda harus
memasangkannya dengan iPod nano.
Anda juga dapat menggunakan iPod nano dengan sensor Nike+ atau monitor detak jantung
Bluetooth. Atur perangkat fitnes Bluetooth di Fitnes (lihat Mengatur preferensi Fitnes di
halaman 36).
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Penting:  Baca dokumentasi yang disertakan dengan perangkat Bluetooth Anda untuk
petunjuk penggunaannya, saat memasangkannya dengan perangkat lain, dan saat
mengoptimalkan kinerja.

Memasangkan iPod nano dengan perangkat Bluetooth
1 Ikuti petunjuk yang disertakan dengan perangkat agar perangkat dapat dideteksi atau atur
perangkat untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya.
2 Di layar Utama iPod nano, ketuk Pengaturan > Bluetooth.
3 Ketuk

untuk Menyalakannya.

iPod nano mulai mencari perangkat Bluetooth yang tersedia.
4 Jika perangkat Anda muncul di daftar, ketuk perangkat.
Saat pemasangan selesai, Anda melihat "Tersambung" di bawah nama perangkat.
Beberapa perangkat Bluetooth memerlukan kode untuk menyelesaikan pemasangan. Jika Anda
melihat layar yang meminta untuk memasukkan kode, periksa dokumentasi yang disertakan
dengan perangkat, lalu masukkan kode yang disediakan di dokumentasi perangkat tersebut.
Jika perangkat Anda menggunakan sistem Pemasangan yang Aman dan Sederhana. enam
kode digit muncul di layar iPod nano dan di layar perangkat Bluetooth. Jika kode cocok, ketuk
Pasangkan di iPod nano untuk menyelesaikan pemasangan.
Menyambungkan ke perangkat Bluetooth yang dipasangkan:
Perangkat Bluetooth dapat dipasangkan dengan iPod nano, bahkan saat sedang tidak
tersambung. Anda harus menyambung ke perangkat untuk menggunakannya.
mm Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Bluetooth, lalu ketuk perangkat yang dipasangkan.
Saat berhasil tersambung, Anda melihat "Tersambung" di bawah nama perangkat.
Menghapus pemasangan perangkat Bluetooth:
1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Bluetooth.
2 Ketuk

di samping perangkat di daftar Perangkat.

3 Ketuk "Lupakan Perangkat ini".
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Beralih antarperangkat output audio

Jika Anda memiliki lebih dari perangkat output audio yang tersambung atau dipasangkan
dengan iPod nano, Anda dapat menggunakan kontrol pemutaran di iPod nano untuk memilih
satu untuk output audio.
Saat beberapa perangkat tersedia, ikon speaker muncul di samping kontrol volume untuk musik,
dan di kontrol pemutaran tambahan untuk tipe audio, video, dan film lain.
Muncul saat EarPod atau headphone lain disambungkan
ke port earphone dan aksesori audio USB yang didukung
disambungkan ke port Lightning.
Muncul saat EarPod atau perangkat audio non-Bluetooth
dipilih dan pilihan output lain tersedia.
Muncul saat perangkat Bluetooth dipilih dan pilihan
output lain tersedia.

iPod nano harus selalu dipasangkan dengan perangkat Bluetooth untuk menggunakan kontrol.
Memilih perangkat untuk output audio:
mm Ketuk ikon, lalu ketuk perangkat di daftar.
EarPod dan headphone lain yang tersambung ke port earphone muncul sebagai "iPod" di daftar.
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Kiat dan Pemecahan Masalah

13

Sebagian besar masalah dengan iPod nano dapat dipecahkan
dengan saran-saran berikut dalam bab ini.
5 R: Menset Ulang, Mencoba Lagi, Memulai Ulang, Menginstal Ulang,
Memulihkan
Ingat lima saran dasar ini jika Anda memiliki masalah dengan iPod nano. Coba langkahlangkah ini satu per satu sampai masalah Anda terselesaikan. Jika salah satu cara berikut tidak
membantu, baca terus untuk mendapatkan solusi untuk masalah-masalah tertentu.
••

Menset ulang iPod nano. Lihat Saran umum, di bawah.

••

Retry (coba lagi) dengan port USB berbeda jika Anda tidak dapat melihat iPod nano
di iTunes.

••

Mulai ulang komputer, dan pastikan Anda memiliki pembaruan perangkat lunak terbaru
yang telah diinstal.

••

Reinstall (instalasi ulang) perangkat lunak iTunes dari versi terbaru di web.

••

Mengatur ulang iPod nano. Lihat Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod di
halaman 64.

Saran umum

Sebagian besar masalah dengan iPod nano dapat dipecahkan dengan mengatur
ulang perangkat.
Jika Anda perlu menset ulang iPod nano
mm Pertama, pastikan iPod nano sudah terisi dayanya. Lalu, tekan tombol Tidur/Bangun dan tombol
Utama selama 6 detik, hingga muncul logo Apple.
Jika iPod nano tidak mau menyala atau merespons
mm Baterai iPod nano mungkin perlu diisi. Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 atau port USB
3.0 berdaya tinggi di komputer Anda atau ke Adaptor Daya USB Apple dan biarkan baterai terisi.
Cari ikon petir di layar iPod nano untuk memverifikasi bahwa iPod nano sedang menerima
pengisian daya.
Catatan:  Port USB 2.0 di sebagian besar papan ketik tidak memiliki cukup daya untuk mengisi
baterai iPod nano. Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 atau port USB 3.0 berdaya tinggi
di komputer.
mm Cobalah 5 R, satu per satu, hingga iPod nano merespons.
Jika Anda ingin melepaskan iPod nano, tetapi Anda melihat pesan “Tersambung” atau
“Sinkronisasi Sedang Berlangsung”
mm Jika iPod nano sedang menyelaraskan musik, tunggu sampai selesai.
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mm Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik tombol Keluarkan (C).
mm Jika iPod nano menghilang dari iTunes, namun Anda masih melihat pesan “Tersambung” atau
“Sinkronisasi Sedang Berlangsung” di layar iPod nano, lepaskan iPod nano.
mm Jika iPod nano tidak menghilang dari iTunes, seret ikon iPod nano dari desktop ke Trash jika Anda
menggunakan Mac. Jika Anda menggunakan PC Windows, keluarkan perangkat di My Computer
atau klik ikon Safely Remove Hardware di tray sistem dan pilih iPod nano. Jika Anda masih
melihat pesan “Tersambung” atau “Sinkronisasi Sedang Berlangsung”, mulai ulang komputer dan
keluarkan iPod nano lagi.
Jika iPod nano tidak memainkan musik
mm Pastikan volume disesuaikan dengan benar. Batas volume maksimum mungkin telah diatur.
Anda dapat mengubah atau menghapusnya di Pengaturan. Lihat Mengatur batas volume
maksimum di halaman 26.
mm Pastikan Anda menggunakan iTunes 10.7 atau versi yang lebih baru (tersedia di
www.itunes.com/downloads). Lagu-lagu yang dibeli dari iTunes Store, yang menggunakan versi
lama iTunes tidak akan diputar di iPod nano hingga Anda meningkatkan iTunes.
Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer dan tidak ada yang terjadi
mm Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak iTunes versi terbaru dari
www.itunes.com/downloads.
mm Coba sambungkan ke port USB yang berbeda di komputer.
Catatan:  Komputer Anda memerlukan port USB 2.0 atau port USB 3.0 untuk menyambungkan
iPod nano. Jika Anda memiliki PC Windows yang tidak memiliki port USB 2.0, dalam beberapa
kasus, Anda dapat membeli dan memasang kartu USB 2.0.
mm Jika iPod nano disambungkan ke hub USB, coba sambungkan iPod nano langsung ke port USB
2.0 atau port USB 3.0 berdaya tinggi di komputer.
mm iPod nano mungkin perlu diset ulang (lihat halaman 60).
mm Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer portabel menggunakan Kabel Lightning Ke
USB, sambungkan komputer ke stopkontak sebelum menyambungkan iPod nano.
mm Pastikan Anda memiliki komputer dan perangkat lunak yang diperlukan. Lihat Jika Anda ingin
memeriksa persyaratan sistem di halaman 63.
mm Periksa sambungan kabel. Cabut kabel di kedua ujungnya dan pastikan tidak ada benda asing di
dalam port USB. Lalu sambungkan kembali kabel.
mm Coba mulai ulang komputer Anda.
mm Jika tidak ada saran di atas dapat memecahkan masalah Anda, Anda mungkin perlu mengatur
ulang perangkat lunak iPod nano. Lihat Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod di
halaman 64.
Jika musik berhenti saat layar iPod nano mati
mm Pastikan bahwa port earphone bersih dari serpihan.
Jika iPod nano menampilkan pesan “Sambung ke Daya”
mm Pesan ini mungkin muncul jika baterai iPod nano sangat lemah dan perlu diisi sebelum
iPod nano dapat berkomunikasi dengan komputer Anda. Untuk mengisi baterai, sambungkan
iPod nano ke port USB 2.0 atau USB 3.0 berdaya tinggi di komputer.
Biarkan iPod nano tersambung ke komputer Anda hingga pesan hilang dan iPod nano muncul
di iTunes atau Finder. Bergantung seberapa terkuras daya baterai tersebut, Anda mungkin perlu
mengisi daya iPod nano sampai 30 menit sebelum dapat menyalakannya.
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Untuk mengisi baterai iPod nano dengan lebih cepat, gunakan Adaptor Daya USB
Apple opsional.
Jika iPod nano menampilkan pesan “Use iTunes to restore”
mm Pastikan Anda memiliki iTunes versi terbaru di komputer Anda (download
dari www.itunes.com/downloads).
mm Sambungkan iPod nano ke komputer Anda. Saat iTunes terbuka, ikuti perintah di layar untuk
mengatur ulang iPod nano.
mm Jika memulihkan iPod nano tidak memecahkan masalah, iPod nano mungkin perlu direparasi.
Anda dapat mengatur untuk layanan servis di Dukungan iPod & situs web Dukungan di
www.apple.com/support/ipod.
Jika Anda tidak dapat menambahkan lagu atau item lainnya ke iPod nano
mm Lagu tersebut mungkin dalam format yang tidak didukung iPod nano. Format file audio berikut
didukung oleh iPod nano. Ini termasuk format untuk buku audio dan podcast:
••

AAC (M4A, M4B, M4P, hingga 320 Kbps)

••

Apple Lossless (format terkompresi berkualitas tinggi)

••

MP3 (hingga 320 Kbps)

••

MP3 Variable Bit Rate (VBR)

••

WAV

••

AA (audible.com kata terucap / spoken word, format 2, 3, dan 4)

••

AIFF

Lagu yang dienkode menggunakan format Apple Lossless memiliki suara kualitas CD, namun
hanya membutuhkan sekitar setengah ruang dari lagu yang dienkode menggunakan format
AIFF atau WAV. Lagu yang sama yang dienkode menggunakan format AAC atau MP3 bahkan
menggunakan ruang yang lebih kecil. Jika Anda mengimpor musik dari CD menggunakan
iTunes, file akan diubah ke dalam format AAC secara default.
Jika Anda memiliki lagu di iTunes yang tidak didukung oleh iPod nano, Anda dapat
mengubahnya ke format yang didukung iPod nano. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
iTunes Help.
Dengan menggunakan iTunes untuk Windows, Anda dapat mengubah file WMA yang tidak
dilindungi ke format AAC atau MP3. Ini dapat berguna jika Anda memiliki perpustakaan musik
yang dienkode dalam format WMA.
iPod nano tidak mendukung format 1 audible.com, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2, atau file
audio WMA.
Anda tidak dapat menyelaraskan video HD ke iPod nano; hanya video definisi standar yang
didukung. Anda dapat mengonversi video untuk diputar di iPod nano. Lihat iTunes Help untuk
informasi lebih lanjut.
Jika iPod nano menampilkan pesan “Sambung ke iTunes untuk mengaktifkan Genius”
mm Anda belum mengaktifkan Genius di iTunes, atau Anda belum menyelaraskan iPod nano sejak
Anda mengaktifkan Genius di iTunes. Lihat Membuat daftar putar Genius di halaman 24.
Jika iPod nano menampilkan pesan “Genius tidak tersedia untuk lagu yang dipilih”
mm Genius aktif namun tidak dapat membuat daftar lagu Genius menggunakan lagu yang dipilih.
Lagu-lagu baru secara teratur ditambahkan ke database iTunes Store Genius, jadi silakan coba
lagi nanti.
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Jika iPod nano tidak dapat menerima sinyal radio
mm Pastikan EarPod atau headphone tersambung sepenuhnya.
mm Coba pindahkan lokasi kabel earphone atau headphone, dan pastikan kabel tidak tergulung
atau terpilin.
mm Pindah ke area dengan penerimaan yang lebih baik, seperti dekat jendela atau di luar.
Jika Anda secara tidak sengaja mengatur iPod nano ke bahasa yang tidak Anda mengerti
mm Anda dapat mengatur ulang bahasa:
1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan (ikon terlihat seperti roda gigi).
2 Ketuk item menu kedua dari atas (Umum).
3 Jentik ke bagian bawah daftar, lalu ketuk item menu kedua dari bawah (Bahasa).
4 Ketuk bahasa Anda, lalu ketuk tombol di sebelah kanan di atas menu (Selesai).
Tombol di sebelah kiri adalah Batalkan.
mm Anda juga dapat menset ulang semua pengaturan (konten yang telah diselaraskan tidak dihapus
atau diubah). Ketuk Pengaturan, ketuk item terakhir di menu (Set Ulang Pengaturan), lalu ketuk
tombol merah (Set Ulang).
Tombol terakhir adalah Batalkan.
mm Jika Anda tidak dapat menemukan item menu Set Ulang Pengaturan, Anda dapat memulihkan
iPod nano ke keadaan awalnya dan memilih bahasa. Lihat Memperbarui dan memulihkan
perangkat lunak iPod di halaman 64.
Jika iPod nano tidak responsif dan Anda melihat kotak mengelilingi item-item pada layar
1 VoiceOver mungkin tidak dinyalakan. Klik tombol Utama tiga kali.
Jika fitur pengubahan dinyalakan untuk VoiceOver, mengeklik Utama tiga kali mematikan atau
menyalakan VoiceOver.
2 Jika kotak masih terlihat, gunakan gerakan VoiceOver untuk mematikannya (lihat Gerakan
VoiceOver di halaman 54).
Jika iPod nano mengucapkan teks di layar
mm VoiceOver mungkin dinyalakan, dan Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk
mematikannya (lihat Gerakan VoiceOver di halaman 54).
Jika Anda ingin memeriksa persyaratan sistem
Untuk menggunakan iPod nano, Anda harus memiliki:
mm Salah satu dari konfigurasi komputer berikut ini:
••

Mac dengan port USB 2.0 atau port USB 3.0 berdaya tinggi

••

PC Windows dengan port USB 2.0 port berdaya tinggi atau kartu USB 2.0 terpasang

mm Salah satu dari sistem operasi berikut:
••

Mac OS X v10.6.8 atau versi yang lebih baru

••

Windows 7, edisi 32-bit

••

Windows Vista, edisi 32-bit

••

Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 2 atau versi yang lebih baru

mm iTunes 10.7 atau versi yang lebih baru (iTunes dapat didownload dari
www.itunes.com/downloads)
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Jika PC Windows Anda tidak memiliki port USB 2.0 berdaya tinggi, Anda tidak dapat membeli
dan memasang kartu USB 2.0. Untuk informasi lebih lanjut tentang kabel dan kartu USB yang
kompatibel, kunjungi www.apple.com/asia/ipod.
Pada Mac, diperlukan iPhoto 8.1 atau versi yang lebih baru agar dapat menggunakan semua
fitur foto iPod nano. Perangkat lunak ini opsional. iPhoto mungkin sudah terinstal di Mac Anda,
periksa di folder Applications.
Baik pada Mac maupun PC Windows, iPod nano dapat menyelaraskan foto digital dari folderfolder di hard disk komputer Anda.
Jika Anda ingin menggunakan iPod nano dengan Mac dan PC Windows
mm Jika Anda menggunakan iPod nano dengan Mac dan ingin menggunakannya dengan PC
Windows, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod agar dapat digunakan dengan PC (lihat
Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod di halaman 64).
Penting:  Memulihkan perangkat lunak iPod akan menghapus semua data dari iPod nano,
termasuk lagu.
Anda tidak dapat beralih dari menggunakan iPod nano dengan Mac ke menggunakannya
dengan PC Windows tanpa menghapus semua data di iPod nano.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod

Anda dapat menggunakan iTunes untuk memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPod.
Anda sebaiknya memperbarui iPod nano untuk menggunakan perangkat lunak terbaru. Anda
juga dapat memulihkan perangkat lunak, yang mengembalikan iPod nano ke keadaan aslinya.
••

Jika Anda memilih untuk memperbarui, perangkat lunak akan diperbarui, namun pengaturan
dan lagu-lagu Anda tidak akan terpengaruh.

••

Jika Anda memilih untuk memulihkan, semua data terhapus dari iPod nano, termasuk lagu,
video, file, foto, dan data lainnya. Semua pengaturan iPod nano dipulihkan ke keadaan aslinya.

Memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPod:
1 Pastikan Anda memiliki koneksi Internet dan telah menginstal iTunes versi terbaru dari
www.itunes.com/downloads.
2 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
3 Di iTunes, pilih iPod nano, lalu klik Summary.
Bagian Version akan memberitahu Anda apakah iPod nano adalah versi terbaru atau
memerlukan perangkat lunak versi terbaru.
4 Klik Perbarui untuk menginstal versi terbaru perangkat lunak.
5 Bila perlu, klik Pulihkan untuk memulihkan iPod nano ke pengaturan aslinya (semua data dari
iPod nano terhapus). Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pemulihan.
Penting:  Memulihkan perangkat lunak iPod menghapus semua data dari iPod nano,
termasuk lagu.
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Keselamatan dan Penanganan
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PERINGATAN:  Kegagalan mengikuti instruksi keselamatan ini dapat mengakibatkan kebakaran,
sengatan listrik, atau kerusakan lainnya, atau kerusakan pada iPod nano atau properti lainnya.
Baca semua informasi keselamatan di bawah ini sebelum menggunakan iPod nano
Simpanlah Petunjuk Pengguna iPod nano di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di
masa mendatang.

Informasi penting keselamatan
Penanganan  Menangani iPod nano dengan hati-hati. iPod nano terbuat dari logam, kaca, dan
plastik dan memiliki komponen-komponen listrik yang sensitif di dalamnya. iPod nano dapat
rusak jika terjatuh, terbakar, tertusuk, atau remuk, atau jika terkena cairan. Jangan gunakan iPod
nano yang sudah rusak, seperti jika layarnya retak, karena dapat mengakibatkan cedera. Jika
Anda khawatir iPod nano tergores, gunakan pelindung.
Mereparasi  Jangan membuka iPod nano dan mencoba mereparasi iPod nano sendiri.
Membongkar iPod nano dapat mengakibatkan cedera pada diri Anda atau kerusakan pada iPod
nano. Jika iPod nano rusak, tidak berfungsi dengan benar, atau terkena cairan, hubungi Apple
atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang cara
memperoleh servis di: www.apple.com/support/ipod.
Baterai Jangan coba mengganti sendiri baterai di iPod nano karena Anda dapat merusaknya
dan dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan berlebih dan cedera. Baterai ion-litium di
iPod nano hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus
didaur ulang atau dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Untuk informasi
mengenai pendaurulangan dan penggantian baterai, buka www.apple.com/id/batteries. Jangan
membakar baterai.
Gangguan Menggunakan iPod nano dalam beberapa kondisi dapat mengganggu Anda dan
dapat menyebabkan situasi yang berbahaya. Perhatikan aturan yang melarang atau membatasi
penggunaan headphone (misalnya menggunakan headphone saat mengendarai sepeda).
Mengisi daya Mengisi daya iPod nano dengan kabel dan adaptor daya yang disertakan atau
kabel dan adaptor daya “Made for iPod” pihak ketiga lainnya yang kompatibel dengan USB 2.0.
Menggunakan kabel atau pengisi daya yang rusak, atau mengisi daya jika terdapat kelembapan,
dapat mengakibatkan sengatan listrik. Jika Anda menggunakan Kabel Lightning Apple ke USB
untuk mengisi daya iPod nano, pastikan bahwa colokan AC atau kabel daya AC benar-benar
dimasukkan ke adaptor sebelum dicolokkan ke dalam stopkontak. Adaptor daya dapat menjadi
hangat selama penggunaan normal, dan kontak yang terlalu lama dapat mengakibatkan cedera.
Selalu beri ventilasi yang memadai di sekitar adaptor daya saat digunakan.
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Kehilangan fungsi pendengaran  Mendengarkan suara dengan volume keras dapat merusak
pendengaran Anda. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan pendengaran,
jangan mendengarkan dengan level volume keras selama waktu yang lama. Gangguan suara,
juga pemaparan terhadap level volume keras secara terus-menerus, dapat membuat suara
terdengar lebih pelan daripada suara aslinya. Hanya gunakan penerima, earbud, headphone,
telepon berspeaker, atau earpiece yang kompatibel dengan perangkat Anda. Nyalakan audio
dan periksa volume sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. Untuk informasi lebih
lanjut tentang kehilangan fungsi pendengaran, lihat www.apple.com/sound. Untuk informasi
tentang cara mengatur batas volume maksimum di iPod nano, lihat Mengatur batas volume
maksimum di halaman 26.
Pemaparan RF iPod nano menggunakan sinyal radio untuk menyambung ke perangkat
berkemampuan Bluetooh. Kadar Penyerapan Khusus/Specific Absorption Rate (SAR) mengacu
pada kadar di mana tubuh menyerap energi RF. SAR membatasi 1,6 Watt per Kilogram (melebihi
volume jaringan yang berisi massa 1 gram) di negara-negara yang mengikuti batas FCC Amerika
Serikat dan 2,0W/Kg (rata-rata melebihi jaringan 10 gram) di negara-negara yang mengikuti
batas Dewan Uni Eropa. Selama pengujian, radio Bluetooth iPod nano diatur ke tingkat transmisi
tertingginya dan ditempatkan di posisi yang menstimulasi penggunaan terhadap tubuh. Hindari
pelindung dengan bagian-bagian logam.
Interferensi frekuensi radio Perhatikan tanda dan pemberitahuan yang melarang atau
membatasi penggunaan perangkat elektronik (misalnya di fasilitas pelayanan kesehatan atau
area peledakan). Meskipun iPod nano dirancang, diuji, dan diproduksi sesuai dengan peraturan
yang mengatur emisi frekuensi radio, seperti emisi dari iPod nano dapat secara negatif
memengaruhi operasi peralatan elektronik lainnya, menyebabkan tidak berfungsi dengan benar.
Matikan iPod nano atau Bluetooth saat penggunaan dilarang, seperti saat bepergian dengan
pesawat, atau jika otoritas memintanya.
Perangkat medis iPod nano meliputi radio yang memancarkan bidang-bidang elektromagnetik.
Bidang-bidang elektromagnetik ini dapat mengganggu alat pacu jantung atau perangkat
medis lainnya. Jika Anda mengenakan alat pacu jantung, pertahankan setidaknya 6 inci (sekitar
15 cm) pemisahan antara alat pacu jantung Anda dan iPod nano. Jika Anda menduga iPod
nano mengganggu alat pacu jantung atau perangkat medis lainnya, hentikan penggunaan
iPod nano dan konsultasikan dokter untuk informasi khusus mengenai perangkat medis Anda.
Headphone yang disertakan memiliki magnet di earbud, yang dapat mengganggu alat pacu
jantung, defibrilator, atau perangkat medis lainnya. Pertahankan setidaknya 6 inci (sekitar 15 cm)
pemisahan antara alat pacu jantung atau defibrilator dan earbud.
Kondisi kesehatan  Jika Anda mengalami kondisi kesehatan yang Anda anggap dapat
terpengaruh oleh iPod nano (misalnya, kejang-kejang, pingsan, mata letih, atau sakit kepala),
konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan iPod nano.
Lingkungan yang dapat memicu ledakan Jangan mengisi daya atau menggunakan iPod nano
di area apa pun yang lingkungannya berpotensi memicu ledakan, seperti area pengisian bahan
bakar, atau di area di mana udaranya mengandung bahan-bahan kimia atau partikel-partikel
(seperti unsur butir, debu, atau serbuk logam). Patuhi semua isyarat dan instruksi.
Gerakan berulang Saat Anda melakukan aktivitas berulang di iPod nano, Anda mungkin
mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, bahu, leher, atau bagian lain dari tubuh
Anda. Jika Anda mengalami ketidaknyaman, hentikan penggunaan iPod nano dan konsultasikan
dengan dokter.
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Informasi penting penanganan
Menggunakan konektor dan port  Jangan pernah memaksakan konektor masuk ke port atau
menekan tombol secara berlebihan karena dapat merusak bagian yang tidak dilindungi garansi.
Jika konektor dan port tidak terhubung dengan mudah, mungkin keduanya tidak cocok. Periksa
kejanggalan pada port dan pastikan bahwa konektor cocok dengan port dan bahwa Anda telah
memosisikan konektor pada port dengan benar.
Mengoperasikan iPod nano dalam suhu yang dapat diterima  iPod nano dirancang untuk
beroperasi pada suhu antara 0º dan 35º C (32º sampai 95º F) dan disimpan pada suhu antara -20º
dan 45º C (-4º sampai 113º F). Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memperpendek
umur baterai untuk sementara atau menyebabkan iPod nano berhenti bekerja untuk sementara.
Meninggalkan iPod nano di dalam kendaraan yang terparkir atau di bawah sinar matahari
langsung dapat menyebabkan iPod nano melebihi kisaran suhu penyimpanan atau suhu
operasional. Hindari perubahan dramatis pada suhu atau kelembapan saat menggunakan iPod
nano karena pengembunan mungkin terbentuk pada atau di dalam iPod nano.
Ketika Anda sedang menggunakan iPod nano atau mengisi baterainya, adalah normal jika
iPod nano menjadi hangat. Bagian luar iPod nano berfungsi sebagai permukaan pendingin yang
mentransfer panas dari dalam unit ke udara yang lebih sejuk di luar.
Menjaga bagian luar iPod nano tetap bersih  Bersihkan iPod nano segera jika terkena
kontaminasi yang mungkin meninggalkan noda, seperti tinta, semir, rias wajah, kotoran,
makanan, minyak, dan losion. Untuk membersihkan iPod nano, cabut seluruh kabel dan
matikan iPod nano (tekan terus tombol Tidur/Bangun). Kemudian gunakan kain yang halus,
sedikit lembap, dan bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan gunakan
pembersih jendela, pembersih rumah tangga, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia, atau
pengikis untuk membersihkan iPod nano.
Kabel Lightning Perubahan warna colokan Kabel Lightning Ke USB setelah penggunaan teratur
adalah normal. Kotoran, serpihan, dan cairan dapat menyebabkan perubahan warna. Untuk
membersihkan perubahan warna atau jika kabel menjadi hangat selama penggunaaan atau
tidak mengisi daya atau menyeleraskan iPod nano, lepas Kabel Lightning Ke USB dari komputer
atau adaptor daya, dan bersihkan dengan kain yang lembut, kering, bebas serat. Jangan
menggunakan cairan atau produk pembersih saat membersihkan konektor Kabel Lightning
Ke USB.
Membuang iPod nano dengan benar  Untuk informasi mengenai cara membuang iPod nano
dengan benar, termasuk informasi ketaatan terhadap peraturan penting lainnya, lihat Informasi
pembuangan dan daur ulang di halaman 70.
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Mempelajari Lebih Lanjut,
Layanan, dan Dukungan

15

Anda dapat menemukan nomor seri iPod nano di sini:
••

Tergores di bagian belakang iPod nano.

••

Nyalakan iPod nano, lalu ketuk Pengaturan > Umum > Mengenai.

••

Di iTunes (dengan iPod nano yang tersambung ke komputer Anda), pilih iPod nano, lalu
klik Summary.

Lihat di sini untuk perangkat lunak dan informasi layanan iPod.
Untuk mengetahui tentang

Lakukan ini

Layanan dan dukungan,
diskusi, tutorial, dan download
perangkat lunak Apple

Kunjungi:  www.apple.com/asia/support/ipodnano

Menggunakan iTunes

Buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.
Untuk tutorial iTunes online (hanya tersedia di beberapa area),
kunjungi:  www.apple.com/asia/support/itunes

Menggunakan iPhoto (di OS X)

Buka iPhoto dan pilih Help > iPhoto Help.

Informasi terbaru tentang
iPod nano

Mendaftarkan iPod nano. Untuk mendaftar, instal iTunes di komputer
Anda dan sambungkan iPod nano.

Mendapatkan layanan garansi

Pertama, ikuti saran di petunjuk ini, bantuan di layar, dan sumber-sumber
online. Kemudian kunjungi:  www.apple.com/asia/support/ipodnano
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Informasi Pemenuhan Syarat Sesuai Peraturan
Peraturan

Responsible party (contact for FCC matters only):

Informasi peraturan, sertifikasi, dan merek-merek
kesesuaian yang spesifik untuk iPod nano tersedia di iPod
nano. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Peraturan.

Apple Inc. Corporate Compliance

FCC Compliance Statement

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:  (1)
This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation. See instructions if interference to radio or TV
reception is suspected.

Industry Canada Statement

Radio and TV Interference

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.

This computer equipment generates, uses, and can
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s
instructions—it may cause interference with radio and
TV reception.

This device complies with Industry Canada license- exempt
RSS standard(s). Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of
the device.

This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device in accordance
with the specifications in Part 15 of FCC rules. These
specifications are designed to provide reasonable
protection against such interference in a residential
installation. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.

Korea Warning Statements

You can determine whether your computer system is
causing interference by turning it off. If the interference
stops, it was probably caused by the computer or one of
the peripheral devices.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로

If your computer system does cause interference to radio
or TV reception, try to correct the interference by using
one or more of the following measures:
•• Turn the TV or radio antenna until the
interference stops.
•• Move the computer to one side or the other of the TV
or radio.
•• Move the computer farther away from the TV or radio.
•• Plug the computer in to an outlet that is on a different
circuit from the TV or radio. (That is, make certain the
computer and the TV or radio are on circuits controlled
by different circuit breakers or fuses.)
If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider
or Apple. See the service and support information that
came with your Apple product. Or, consult an experienced
radio/TV technician for additional suggestions.
Penting:  Changes or modifications to this product not
authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance
and negate your authority to operate the product.
This product was tested for EMC compliance under
conditions that included the use of Apple peripheral
devices and Apple shielded cables and connectors
between system components.
It is important that you use Apple peripheral devices
and shielded cables and connectors between system
components to reduce the possibility of causing
interference to radios, TV sets, and other electronic
devices. You can obtain Apple peripheral devices and the
proper shielded cables and connectors through an Apple
Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices,
contact the manufacturer or dealer for assistance.

		

대한민국 규정 및 준수
방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지
역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Taiwan Wireless Statements

Japan VCCI Class B Statement

European Community
This device complies with the R&TTE Directive.
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A copy of the EU Declaration of Conformity is available
online at 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.

Penggantian Baterai
Baterai ion-litium di iPod nano hanya boleh diganti
oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan
harus didaur ulang atau dibuang secara terpisah dari
limbah rumah tangga. Untuk informasi mengenai
pendaurulangan dan penggantian baterai, buka
www.apple.com/id/batteries.

Informasi pembuangan dan daur ulang
iPod Anda harus dibuang dengan benar menurut hukum
dan peraturan setempat. Karena produk ini berisi baterai,
produk harus dibuang secara terpisah dari sampah
rumah tangga. Saat iPod Anda mencapai akhir hidupnya,
hubungi Apple atau pihak berwenang setempat untuk
mempelajarai pilihan daur ulang.
Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang
Apple, buka: www.apple.com/recycling
China
Taiwan

Efisiensi Pengisi Daya Baterai

		

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.
Turkiye
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.

Apple dan Lingkungan
Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab
kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat
pengoperasian dan produk-produk kami.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
www.apple.com/environment.
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KKApple Inc.
© 2012 Apple Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Apple, logo Apple, Finder, iLife, iPod, iPhone, iPhoto, iPod nano,
iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS, OS X, logo Made for iPod, dan
QuickTime adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar
di AS dan negara-negara lain.
Multi-Touch dan EarPod adalah merek dagang dari Apple Inc..
iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc., yang
terdaftar di AS dan negara-negara lain.
NIKE dan desain Swoosh adalah merek dagang dari NIKE, Inc.
bersama afiliasinya dan digunakan di bawah lisensi.
Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang
terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang
tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan
di sini adalah merek dagang dari masing-masing
perusahan tersebut.
Produk pihak ketiga yang disebutkan hanya berfungsi
sebagai informasi dan bukan merupakan dukungan maupun
rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas kinerja atau
penggunaan produk-produk tersebut. Semua kesepakatan,
perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak
penjual dan calon pengguna.
Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan
informasi dalam buku petunjuk ini. Apple tidak bertanggung
jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.
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