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Komma igång
iPod för Mac fungerar med programmet iTunes, som följer med iPod.

Med iTunes ordnar du spåren från din CD-samling och kan sedan föra

över dem till iPod så att du kan ta musiken med dig. Här kan du läsa 

om hur du får musiken att spela från din iPod.

Ansluta iPod.

Starta din Macintosh och anslut iPod med den

FireWire-kabel som följer med. iPods batteri

börjar att laddas upp. Om du inte redan har 

den senaste versionen av iTunes, installerar 

du den från iPod-CD-skivan.

Ko
m

m
a 

ig
ån

g
1

1



Ko
m

m
a 

ig
ån

g Föra över musik.

När iTunes öppnas för programmet automatiskt över spåren

från ditt musikbibliotek till iPod. När överföringen är klar 

får du ett meddelande om att du kan koppla ifrån iPod.

Spela upp musik.

Välj spår med hjälp av iPods rullningshjul och valknappen.

Tryck sedan på uppspelningsknappen och njut!
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Använda iPod
När du väl har fört över musiken till iPod är det enkelt att bläddra fram

och välja de spår du vill höra. Här får du fler tips om att använda iPod.

Du kan också hitta information i iPod Hjälp på datorn och på webben 

(se avsnittet “Mer information, service och assistans”).

Sätta på och stänga av iPod

Du sätter på iPod genom att trycka på vilken knapp som helst. Om du gör

paus i ett spår – eller inte spelar någonting – stängs iPod automatiskt av

efter två minuter.Vill du stänga av iPod direkt trycker du på uppspelnings-

knappen och håller den intryckt i ett par sekunder.

Avaktivera iPods knappar med låsknappen

Om du bär med dig iPod i fickan och vill undvika att trycka på knapparna

av misstag, kan du trycka på låsknappen så att knapparna avaktiveras.

Tända belysningen

Du tänder belysningen genom att trycka på menyknappen och hålla den

intryckt.
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Använda iPods reglage

Med iPods knappar och rullningshjulet bläddrar du i

iPod-menyerna på skärmen. Bläddra fram till ett meny-

alternativ med rullningshjulet och tryck sedan på

valknappen (mitt på iPod). Om du vill gå tillbaka till

föregående meny trycker du på menyknappen.

Spela upp ett spår

På iPod kan du söka efter artist, album, titel, genre eller kompositör.

Om du för över spellistor (spår sorterade i listor) från iTunes till iPod

kan du också söka efter spår i spellistorna.

Välj Spellistor eller Bläddra från iPods huvudmeny. Bläddra sedan

fram till spåret och tryck på valknappen så spelas spåret upp. Om du

vill höra alla spår av en artist, i ett album eller i en spellista trycker du

på uppspelningsknappen när artistens, albumets eller spellistans

namn är markerat.

Ändra ljudvolymen 

Om du ser fönstret Nu spelas – som visar titeln på det spår som

spelas upp – kan du använda rullningshjulet och ändra volymen.

Om du inte ser fönstret väljer du Nu spelas från huvudmenyn.

Du kan också använda Apple iPod Remote (finns på vissa modeller)

när du vill ändra ljudvolymen.



5
A

nv
än

d
a 

iP
od

5

Föra över musik

iPod är förinställd på att automatiskt föra över musik när du

ansluter den till datorn. Du kan också föra över och ta bort

enskilda spår manuellt. Om du vill ändra iPods inställningar

markerar du iPod-symbolen i iTunes och klickar på Alternativ.

Använda Apple iPod Remote

Om du vill använda iPod Remote ansluter du den till iPods uttag

för hörlurar. Anslut sedan Apple Earphones (eller ett par andra

hörlurar) till fjärrkontrollen.Via fjärrkontrollen kan du justera

ljudvolymen, spela upp eller göra paus i ett spår, spola framåt

och bakåt eller hoppa till nästa eller föregående spår.Vill du

avaktivera fjärrkontrollens knappar trycker du på dess låsknapp.

iPod Remote ingår i vissa iPod-modeller och kan också köpas separat på

adressen www.apple.com/store
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Importera adresser och telefonnummer

Din iPod kan lagra upp till ett tusen kontakter som du kan ta med

dig i fickan.

1 Anslut iPod och öppna ditt e-postprogram eller ditt adressboks-

program. Du kan importera adresser från bland annat Mac OS X

Adressbok, Palm Desktop och Microsoft Entourage.

2 Dra kontaktinformationen från programmets adressbok till iPod-

mappen Kontakter. iPod måste vara aktiverad för användning som

FireWire-hårddisk.

3 Ta bort iPod från skrivbordet och koppla bort den från datorn.Välj

Tillbehör från huvudmenyn och sedan Kontakter när du vill se

adressuppgifterna. Mer information hittar du i iPod Hjälp, som du

öppnar från Hjälp-menyn i iTunes.

Importera information från planeringskalendern

På din iPod kan du lagra information från alla kalenderprogram som

använder standardformatet “ical” (filnamnen slutar på .ics). Exportera

kalenderinformationen och lägg till den i iPod-mappen Kalender.

När du vill se kalenderinformationen väljer du Tillbehör från iPods

huvudmeny och sedan Kalender.
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Ändra inställningar

Välj Inställningar från iPods huvudmeny om du vill ändra inställningarna.

Du kan ställa in iPod att blanda eller upprepa spåren, ändra equalizer-

inställningarna, ställa in tiden för bakgrundsbelysningen och mer därtill 

(i avsnittet “Mer information, service och support” får du veta mer).

Ladda batteriet

När du vill ladda iPods batteri ansluter du iPod till din

Macintosh (som måste vara påslagen och inte i viloläge).

Eller så kan du ansluta den till iPod Power Adapter (ingår) och

ansluta adaptern till ett eluttag. iPods batteri laddas upp till 80 procent 

på cirka en timme och är helt uppladdat efter fyra timmar. När batteri-

symbolen på iPods skärm inte är animerad är batteriet helt uppladdat.

Programuppdatering

Apple uppdaterar då och då iPods programvara för att ge bättre

prestanda eller lägga till nya funktioner. Om du vill hämta program-

uppdateraren för iPod (”iPod Software Update”) går du till

www.apple.com/ipod
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Här får du tips om att använda och felsöka iPod.

Vilka är systemkraven för att använda iPod med Macintosh?

Du kan använda iPod med en dator och programvara som uppfyller

följande krav:

• Macintosh-dator med inbyggd FireWire

• Mac OS X version 10.1.4 eller senare och iTunes 3 eller senare, eller 

• Mac OS 9.2.1 eller senare och iTunes 2 eller senare 

Min iPod går inte att starta eller svarar inte.

• Kontrollera att iPods låsknapp är i upplåst läge.

• Om du använder Apple iPod Remote kontrollerar du att dess

låsknapp är i upplåst läge.

• Om det inte hjälper ansluter du iPod till iPod Power Adapter 

och ansluter sedan adaptern till ett eluttag. iPods batteri kan

behöva laddas.
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• Om det inte hjälper kan du behöva återställa iPod. Se till att din iPod 

får ström från datorn eller adaptern.Tryck sedan på uppspelnings- och

menyknappen samtidigt i minst fem sekunder tills Apples logotyp visas.

• Om det inte hjälper kan du behöva återskapa iPods programvara.

Du kan hämta programuppdateraren för iPod på adressen

www.apple.com/ipod

Det går inte att lyssna på musik på min iPod.

• Kontrollera att låsknappen är i upplåst läge.

• Se till att hörlurskontakten är ordentligt intryckt.

• Skruva upp volymen.

• Om det inte hjälper trycker du på uppspelnings-/pausknappen.

iPod kanske är i pausläge.

Ingenting händer när jag ansluter min iPod till datorn.

• Kontrollera att du har rätt version av operativsystemet och iTunes. Se

“Vilka är systemkraven för att använda iPod med Macintosh?”ovan.

• Kontrollera FireWire-anslutningarna. Koppla ur FireWire-kabeln i bägge

ändar. Se efter att det inte fastnat något skräp i FireWire-portarna.

Koppla in FireWire-kabeln igen och se till att den sitter stadigt. Använd

bara Apples 6-till-6-stifts FireWire-kabel.
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• Om det inte hjälper, startar du om datorn.

• Om det inte hjälper kan du behöva återställa iPod. Anslut iPod 

till iPod Power Adapter och adaptern till ett eluttag.Tryck på

uppspelnings- och menyknappen samtidigt och håll knapparna

intryckta i minst fem sekunder tills du ser Apples logotyp.

• Om det inte hjälper kan du behöva återskapa iPods programvara.

Du kan hämta programuppdateraren för iPod på adressen

www.apple.com/ipod

• Du hittar mer information på webbplatsen för iPod-assistans

www.apple.com/support/ipod

Locket över FireWire-porten ramlade loss.

• Skyddslocket över FireWire-porten (finns på vissa iPod-modeller)

går att ta av. Om det lossnar sätter du bara tillbaka det igen.

Min Apple iPod Remote fungerar inte.

• Kontrollera att fjärrkontrollens låsknapp är i upplåst läge.

• Se efter att fjärrkontrollen är ordentligt ansluten till iPods uttag 

för hörlurar och att Apple Earphones är ordentligt anslutna till

fjärrkontrollen.

• iPod Remote ingår i vissa iPod-modeller och kan köpas separat 

på adressen www.apple.com/store
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Mer information, service och assistans
Det finns rikligt med information om att använda iPod i iPod Hjälp 

på datorn och på webben.

iPod Hjälp

När du vill komma åt iPod Hjälp, öppnar du iTunes och väljer iPod Hjälp från Hjälp-
menyn.
I iPod Hjälp finns information om att
• föra över musik och datafiler till iPod 
• uppdatera iPod automatiskt
• använda spellistor
• ändra inställningar
• använda iPod med olika filtyper 
• och mycket mera

Information på webben 

Den senaste informationen om iPod hittar du på adressen www.apple.com/ipod

Om du vill ha information om iPod-service och -assistans, komma till olika forum 
med produktspecifik information och synpunkter, eller hämta den senaste Apple-
programvaran går du till www.apple.com/support/ipod

Internationell assistans finns på adressen www.apple.com/support.Välj ditt land från
popupmenyn längst ner på skärmen.
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Om din iPod eller ett tillbehör har skadats eller inte fungerar på rätt sätt, följer
du anvisningarna i det här häftet, i iPod Hjälp på datorns skärm och i assistans-
informationen på webben. Om enheten fortfarande inte fungerar, går du 
till webbadressen www.apple.com/support – där det finns anvisningar om 
att få garantiservice.

Information om kommunikationsbestämmelser

Information om kommunikationsbestämmelser finns i en fil på iPod CD-skivan.



Säkerhet och rengöring
Här får du veta hur du använder iPod på ett säkert sätt och hur du rengör den.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Tänk på följande när du installerar och använder din iPod:
• Läs alla installationsanvisningar noga innan du ansluter iPod Power Adapter till 

ett eluttag.
• Ha anvisningarna till hands för dig själv och andra som använder iPod.
• Följ alla anvisningar och varningar som handlar om iPod.
Varning All elektrisk utrustning kan vara farlig om den används fel. Lämna därför aldrig
barn utan tillsyn när de använder elektrisk utrustning. Låt inte barn hantera kablar
eller inre delar av elektriska produkter.

Undvik hörselskador

Varning Om du använder hörlurar med för hög ljudvolym påslagen kan du få
bestående hörselskador. Det finns risk för att du med tiden vänjer dig vid en hög
ljudvolym som du tycker låter normal men som kan skada hörseln. Ställ in iPods
volym på en säker nivå innan detta händer. Om du hör ett ringande ljud bör du 
sänka volymen eller sluta att använda din iPod.
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Viktigt Att använda hörlurar när du kör bil eller t.ex. är ute och cyklar är inte att
rekommendera, och det är till och med förbjudet i en del länder.Var försiktig
och uppmärksam när du kör bil eller cyklar. Sluta lyssna på din iPod om det stör
eller distraherar dig när du är ute i trafiken eller gör någonting annat som kräver
hela din uppmärksamhet.

Använda nätadaptern

• Använd bara den nätadapter som följde med din iPod. Adaptrar till annan
elektrisk utrustning kanske ser likadan ut, men de kan skada din iPod.

• Det enda sättet att helt strypa strömtilllförseln till nätadaptern är att koppla
bort den från strömkällan.

• Lämna alltid lite fritt utrymme runt nätadaptern. Använd inte utrustningen 
på platser där luftcirkulationen runt adaptern är begränsad, som t.ex. i en
bokhylla.

• Håll alltid i nätadapterns sidor när du ansluter eller kopplar bort den. Rör inte
vid kontaktens metalldel.

• Se efter att det inte finns något skräp inuti adapterns FireWire-port innan du
ansluter FireWire-kabeln till porten.

• iPods nätadapter är en högspänningskomponent och ska inte öppnas, inte
ens när iPod är avstängd. Om nätadaptern behöver service går du till avsnittet
“Mer information, service och assistans”.

• Tvinga aldrig in en kontakt i nätadapterns FireWire-port. Om det är svårt att
ansluta kontakten till porten passar de förmodligen inte för varandra.
Kontrollera att kontakten är avsedd för porten och att du har satt in kontakten
på rätt sätt.
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Om temperatur under användning och förvaring

• Använd iPod på ställen där temperaturen alltid ligger mellan 0º och 35 ºC.
• Förvara iPod på ett ställe där temperaturen alltid ligger mellan –20º och 45 ºC.
• iPod-batteriets livstid blir kortare om temperaturen är låg.
• När du använder iPod eller laddar batteriet är det helt normalt att höljets undersida

blir varm. Undersidan fungerar som en avkylningsyta som för över värmen från iPods
insida till den svalare luften utanför.

Undvik väta

Varning Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig använda iPod nära vatten
eller på fuktiga ställen.
• Utsätt inte iPod och nätadaptern för väta, som t.ex. kan komma från drycker, handfat,

badkar, duschar etc.
• Skydda iPod och nätadaptern mot direkt soljus, regn och annan väta.
• Var försiktig så att du inte råkar spilla mat eller dryck på iPod eller nätadaptern.

Om du ändå råkar göra det, kopplar du ifrån iPod innan du rengör den.
Beroende på vad du spiller och hur mycket av vätskan som kommer in i utrustningen,
kan du behöva skicka in den till Apple för service. Gå till avsnittet “Mer information,
service och assistans”.

Utför inga reparationer på egen hand

Varning Försök inte att öppna iPod eller nätadaptern, montera isär den eller ta bort
batteriet. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt och dessutom upphör garantin att
gälla. Det finns inga delar inuti som du själv kan reparera.
Om utrustningen behöver service går du till avsnittet “Mer information, service och
assistans”.
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Rengöring

Följ de här allmänna reglerna när du gör ren iPods utsida och delar:
• Se till att iPod är frånkopplad.
• Använd en fuktad, mjuk och luddfri trasa. Se till att inte fukt tränger in i några

öppningar.
• Använd inte spray, lösningsmedel eller rengöringsmedel som innehåller

alkohol eller slipmedel.

Hantera iPod på rätt sätt

Din iPod kan skadas om du förvarar eller hanterar den på fel sätt.Var försiktig så
att du inte råkar tappa iPod när du lyssnar till musik eller bär med dig enheten.
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Komme i gang
iPod for Mac fungerer sammen med iTunes, som følger med iPod.

Bruk iTunes til å organisere musikk fra CD-samlingen din, og overfør

sanger til iPod som du kan høre på når du er på farten. Les videre, så

finner du ut hvordan du kommer i gang med å spille musikk på iPod.

Koble til iPod.

Start datamaskinen, og koble til iPod 

med FireWire-kabelen som følger med.

Batteriet lades når iPod er koblet til maskinen.

Hvis du ikke allerede har den nyeste versjonen

av iTunes, installerer du det fra CD-platen som

fulgte med iPod.
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Når iTunes starter, overfører det automatisk sangene i

musikkbiblioteket ditt til iPod. Når overføringen er ferdig,

får du melding om at iPod kan kobles fra.

Spill musikk.

Bruk navigeringshjulet og Velg-knappen for å finne en sang.

Trykk på Start, og nyt musikken!
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Bruke iPod
Når du har overført sanger til iPod, er det lett å finne fram til og høre på

dem. Les videre, så får du tips om hvordan du bruker iPod. Du finner også

informasjon om hvordan du bruker iPod, i den skjermbaserte hjelpen for

iPod og på Internett (les «Mer informasjon, service og support»).

Slå iPod på og av

Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå på iPod. Hvis en sang står 

på pause, eller ingen sang spilles, slår iPod seg av automatisk etter to

minutter. Hvis du vil slå av iPod, holder du Start-knappen nede et par

sekunder.

Låse knappene på iPod med knappelåsen

Hvis du har iPod i lommen, og du vil unngå at knappene trykkes inn,

kan du låse knappene med knappelåsen (knappen merket «Hold»).

Slå på belysningen

Du slår belysningen på og av ved å holde Meny-knappen nede.
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Bruke knapper og navigeringshjul

Du bruker knappene og navigeringshjulet til å navigere i

skjermmenyene på iPod.Velg en menykommando ved å

flytte til den ved hjelp av navigeringshjulet, og trykk på

Velg-knappen (midt på iPod).Trykk på Meny-knappen

for å gå tilbake til forrige meny.

Spille en sang

Du kan navigere i sangene etter artist, album tittel, sjanger eller

komponist. Hvis du overfører spillelister (sanger som du har

organisert i lister) fra iTunes til iPod, kan du også navigere i dem.

Velg Spillelister eller Naviger fra hovedmenyen, naviger til en sang

og trykk på Velg-knappen for å spille sangen. Hvis du vil spille alle

sangene av en artist, i et album eller i en spilleliste, trykker du på

Start-knappen når artisten, albumet eller navnet på spillelisten er

markert.

Endre volumet 

Når skjermen viser Spilles nå-bildet, som viser tittelen på sangen

som spilles, kan du endre volumet ved hjelp av navigeringshjulet.

Hvis bildet ikke vises, velger du Spilles nå fra hovedmenyen.

Du kan også endre volumet ved hjelp av fjernkontrollen Apple iPod

Remote, som leveres sammen med enkelte modeller.
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Overføre musikk

iPod er stilt inn til å overføre musikk automatisk når du kobler

den til datamaskinen, men du kan også overføre og slette

enkeltsanger manuelt. Du endrer innstillingene ved å markere

iPod i iTunes, og deretter klikke på Innstillinger-knappen.

Bruke fjernkontrollen Apple iPod Remote

Når du skal bruke iPod Remote, kobler du den til hodetelefon-

utgangen, og deretter kobler du Apple Earphones (eller andre

hodetelefoner) til fjernkontrollen. Du kan bruke fjernkontrollen til

å justere volumet, spille eller ta pause i en sang, spole raskt

forover og bakover, og gå til forrige eller neste sang.

Fjernkontrollens knappelås bruker du til å låse knappene på den.

iPod Remote følger med enkelte modeller av iPod, men kan også kjøpes

separat fra www.apple.com/store
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Importere adresser og telefonnumre

iPod kan lagre opptil tusen kontakter som du har tilgjengelig når du

er på farten.

1 Koble til iPod, og åpne e-post- eller kontaktprogrammet ditt. Du

kan importere kontakter fra blant annet Adressebok i Mac OS X,

Palm Desktop og Microsoft Entourage.

2 Flytt kontaktene fra adresseboken i kontaktprogrammet til

Kontakter-mappen på iPod. iPod må være aktivert som FireWire-

disk når du gjør dette.

3 Deaktiver og koble fra iPod.Velg Ekstra fra hovedmenyen, og velg

deretter Kontakter for å se kontaktene. Hvis du vil vite mer, kan du

velge iPod Hjelp fra Hjelp-menyen i iTunes.

Importere kalenderhendelser

iPod kan lagre kalenderhendelser fra alle kalenderprogrammer som

bruker standard ical-format (filer med filendelsen .ics). Eksporter

kalenderhendelsene og plasser dem i Kalendere-mappen på iPod.

Du kan se på kalenderhendelsene ved å velge Ekstra fra

hovedmenyen på iPod, og deretter velge Kalender.
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Endre innstillinger

Velg Innstillinger fra hovedmenyen på iPod hvis du vil endre

innstillingene. Du kan stille inn iPod til å mikse eller repetere sanger, endre

equalizerinnstilling, velge lysinnstilling og annet (hvis du vil vite mer, kan

du lese «Mer informasjon, service og support»).

Lade batteriet

Batteriet lades når iPod er koblet til Macintosh-maskinen, som

må være slått på og ikke være i dvale. Du kan også koble den

til laderen (iPod Power Adapter) som følger med, og koble

adapteren til strømnettet. Batteriet i iPod lades opp til 80 prosent på cirka

en time, og er fulladet etter fire timer. Hvis batterisymbolet på skjermen

på iPod vises uten bevegelse, er batteriet fulladet.

Programvareoppdatering

Apple oppdaterer jevnlig programvaren for iPod for å forbedre ytelsen og

funksjonaliteten. Du kan laste ned iPod-programvareoppdatering fra

www.apple.com/no/ipod
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Her finner du tips om bruk og problemløsing for iPod.

Hvilke krav stiller iPod til Macintosh-maskinen?

Du kan bruke iPod sammen med en datamaskin og programvare

som oppfyller disse kravene:

• Macintosh-maskin med innebygd FireWire

• Mac OS X v10.1.4 eller nyere og iTunes 3 eller nyere, eller 

• Mac OS 9.2.1 eller nyere og iTunes 2 eller nyere

iPod slår seg ikke på eller gir ingen respons.

• Kontroller at knappelåsen (Hold) ikke er på.

• Hvis du bruker fjernkontrollen Apple iPod Remote, kontrollerer du

at knappelåsen på fjernkontrollen ikke er på.

• Hvis dette ikke hjelper, kobler du iPod til laderen (iPod Power

Adapter) og kobler laderen til strømnettet. Kanskje batteriet i iPod

må lades opp.
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• Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at iPod må nullstilles. Med iPod 

koblet til strømnettet trykker du på Start- og Meny-knappen samtidig,

og holder dem inne i minst fem sekunder, til Apple-logoen vises.

• Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at du må gjenoppbygge iPod-

programvaren. Du kan laste ned iPod-programvareoppdatering fra

www.apple.com/no/ipod

iPod spiller ikke musikk.

• Kontroller at knappelåsen ikke er på.

• Kontroller at pluggen til hodetelefonene er trykt helt inn.

• Kontroller at lyden ikke er slått av.

• Hvis dette ikke hjelper, trykker du på Start/Pause-knappen. Det er mulig 

at iPod er i pausemodus.

Det skjer ingenting når jeg kobler iPod til datamaskinen.

• Kontroller at du har riktig versjon av systemprogramvaren og iTunes.

Les «Hvike krav stiller iPod til Macintosh-maskinen?» ovenfor.

• Kontroller FireWire-tilkoblingene. Koble fra FireWire-kabelen i begge

ender, og kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i FireWire-

kontaktene. Koble deretter kabelen til igjen på riktig måte.

Bruk bare 6-til-6-pinnerskabelen fra Apple.
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• Hvis dette ikke hjelper, starter du datamaskinen på nytt.

• Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at iPod må nullstilles. Med

iPod koblet til strømnettet trykker du på Start-knappen og Meny-

knappen samtidig, og holder dem inne i minst fem sekunder, til

Apple-logoen vises.

• Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at du må gjenoppbygge iPod-

programvaren. Du kan laste ned iPod-programvareoppdatering fra

www.apple.com/no/ipod

• Hvis du trenger mer informasjon, kan du gå til webstedet for 

iPod-support på www.apple.com/support/ipod

Dekselet over FireWire-utgangen falt av.

• Dekselet over FireWire-utgangen (finnes på noen modeller av 

iPod) er laget slik at det kan tas av. Hvis det faller av, kan du sette 

det på igjen.

Fjernkontrollen Apple iPod Remote virker ikke.

• Kontroller at knappelåsen på fjernkontrollen ikke er slått på.

• Kontroller at fjernkontrollen er koblet riktig til

hodetelefonkontakten på iPod, og at Apple Earphones er koblet

riktig til fjernkontrollen.

• Fjernkontrollen iPod Remote følger med enkelte modeller av iPod,

men kan også kjøpes separat fra www.apple.com/store
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Mer informasjon, service og support
Du finner mer informasjon om bruk av iPod i den skjermbaserte hjelpen

for iPod og på Internett.

Skjermbasert hjelp for iPod

Du får tilgang til iPod Hjelp ved å åpne iTunes og velge iPod Hjelp fra Hjelp-menyen.
iPod Hjelp inneholder informasjon om
• overføring av musikk- og datafiler til iPod 
• automatisk oppdatering av iPod 
• bruk av spillelister
• endring av innstillinger
• filtyper som iPod støtter
• mer

Informasjon på Internett

Den nyeste informasjonen om iPod finner du på www.apple.com/no/ipod

Hvis du vil ha informasjon om service og support for iPod, finner du en rekke ressurser
for produktspesifikk informasjon og tilbakemeldinger, og mulighet for å laste ned den
nyeste Apple-programvaren, på www.apple.com/support/ipod

Supportinformasjon på andre språk finner du på www.apple.com/support.

Velg land fra lokalmenyen nederst i skjermbildet.
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Hvis produktet ser ut til å være ødelagt eller ikke virker ordentlig, følger 
du rådene i dette heftet, i den skjermbaserte hjelpen og på de oppgitte
Internett-sidene. Hvis enheten fortsatt ikke virker som den skal, går du til
www.apple.com/support. Der finner du instruksjoner om hvordan du får service
på garantien.

Informasjon om kommunikasjonsregulativer 

Informasjon om kommunikasjonsregulativer finner du i et eget dokument på 
CD-platen som fulgte med iPod.



Sikkerhet og rengjøring
Her finner du informasjon om sikker bruk og rengjøring av iPod.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Husk følgende når du tar iPod i bruk:
• Les alle instruksjoner om installering nøye før du kobler laderen (iPod Power

Adapter) til strømnettet.
• Ha disse instruksjonene for hånden slik at du og andre kan lese dem.
• Følg alle instruksjoner og advarsler under bruk og håndtering av iPod.
Advarsel Elektrisk utstyr kan være farlig hvis det brukes galt. Betjening av dette
produktet og lignende produkter skal alltid foregå under oppsyn av en voksen. La ikke
barn få tilgang til innvendige deler av elektriske produkter, og la dem ikke håndtere
kabler.

Unngå hørselsskader

Advarsel Permanent tap av hørsel kan forekomme hvis øreplugger eller hodetelefoner
brukes med høyt volum. Over tid kan du venne deg til et høyere lydnivå, som kan
høres normalt ut, men som likevel kan skade hørselen. Still inn volumet på iPod på et
sikkert nivå før det skjer. Hvis du merker ringing i ørene, må du redusere volumet eller
avbryte bruken av iPod.
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Viktig Bruk av hodetelefoner under kjøring av et kjøretøy anbefales ikke og er
ulovlig enkelte steder.Vær forsiktig og oppmerksom når du kjører. Avslutt
lyttingen til iPod hvis du finner den forstyrrende eller distraherende mens du
fører et hvilket som helst kjøretøy eller utfører en aktivitet som krever din fulle
oppmerksomhet.

Bruk av strømadapteren (laderen)

• Bruk bare den strømadapteren som ble levert sammen med iPod. Adaptere for
andre elektroniske enheter kan se like ut, men kan ødelegge iPod.

• Den eneste måten å kutte strømmen fullstendig til strømadapteren på, er å
koble den fra strømkilden.

• La det alltid være fritt rom rundt strømadapteren. Ikke bruk dette utstyret på
steder der luftstrømmen rundt strømadapteren er begrenset, for eksempel i
en bokhylle.

• Når du kobler strømadapteren til eller fra, skal du alltid holde på sidene av
adapteren. Hold fingrene unna metalldelen av pluggen.

• Før du kobler FireWire-kabelen til strømadapteren, må du kontrollere at det
ikke er noen fremmedlegemer inne i FireWire-utgangen på adapteren.

• Strømadapteren til iPod er en høyspentenhet og skal ikke åpnes, uansett
grunn, selv når iPod er slått av. Hvis strømadapteren trenger service, les «Mer
informasjon, service og support».

• Tving aldri en plugg inn i FireWire-utgangen på adapteren. Hvis pluggen ikke
går inn i utgangen med rimelig letthet, passer de sannsynligvis ikke sammen.
Kontroller at pluggen passer til utgangen, og at du har plassert pluggen riktig i
forhold til utgangen.
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Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

• iPod skal bare brukes på steder der temperaturen holder seg mellom 
0 og 35º C.

• iPod skal oppbevares på steder der temperaturen holder seg mellom 
–20 og 45º C.

• Batterilevetiden på iPod kan bli redusert ved lave temperaturer.
• Når du bruker iPod eller lader batteriet, er det normalt at bunnen av innkapslingen

blir varm. Bunnen av innkapslingen fungerer som en kjølende flate som overfører
varme fra innsiden av enheten til den kjølige luften på utsiden.

Unngå våte omgivelser

Advarsel For å redusere faren for elekrisk støt og skader, skal du ikke bruke iPod i eller
nær vann eller våte omgivelser.
• Hold iPod og strømadapteren unna væskekilder, for eksempel drikke, vaskeservanter,

badekar, dusjkabinetter og lignende.
• Skjerm iPod og strømadapteren fra direkte sollys og regn eller annen fuktighet.
• Pass på at du ikke søler mat eller væske på iPod eller strømadapteren. Hvis det skjer,

må du koble fra iPod før du gjør rent.
Avhengig av hva du har sølt, og hvor mye som har kommet inn i utstyret, kan du bli
nødt til å sende utstyret inn til Apple for service. Les «Mer informasjon, service og
support.»

Ikke gjør reparasjoner selv

Advarsel Ikke gjør forsøk på å åpne iPod eller strømadapteren, demontere dem eller ta
ut batteriet.Du risikerer å få elektrisk støt, og du gjør garantien ugyldig. Det er ingen
innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Informasjon om service finner
du under «Mer informasjon, service og support.»
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Rengjøring

Følg disse generelle retningslinjene når du rengjør iPod og tilhørende
komponenter utvendig:
• Kontroller at iPod er koblet fra strømkilden.
• Bruk en fuktig, myk og lofri klut. Unngå å få fuktighet inn i åpningene.
• Ikke bruk spraybokser, løsemidler, alkohol eller slipemidler.

Om håndtering

iPod kan bli skadet ved feilaktig oppbevaring eller håndtering. Pass på at du ikke
mister iPod i bakken mens du spiller eller bærer den.
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