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Az első pillantás az iPod nano 
készülékre 1
Az iPod nano áttekintése

Menü és alkalmazásikonok

FülhallgatóportDokkcsatlakozó

Hangerő csökkentése

Hangerő növelése

Csipesz

Altatás/Ébresztés

Állapotsor

Multi-Touch képernyő

Ehhez Tegye ezt

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

Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.

Az iPod nano teljes ki- vagy újbóli 
bekapcsolása

Tartsa lenyomva néhány másodpercig az Altatás/Ébresztés gombot.

Hangerő szabályozása zeneszámok vagy 
más hanganyag hallgatása közben

Nyomja meg a Hangerő fel vagy Hangerő le gombot.
Ezek a gombok a riasztások és egyéb hangeffektusok hangerejét is 
szabályozzák.

Tartozékok
Az iPod nano készüléket az alábbi tartozékok egészítik ki:

Apple dokkcsatlakozó–USB-átalakító kábelApple fülhallgató

Az Apple dokkcsatlakozó-USB átalakítókábel segítségével csatlakoztathatja az iPod nano 
készüléket a számítógépéhez, szinkronizálhat tartalmakat és töltheti az akkumulátort. A kábelt a 
(külön beszerezhető) Apple USB-tápegységhez is használhatja.

Használja az Apple fülhallgatót zene, hangoskönyvek vagy podcastok hallgatásához. Rádiós 
közvetítés hallgatása esetén antennaként is szolgál.
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Főképernyő
Az iPod nano bekapcsolását követően megjelenik a főképernyő. 

A főképernyő egyes ikonjai választási lehetőségeket jelentenek a zenehallgatáshoz és a 
podcastok meghallgatásához, vagy olyan funkciók használatához, mint a hangjegyzetek felvétele 
vagy a fotók megtekintése. A megfelelő ikonra koppintva nyissa meg az alkalmazást, majd a 
kézmozdulatok segítségével navigáljon benne (lásd: “A Multi-Touch használata,” 11. oldal).

A következő főképernyős ikonok fognak megjelenni az iPod nano első bekapcsolásakor:

Ikon Funkció

Most játszódó Gyors hozzáférést biztosít az éppen lejátszás alatt lévő 
hangfájlhoz.

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

Rádió Megnyitja az FM rádióvevőt, ha fülhallgatót csatlakoztat az iPod 
nano készülékhez.

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

Óra Megnyitja az órát, a stoppert és az időzítőt.

Fényképek Listázza a számítógépéből szinkronizált fényképeket.

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

Podcastok Listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált podcastokat.

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

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

Beállítások Megnyitja az iPod nano beállításait és számos funkcióját.
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A következő ikonokat adhatja hozzá a főképernyőhöz, ha bekapcsolja azokat a Beállításokban:

Ikon Funkció

Genius mixek Listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált Genius 
mixeket.

Lejátszási listák Listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált vagy az 
iPod nano készüléken létrehozott lejátszási listákat.

Előadók Listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált dalokat, 
előadók szerint csoportosítva.

Albumok Ábécésorrendben listázza az iTunes könyvtárából 
szinkronizált albumokat. 

Dalok Ábécésorrendben listázza az iTunes könyvtárából 
szinkronizált dalokat.

Műfajok Műfajok szerint listázza az iTunes könyvtárából 
szinkronizált dalokat.

Szerzők Szerzők szerint listázza az iTunes könyvtárából 
szinkronizált dalokat.

A főképernyő ikonjainak elrendezését az ikonok mozgatásával alakíthatja saját igényei szerint 
(lásd: “Beállítások megadása,” 16. oldal). A főképernyőt kis méretű ikonokkal is létrehozhatja 
(lásd: “Ikonok rendszerezése a főképernyőn,” 17. oldal).
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Állapotikonok
A képernyő tetején lévő állapotsávon megjelenő ikonok információkat nyújtanak az iPod nano 
készülékről:

Ikon Mit jelent

Egy zeneszám, podcast, hangoskönyv vagy iTunes U epizód lejátszása folyamatban van.

Egy zeneszám, podcast, hangoskönyv, iTunes U epizód vagy a rádióműsor-sugárzás 
szüneteltetve van.

A rádió szól.

A lépések számlálása folyamatban van.

Az akkumulátorszintet vagy a töltési állapotot mutatja.
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Első lépések 2
FIGYELMEZTETÉS:  A sérülések elkerülése érdekében az iPod nano használata előtt olvassa el 
ezen útmutató minden működtetésre vonatkozó utasítását és biztonsági információját.

·

Az iPod nano beállítása
Az iPod nano használata előtt be kell azt állítania az iTunes alkalmazásban. A beállítás során 
létrehozhat egy iTunes Store fiókot, vagy megadhat egy már létező fiókot. (Elképzelhető, hogy 
az iTunes Store nem minden országban vagy régióban érhető el.) Az iTunes megjeleníti és 
rögzíti a csatlakoztatott iPod nano sorozatszámát, amennyiben szükség lenne rá.

Az iPod nano beállítása:
 1 Töltse le és telepítse az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/hu/itunes/ weboldalról.

 2 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a Mac vagy PC számítógépe egyik nagy teljesítményű 
USB 2.0 portjához az iPod nano készülékhez mellékelt kábel használatával.

 3 Az iPod nano regisztrálása és az iTunes könyvtárában lévő zeneszámok iPod nano készülékkel 
történő szinkronizálása során kövesse az iTunes képernyőjén megjelenő utasításokat.

Az iPod nano Beállítási asszisztensének használatához lásd: “Az iTunes szinkronizálása első 
alkalommal:,” 19. oldal.

Amikor az iPod nano készüléket a számítógépével szinkronizálja, az iPod nano a következőt 
jeleníti meg: „Szinkronizálás folyamatban”. A szinkronizálás végeztével az iTunes „Az iPod 
szinkronizálása befejeződött” üzenetet jeleníti meg. A szinkronizálással kapcsolatos 
ingóformációkért lásd: 4. fejezet, “Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,,” 19. oldal.

 4 Hagyja az iPod nano készüléket a számítógéphez csatlakoztatva három óráig, hogy az 
akkumulátor teljesen feltöltődjön.

Az iPod nano készüléket az akkumulátor teljes feltöltése előtt is leválaszthatja, és az 
akkumulátor töltése közben szinkronizálást is végezhet. További tudnivalókért lásd: “Az 
akkumulátorról,” 14. oldal.

Ha az iPod nano egy Windows PC USB portjához van csatlakoztatva, elképzelhető, hogy az 
akkumulátor nem tölt, ha a számítógép alvó állapotban van.
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 5 Húzza ki az iPod nano kábelét, ha készen áll a használatára.

Ne távolítsa el az iPod nano készüléket, ha a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás” üzenetet 
látja. Az iPod nano készüléken lévő fájlok sérülésének elkerülése érdekében leválasztás előtt 
adja ki az iPod nano készüléket.

Az iPod nano biztonságos leválasztásával kapcsolatos további információkat lásd itt: “Az iPod 
nano leválasztása a számítógépről,” 14. oldal.
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Alapok 3
A Multi-Touch használata
A Multi-Touch képernyő és az egyszerű ujjmozdulatok megkönnyítik az iPod nano használatát.

Koppintás és dupla koppintás
Az ikonra koppintva nyissa meg az alkalmazást, vagy jelölje ki a menü vagy a lista egy elemét. 
Koppintson kétszer a fényképre a gyors nagyításhoz, majd újabb dupla koppintással gyorsan 
kicsinyítse le.

Érintés és megérintve tartás
Érintse meg és tartsa megérintve a képernyő bármely pontját (az ikonokon vagy 
vezérlőelemeken kívül) a főképernyőre történő visszatéréshez. Ha át kívánja rendezni a 
főképernyő ikonjait, érintsen meg és tartson megérintve egy ikont – amikor az ikonok rezegni 
kezdenek, húzással állítsa őket új sorrendbe, végül az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával 
mentse ezt a beállítást.
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Legyintés
Oldalirányú legyintéssel lapozzon a következő vagy előző képernyőre. 

Húzás
A tekerősávon vagy a csúszkákon történő húzással mozgassa ezek vezérlőelemeit. Az ikonok 
áthúzásával átrendezheti azok sorrendjét.

Pöccintés
Gyors görgetéshez végezzen felfelé vagy lefelé irányuló pöccintést. Megvárhatja, amíg 
a görgetés magától megáll, vagy a képernyő bármely részének megérintésével azonnal 
megállíthatja. A képernyő megérintése nem választ vagy aktivál semmit. 

Egyes listákban, például a lejátszási listákban lefelé pöccintéssel megjelenítheti a fent lévő 
vezérlőelemeket.

Elforgatás
A képernyőt el lehet fordítani, így akkor is jól láthatja azt, ha az iPod nano készüléket valamihez 
hozzácsatolja. Helyezze két ujját a képernyőre, és forgassa abba az irányba, amelybe a képernyő 
tartalmát forgatni kívánja, amíg a képernyő be nem áll a kívánt irányba.

További iPod nano vezérlőelemek és kézmozdulatok:
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Ehhez Tegye ezt

Az iPod nano teljes ki-, vagy újbóli 
bekapcsolása

Az Altatás/Ébresztés gomb lenyomva tartásával teljesen kikapcsolhatja az 
iPod nano készüléket. Az esetleges lejátszás kikapcsol. Az így kikapcsolt 
iPod nano készülék visszakapcsolásához tartsa nyomva az Altatás/
Ébresztés gombot néhány másodpercig.
A funkció használatához 1.1-es vagy újabb verziójú iPod szoftver 
szükséges.

Az iPod felébresztése alvó 
állapotból

Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.

A képernyő kikapcsolása Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot. A lejátszás alatt álló zene vagy 
egyéb hanganyag lejátszása folytatódik.

Háttérvilágítás bekapcsolása Ha halvány a háttérvilágítás, koppintson a képernyőre.

Az iPod nano alaphelyzetbe 
állítása (amennyiben nem 
válaszol)

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

Elem kiválasztása Koppintson az elemre.

Ugrás az előző képernyőre Legyintsen jobbra.

Ugrás a következő képernyőre Legyintsen balra.

Ugrás a lista tetejére Koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra.

Az összes zeneszám, előadó vagy 
album nevének megtekintése

Legyintsen balra a néven.

Ugrás közvetlenül a főképernyőre Legyintsen jobbra, vagy érintse meg és tartsa a képernyő bármely pontját 
az ikonokon és vezérlőelemeken kívül.

Edzés megkezdése A főképernyőn koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd a Séta vagy Futás 
elemre.

Hangjegyzet felvétele Csatlakoztasson (külön beszerezhető) távirányítóval és mikrofonnal 
ellátott Apple fülhallgatót. Ezután a főképernyőn koppintson a 
Hangjegyzetek elemre.

Az iPod nano sorozatszám 
megállapítása

A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd a Névjegy elemre.
Nézzen be az iPod nano csíptetőjének nyitott széle alá.

Az iPod nano készülékkel kapcsolatos információk leolvasása
Az iPod nano következő adatait olvashatja le a Beállítások ablakban:

Kapacitás és szabad tárterület Â

Zeneszámok és fényképek száma Â

Sorozatszám, modellszám és szoftververzió Â

Szerzői jogok és egyéb jogi információk Â

Az iPod nano adatainak leolvasása:
 A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd a Névjegy elemre.  m

Az iPod nano csatlakoztatása és leválasztása
Az iPod nano készülékét fájlok szinkronizálása és az akkumulátor töltése céljából 
csatlakoztathatja a számítógépéhez. Lehetséges a zeneszámok szinkronizálása és az 
akkumulátor egy idejű töltése.

Fontos:  Az akkumulátor nem töltődik, amíg a számítógép alvó vagy készenléti módban van.
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Az iPod nano csatlakoztatása a számítógéphez
Az iTunes a számítógépéhez való csatlakoztatást követően automatikusan megkezdi a 
zeneszámok szinkronizálását az iPod nano készülékkel, ha nem választ más szinkronizálási 
beállításokat az iTunes alkalmazásban.

Az iPod nano készülék csatlakoztatása a számítógéphez:
Csatlakoztassa a mellékelt Apple dokkcsatlakozó–USB átalakítókábelt a számítógép egyik  m

nagyteljesítményű USB 2.0 portjához. Csatlakoztassa az iPod nano másik végét.

Ha van iPod dokkja, csatlakoztassa a kábelt számítógépe egyik USB 2.0 portjához és a másik 
végét a dokkhoz, és az iPod nano készüléket helyezze a dokkba.

Megjegyzés:  A legtöbb billentyűzeten lévő USB-port nem szolgáltat elég áramot az iPod nano 
feltöltéséhez.

Az iPod nano leválasztása a számítógépről
Az iPod nano eltávolítása akkor biztonságos, ha az iPod nano készüléken megjelenik a 
főképernyő vagy a „Leválaszthatja” üzenet. Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, az Altatás/
Ébresztés gomb megnyomásával kapcsolja be a háttérvilágítást, hogy láthassa, hogy 
biztonságos-e a leválasztás.

Az iPod nano készülék leválasztása:
Húzza ki a kábelt az iPod nano készülékből, vagy ha az iPod nano a dokkban van, vegye ki az  m

iPod nano készüléket a dokkból.

Ne távolítsa el az iPod nano készüléket, ha a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás” üzenetet 
látja. Ha ezeket az üzeneteket látja, a kapcsolat bontása előtt ki kell adnia az iPod nano 
készüléket, hogy megelőzze az adatok sérülését.

Az iPod nano készülék kivétele:
Az  m iTunes alkalmazásban kattintson a Kiadás gombra (C) az eszközlistán lévő iPod nano mellett, 
az iTunes ablak bal oldalán.

 m Ha Mac számítógépet használ, az iPod nano készüléket úgy is kiadhatja, ha az íróasztalon lévő 
iPod nano ikont áthúzza a kukába.

 m Ha Windows PC számítógépet használ, az iPod nano készülék kiadásához használja a Sajátgép 
ablakot, vagy kattintson a Windows tálcáján lévő Hardver biztonságos eltávolítása ikonra, és 
jelölje ki az iPod nano eszközt.

 Ha az iPod nano készüléket véletlenül kiadás nélkül választotta le, csatlakoztassa a 
számítógéphez, és szinkronizáljon újra.

Az akkumulátorról
Az iPod nano készülékben egy belső, újratölthető akkumulátor található. A legjobb eredmény 
érdekében az iPod nano készüléket az első használata alkalmával töltse fel teljesen körülbelül 
három óra hosszan, vagy amíg az akkumulátor ikonja azt nem jelzi, hogy az akkumulátor 
teljesen fel van töltve. 

Az iPod nano akkumulátora körülbelül másfél óra alatt töltődik fel a kapacitása 80 százalékára, 
és három óra alatt teljesen. Ha az iPod nano töltése során fájlokat másol, zenét játszik le, rádiót 
hallgat vagy diabemutatót néz, ez hosszabb ideig is eltarthat.
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Az akkumulátor töltése
Az iPod nano akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa az iPod nano készüléket a 
számítógéphez, vagy használja az Apple USB-tápegységet (amelyet külön kell beszerezni).

Az akkumulátor töltése számítógép segítségével:
Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépe egyik USB 2.0 portjához. A  m

számítógépnek bekapcsolt állapotban kell lennie, nem lehet alvó módban.

Fontos:  Ha a „Töltés. Kérem, várjon” vagy a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik 
meg az iPod nano képernyőjén, az akkumulátort fel kell tölteni ahhoz, hogy az iPod nano 
kommunikálhasson a számítógépével. Lásd: “Ha a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik 
meg az iPod nano készüléken,” 59. oldal.

Azokra az esetekre, amikor nincs a számítógépe közelében, és fel kívánja tölteni az iPod nano 
készüléket, vásároljon Apple USB-tápegységet.

Az akkumulátor töltése Apple USB-tápegység segítségével:
 1 Csatlakoztassa a dokkcsatlakozó-USB átalakítókábelt az Apple USB-tápegységhez.

 2 Csatlakoztassa a dokkcsatlakozó-USB átalakítókábel másik végét az iPod nano készülékhez.

 3 Dugja az Apple USB-tápegységet egy működő hálózati aljzatba.

Apple USB-tápegység
(a tápegység eltérően nézhet ki)

Dokkcsatlakozó–USB-átalakító kábel

Az akkumulátor állapotainak ismertetése
Ha az iPod nano nincs áramforráshoz csatlakoztatva, az iPod nano képernyőjének jobb alsó 
sarkában található akkumulátor ikon mutatja a becsült töltöttségi szintet.

Kevesebb, mint 20%-ban feltöltött akkumulátor

Félig feltöltött akkumulátor

Teljesen feltöltött akkumulátor

Ha a számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, az akkumulátor-ikon megváltozik, és jelzi, 
hogy az akkumulátor töltése folyamatban van vagy befejeződött.

Akkumulátor töltése (villám)

Teljesen feltöltött akkumulátor (dugó)

Az iPod nano készüléket a teljes feltöltése előtt is leválaszthatja és használhatja.

Megjegyzés:  Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, 
és szükségessé válhat a cseréjük egy hivatalos Apple márkaszervizben. Az akkumulátor 
élettartama és a feltöltési ciklusok száma a használattól és a beállításoktól függően eltérhet. 
További tudnivalókat a www.apple.com/hu/batteries oldalon talál.
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Energiatakarékosság
Az iPod nano intelligensen kezeli az akkumulátor üzemidejét zenehallgatás vagy edzés közben. 
Az energiatakarékosság érdekében, ha húsz másodpercig nem érinti meg az iPod nano 
képernyőt, az elhalványodik, majd kikapcsol. Ha be kívánja kapcsolni az ily módon kialudt 
képernyőt, vagy manuálisan ki kívánja kapcsolni, nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.

Ha az iPod nano nem végez semmilyen tevékenységet (nem szól, és a lépések számlálása 
közben nem észlel mozgást), automatikusan kikapcsol. Az így kikapcsolt iPod nano készüléket 
az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával kapcsolhatja vissza.

Az iPod nano készüléket az Altatás/Ébresztés gomb néhány másodpercig történő lenyomásával 
kapcsolhatja ki teljesen. Az így kikapcsolt iPod nano készüléket az Altatás/Ébresztés gomb 
néhány másodpercig történő megnyomásával kapcsolhatja vissza. 

Az iPod nano kikapcsolása:
A lejátszás alatt álló zene vagy egyéb hanganyag leállítása Â

Kikapcsolja a szüneteltetett rádiót Â

Leállítja a folyamatban lévő diabemutatót Â

Menti a hangjegyzetet, ha folyamatban van a felvétele Â

Leállítja a lépések számlálását Â

Megállítja és menti a Nike+ edzés adatait Â

Amíg az iPod nano ki van kapcsolva, a lejárt időzítő esetén nem fog szólni a riasztás. Amikor 
újra visszakapcsolja az iPod nano készüléket, megjelenik a le nem járt riasztások terve. Ehhez a 
funkcióhoz az iPod szoftver legalább 1.1-es vagy újabb verzióját kell használnia.

Beállítások megadása
A Beállítások segítségével módosíthatja a főképernyő megjelenését, és megadhatja az 
iPod nano egyéb beállításait. A beállítások megadásához koppintson a Beállítások elemre a 
főképernyőn. 

Általános beállítások
A következő Általános beállítások adhatók meg:

Használandó beállítás Ehhez a művelethez

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

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

Főképernyő Ikonok megjelenítése vagy eltávolítása a főképernyőn. Megváltoztathatja 
a főképernyőt, hogy kis vagy nagy méretű ikonokat jelenítsen meg.

Dátum és idő A dátum, az idő és az időzóna megadása. Módosíthatja az óra 
megjelenítését 24-órás formátumra. Futás közben (a Most játszódó 
lehetőség helyett) megjelenítheti az órát. Választhat egy óraszámlapot 
(lásd: “Az óra számlapjának módosítása,” 47. oldal).

Kisegítő lehetőségek A VoiceOver és a monó hang funkció bekapcsolása. Módosíthatja a 
képernyőt feketén fehérre. A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további 
információkért lásd: “Univerzális hozzáférési funkciók,” 53. oldal.

Nyelv Beállíthatja az iPod nano nyelvét.
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Zenebeállítások
A Zenebeállítások segítségével testre szabhatja a zene hallgatását és lejátszását az iPod nano 
készüléken. Ezen beállítások megjelenítéséhez koppintson a Beállítások elemre a főképernyőn, 
majd koppintson a Zene elemre.

Az alábbiakban találja az egyes Zenebeállításokat:

Használandó beállítás Ehhez a művelethez

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

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

Altatás/Ébresztés gomb Kiválaszthatja, hogy ha duplán kattint az Altatás/Ébresztés gombra, az 
szüneteltesse vagy elindítsa az aktuális zeneszámot, vagy a következő 
számot játssza le.

Hangszínszabályozó Kiválaszthat egy hangszínszabályozó-beállítást.

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

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

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

Egyéb beállítások
Megadhatja a fényképnézegetés, a zenehallgatás és az edzések nyomon követésének 
beállításait. További tudnivalókért lásd:
 Â 6. fejezet, “FM rádióvevő,,” 32. oldal.

 Â 7. fejezet, “Fitnesz,,” 37. oldal.

 Â 8. fejezet, “Fényképek,,” 43. oldal.

Az iPod nano készülék alaphelyzetbe állítható anélkül, hogy elvesznének a szinkronizált 
tartalmak.

Minden beállítás alaphelyzetbe állítása:  
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 2 Végezzen pöccintést felfelé, majd koppintson a Beállítások alaphelyzetbe állítása elemre.

 3 Koppintson az Alaphelyzetbe állítás elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.

 4 Koppintson a kívánt nyelvre, majd a Kész elemre.

Ikonok rendszerezése a főképernyőn
 Az ikonokat újrarendezheti a főképernyőn, hogy a gyakran használt elemeket egyszerűbben 
megtalálja. Ha például naponta használja az iPod nano készüléket edzés közben, áthelyezheti a 
Fitnesz ikont az első pozícióra a könnyebb elérhetőség érdekében.

A főképernyő ikonjainak átrendezése:
 1 Érintse meg és tartsa megérintve a mozgatni kívánt ikont mindaddig, amíg az ikonok el nem 

kezdenek rezegni.
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 2 Húzza az ikont az új helyére.

Balra vagy jobbra történő húzással görgethet az ikonok között. Kis méretű ikonok használata 
esetén balra vagy jobbra húzással átválthat egy másik képernyőre.

 3 Amikor az ikon a megfelelő pozícióban van, engedje fel az ujját a képernyőről.

 4 Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot, vagy koppintson az ikonra, és tartsa lenyomva a 
módosítások mentéséhez.

Módosíthatja továbbá a főképernyőt úgy, hogy az egy nagy ikon helyett négy kis ikon jelenjen 
meg. A főképernyő alján lévő pontok a képernyők számát jelzik.

Kis méretű ikonok megjelenítése a főképernyőn:
 1 Koppintson a Beállítások lehetőségre, majd az Általános elemre.

 2 Koppintson a Főképernyő elemre.

 3 Koppintson a Kis ikonok melletti  elemre.
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Szinkronizálás az iTunes 
alkalmazással 4
Szinkronizálás első alkalommal
Az iTunes egy ingyenes szoftveralkalmazás, amelynek segítségével zenét, hangoskönyveket, 
podcastokat, fényképeket és iTunes U gyűjteményeket szinkronizálhat a számítógépe és az iPod 
nano készülék között, ezen felül edzéssel kapcsolatos információkat küldhet a Nike+ webhelyre.

Ha még nincsenek tartalmai az iTunes alkalmazásban, megtekinthet és letölthet tartalmakat az 
iTunes Store áruházból (csak bizonyos országokban áll rendelkezésre) a számítógépén található 
iTunes alkalmazásba. Az iTunes alkalmazással és az iTunes Store áruházzal kapcsolatos további 
tudnivalókért nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Súgó > iTunes súgó elemet.

Az iTunes szinkronizálása első alkalommal:
 1 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.

 2 Adjon nevet az iPod nano készüléknek.

A nevet akkor adja meg, amikor az iPod nano készüléket első ízben csatlakoztatja. Ez a név a 
beírást követően az iTunes ablak bal oldalán lévő eszközlistában fog megjelenni.

 3 Adja meg a beállításokat a zene és a fényképek szinkronizálásához.

Ha segítségre van szüksége a lehetőségek kiválasztásában, a menüsoron válassza a Súgó > 
iTunes súgó elemet.

 4 Az előugró menüből jelölje ki az iPod nano készüléken használni kívánt nyelvet.

Ezt csak első alkalommal, vagy az iPod nano gyári alaphelyzetbe való visszaállítását követően 
kell megtennie.

 5 Kattintson a Kész gombra.

Ha megjelölte a zeneszámok vagy fényképek automatikus szinkronizálását, a szinkronizálás 
azonnal megkezdődik.

Automatikus és manuális szinkronizálás
Az iPod nano készülékhez kétféle módon adhat hozzá tartalmat:
 Â Automatikus szinkronizálás:  Ha az iPod nano készüléket a számítógépéhez csatlakoztatja, az 

iPod nano automatikusan frissül úgy, hogy a tartalma megfeleljen az iTunes könyvtárában 
lévő anyagoknak. Az iPod nano készüléket egyidejűleg csak egy számítógéppel 
szinkronizálhatja automatikusan.

 Â Az iPod nano manuális kezelése:  Ha csatlakoztatja az iPod nano készülékét, egyenként húzhat 
át anyagokat az iPod nano készülékre, és egyenként törölheti őket az iPod nano készülékről. 
Több számítógépből is tölthet be zeneszámokat anélkül, hogy az iPod nano készülékben lévő 
számok törlődjenek. Ha saját maga kezeli a zenét, a csatlakozás bontása előtt mindig ki kell 
adnia az iPod nano készüléket az iTunes alkalmazásból (lásd: “Az iPod nano csatlakoztatása és 
leválasztása,” 13. oldal).
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Automatikus szinkronizálás
Normál esetben az iPod nano szinkronizálást hajt végre, valahányszor csatlakoztatja az iTunes 
alkalmazáshoz.

A zene számítógépből iPod nano készülékbe történő szinkronizálása közben az iTunes 
állapotjelző ablaka mutatja a művelet folyamatát, és az eszközök listáján lévő iPod nano mellett 
megjelenik a szinkronizálás ikonja. Amikor a frissítés befejeződött, az iTunes alkalmazásban 
megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy az iPod frissítése befejeződött, és az 
iTunes ablak alsó részén lévő sávon megtekintheti, hogy a különféle tartalmak mennyi helyet 
foglalnak le a teljes lemezterületből.

Fontos:  Ha az iPod nano készüléket első alkalommal csatlakoztatja olyan számítógéphez, 
amellyel még nem volt szinkronizálva, megjelenik egy kérdés, hogy kívánja-e a dalokat 
automatikusan szinkronizálni. Ha beleegyezik, az iPod nano készüléken lévő összes zeneszám, 
hangoskönyv és egyéb hanganyag törlődik, és az új számítógépen lévő zene és egyéb anyag 
kerül a helyére.

Ön megakadályozhatja az iPod nano szinkronizálását, ha készüléket másik számítógépre 
csatlakoztatja, mint amellyel általában szinkronizál.

Az automatikus szinkronizálás kikapcsolása az iPod nano készüléken:
Az iTunes Összegzés lapján törölje az „Az iTunes megnyitása az iPod csatlakoztatásakor” mező  m

jelölését, majd kattintson az Alkalmazás gombra.

Amikor az automatikus szinkronizáció ki van kapcsolva, a Szinkron gombra kattintva továbbra is 
végezhet szinkronizálást.

Az iPod nano manuális kezelése
Ha manuálisan kezeli az iPod nano készüléket, az egyes zeneszámok és egyéb anyagok 
hozzáadását és eltávolítását Ön végezheti el. Több számítógépről is betölthet anyagot az iPod 
nano készülékébe az iPod nano tartalmának törlése nélkül.

Az iPod nano a zenék manuális kezeléséhez történő beállítása kikapcsolja az automatikus 
szinkronizálás beállításait az iTunes alkalmazás Zene, Podcastok, iTunes U és Fényképek 
paneljén. Nem lehetséges egyidejűleg bizonyos tartalmak manuális kezelése és más tartalom 
automatikus szinkronizálása.

Megjegyzés:  A Genius mixek nem működnek, ha a tartalmakat manuálisan kezeli. Továbbra is 
szinkronizálhatja manuálisan a Genius lejátszási listákat az iPod nano készülékre, és létrehozhat 
Genius lejátszási listákat az iPod készüléken a Genius tartalmak manuális szinkronizálása után. 
Lásd: “Genius mixek lejátszása,” 30. oldal.

Az iTunes alkalmazás beállítása a tartalom manuális kezelésére:
 1 Az iTunes beállításai között kattintson az Eszközök elemre, majd jelölje be az „iPod, iPhone és 

iPad készülékek automatikus szinkronizálásának megakadályozása” opciót.

 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlistából, majd kattintson 
az Összegzés lapra.

 3 A Beállítások részben jelölje ki a „Zenék kezelése kézzel” lehetőséget.

 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha saját maga kezeli az iPod nano tartalmát, a csatlakozás bontása előtt mindig ki kell adnia az 
iPod nano készüléket az iTunes alkalmazásból. Lásd: “Az iPod nano készülék kivétele:,” 14. oldal.
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Dal vagy egyéb elem manuális hozzáadása:
 1 Az iTunes alkalmazásban kattintson a Zene vagy egyéb elemre az iTunes ablak bal oldalán lévő 

Könyvtár részben.

 2 Húzza a dalt vagy az egyéb elemet az eszközlistán lévő iPod nano készülékre.

Dal vagy egyéb elem eltávolítása az iPod nano készülékről:
 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az eszközök listáján lévő iPod nano elemet.

 2 Jelöljön meg egy dalt vagy egyéb elemet az iPod nano készüléken, és nyomja meg a 
billentyűzete Delete vagy Backspace billentyűjét.

Ha töröl egy dalt vagy egyéb elemet az iPod nano készülékből, az nem fog törlődni az iTunes 
könyvtárából.

Az iPod nano készüléket tetszés szerint bármikor alaphelyzetbe állíthatja, hogy automatikusan 
végezze a szinkronizálást.

Az iTunes alaphelyzetbe állítása automatikus szinkronizálásra:
 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlistából, majd kattintson 

az Összegzés lapra.

 2 Törölje a „Zenék kezelése kézzel” mező jelölését.

 3 Válassza a Zene és a Podcastok lapot, majd jelölje ki a szinkronizálás beállításait.

 4 Kattintson az Alkalmazás elemre. A frissítés automatikusan megkezdődik.

A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre
Az egyik számítógép iTunes alkalmazásával vásárolt tartalom átvihető az iPod nano készülékből 
egy másik számítógép iTunes könyvtárba. A másik számítógépnek jogosultnak kell lennie az Ön 
iTunes Store fiókjából történő lejátszásra. 

Számítógép meghatalmazása:
Nyissa meg a másik számítógépén lévő iTunes programot, és válassza az Áruház > Számítógép  m

meghatalmazása elemet.

A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre:
 1 Nyissa meg a másik számítógépén lévő iTunes programot, és válassza az Áruház > Számítógép 

meghatalmazása elemet.

 2 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket az újonnan meghatalmazott számítógépéhez. 

 3 Az iTunes alkalmazásban válassza a Fájl > Vásárlások átvitele az iPod nano készülékről 
menüelemet.
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Zene és egyéb hangok 5
Zene lejátszása
Az iPod nano megkönnyíti a zeneszámok keresését és lejátszását. A Multi-Touch képernyő 
segítségével a zeneszámokat ismételheti, előretekerheti, megkeverheti, és lejátszási listákat 
hozhat létre belőlük.

A zeneszám lejátszásához tegye a következők egyikét:
A főképernyőn koppintson a Zene lehetőségre, egy kategóriaelemre (Lejátszási listák, Albumok  m

vagy egyéb csoportosítás), majd koppintson egy zeneszámra.

A főképernyőn koppintson a Most játszódó elemre az összekevert számok meghallgatásához  m

vagy egy szüneteltetett szám folytatásához.

Az iPod nano gyors megrázásával játszhat le összekevert zeneszámokat. m

Egy zeneszám lejátszása közben megjelenik az albumborító (ha rendelkezésre áll) a Most 
játszódó képernyőn, és egy Lejátszás ( ) vagy Szüneteltetés ( ) ikon az állapotsoron a 
képernyők tetején. Zene vagy egyéb hanganyag hallgatásakor az iPod nano készüléken zenék és 
egyéb tartalmak között böngészhet, módosíthatja a beállításokat és elrendezheti az ikonokat.

Íme néhány módszer a zenetárban történő navigáláshoz:
Pöccintéssel gyorsan végiggörgetheti a zeneszám- és albumlistákat, majd a menüsorra  Â
koppintva visszatérhet bármely lista tetejére.

Adja hozzá a Lejátszási listák, az Albumok vagy egyéb listák ikonját a főképernyőhöz.  Â
Koppintson a Beállítások > Általános > Főképernyő > Zene lehetőségre, majd koppintson a 

 elemre a hozzáadni kívánt ikonok mellett.

Ha a böngészett lista rendelkezik indexszel, húzza le az ujját az indexen, hogy a lista fölött  Â
megjelenjen egy nagy betű. A kívánt betűhöz érve emelje fel az ujját.
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A lejátszás vezérlése a zenelejátszás vezérlőivel
Az aktuálisan játszott zeneszám albumának borítója válik a Most játszódó képernyővé. 
Koppintson egyszer a képernyőre a zenevezérlők megjelenítéséhez, majd legyintsen 
balra további vezérlők és dalszövegek megtekintéséhez (ha hozzáadta azokat az iTunes 
alkalmazásban).

A képernyő alján lévő pontok az elérhető képernyők számát jelzik.

Az iPod nano zenelejátszás vezérlőivel a következőket teheti:

Ehhez Tegye ezt

Egy zeneszám szüneteltetése Koppintson a  elemre, vagy húzza ki a fülhallgatót.

Szüneteltetett zeneszám lejátszása Koppintson a  elemre. Az iPod nano készüléket ki kell adni ahhoz, hogy 
zenét vagy egyéb hanganyagot játsszon le.

Zeneszám újrakezdése Koppintson a  elemre.

Előző zeneszám lejátszása Koppintson kétszer a  elemre.

Ugrás a következő zeneszámra Koppintson a  elemre.

Zeneszám gyors előre- vagy 
visszatekerése 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy  elemet.

Zeneszámok ismétlése Koppintson a  elemre. Koppintson ismét a többi opció 
megjelenítéséhez:

 = Az aktuális albumban vagy listában található összes zeneszám 
megismétlése.

 = Csak az aktuális zeneszám ismétlése újra meg újra.

Genius lejátszási lista létrehozása Játsszon le egy zeneszámot, majd koppintson a  elemre.

Dalok keverése Koppintson a  elemre.

Ugrás egy dal bármely pontjára Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Csúsztassa felfelé az ujját a 
csúszkamozgatás finomításához. Minél távolabbra húzza az ujját, annál 
kisebb lesz a mozgás növekménye.

Dalok értékelése Koppintson a  elemre a zenelejátszás vezérlőit tartalmazó képernyőn, 
majd húzza végig az ujját a pontokon a képernyő felső részén.

Egy album zeneszámainak 
megtekintése

Koppintson a  elemre a zenelejátszás vezérlőit tartalmazó képernyőn, 
vagy koppintson a megfelelő albumra az Albumok listában.

A lejátszás vezérlése az Altatás/Ébresztés gombbal
Az Altatás/Ébresztés gombra duplán kattintva a következő sávra ugorhat, vagy 
megváltoztathatja a beállítást úgy, hogy a dupla kattintás szüneteltesse vagy elindítsa az 
aktuális sáv lejátszását.

Az Altatás/Ébresztés gomb beállítása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 2 Koppintson a Zene, majd az Altatás/Ébresztés gombra.
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 3 Koppintson a  elemre a bekapcsolásához.

 4 Koppintson a Következő sáv vagy a Lejátszás/Szüneteltetés gombra.

Ha zene vagy más hanganyag lejátszása közben kikapcsolja az iPod nano készüléket (az Altatás/
Ébresztés gomb megnyomásával és nyomva tartásával), visszakapcsoláskor az iPod nano ott 
folytatja a lejátszást, ahol abbahagyta.

Zeneszámok keverése
A zeneszámokat, albumokat vagy lejátszási listákat lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, vagy 
beállíthatja az iPod nano készüléket úgy, hogy egy gyors rázásra összekeverje a zeneszámokat.

Az alábbi táblázat a zeneszámok különböző keverési módjait mutatja be:

Ehhez Tegye ezt

Az összes zeneszám keverése és 
lejátszása

A Dalok listáján koppintson a Keverés elemre. Az iPod nano véletlenszerű 
sorrendben kezdi el lejátszani az iPod nano zenetár zeneszámait, a 
hangoskönyvek, podcastok és iTunes U gyűjtemények kihagyásával.
Amikor nem játszik le zenét, a Most játszódó gombra is koppinthat a 
főképernyőn.

Zeneszámok keverése a Most 
játszódó képernyőről

Koppintson a Most játszódó elemre, majd az albumborítóra. Legyintsen 
balra a képernyő alján, majd koppintson a  elemre. 

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

Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszása
A podcastok az iTunes Store áruházban elérhető ingyenes, letölthető műsorok. A podcastok 
a műsorok, a műsorokon belül epizódok, és az epizódokon belül fejezetek szerint vannak 
rendszerezve. Ha leállítja egy podcast lejátszását, és a későbbiekben visszatér hozzá, a podcast a 
leállítás időpontjától folytatja a lejátszást.

Az iTunes U az iTunes Store áruház része, amely ingyenes előadásokat, nyelvleckéket és egyéb 
anyagokat kínál letöltésre és az iPod nano készüléken történő használatra. Az iTunes U tartalmak 
gyűjtemények, gyűjteményeken belül található elemek, szerzők és szolgáltatók szerint vannak 
rendszerezve. A főképernyőn csak akkor jelenik meg az iTunes U ikon, ha szinkronizálta az iTunes 
U tartalmakat az iTunes könyvtárából.
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A podcast műsorok és az iTunes U gyűjtemények időrendi sorrendben jelennek meg, így a 
megjelenésük sorrendjében játszhatja le őket. Egy kék pont mutatja a még le nem játszott 
műsorokat és epizódokat. Ha befejezi egy podcast-epizód vagy egy iTunes U műsor lejátszását, 
automatikusan elindul a következő le nem játszott vagy részben lejátszott epizód.

Az iTunes Store áruházban hangoskönyveket vásárolhat és tölthet le, és meghallgathatja ezeket 
az iPod nano készülékén. Ha az iTunes Store áruházban vagy az audible.com oldalain vásárolt 
hangoskönyveket hallgatja, a normálisnál gyorsabb vagy lassabb lejátszási sebességet is 
beállíthat. 

Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszása:
 1 A főképernyőn koppintson a Podcastok (vagy Hangoskönyvek, illetve iTunes U) elemre, majd 

koppintson egy műsorra vagy címre.

Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények is szerepelnek a Zene lehetőségen belül.

 2 A lejátszáshoz koppintson egy epizódra vagy fejezetre.

A Most játszódó képernyő megjeleníti a hangoskönyvet, podcastot vagy iTunes U borítót (ha az 
rendelkezésre áll).

 3 Koppintson a Most játszódó képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

A szüneteltetéshez koppintson a  Â  elemre, a folytatáshoz pedig a  elemre.

A podcast, hangoskönyv vagy iTunes U gyűjtemény ott folytatja a lejátszást, ahol abbahagyta. 
Hangoskönyvek esetében koppintson a fejezetek listájában lévő Folytatás gombra.

Koppintson a  Â  vagy a  elemre a podcast, hangoskönyv, iTunes U gyűjtemény következő 
fejezetére vagy az aktuális fejezet elejére ugráshoz.

 4 Balra irányuló legyintéssel jelenítse meg a következő táblázatban ismertetett egyéb lejátszási 
vezérlőelemeket.

Ehhez Tegye ezt

Ugrás egy podcast, hangoskönyv 
vagy iTunes U gyűjtemény 
tetszőleges pontjára

Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Csúsztassa felfelé az ujját a 
csúszkamozgatás finomításához. Minél távolabbra húzza az ujját, annál 
kisebb lesz a mozgás növekménye.

Játssza vissza az utolsó 30 
másodpercet

Koppintson a  elemre.
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Állítsa be a lejátszási sebességet Koppintson a  elemre. A sebesség módosításához koppintson újra.
 = Lejátszás dupla sebességgel.
 = Lejátszás normál sebességgel.
 = Lejátszás félszeres sebességgel.

Podcastok, iTunes U gyűjtemények 
és hangoskönyvek epizódjainak 
vagy fejezeteinek megtekintése

Az első vezérlő képernyőn koppintson a  elemre.

Podcastok, iTunes U gyűjtemények 
és hangoskönyvek adatainak 
megtekintése

Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd legyintsen balra az utolsó 
vezérlő képernyőhöz.

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

Hangoskönyvek értékelése
Az egyes hangoskönyvekhez értékelést rendelhet hozzá (nullától öt csillagig), megjelölve, hogy 
mennyire nyerte el a tetszését. A hangoskönyvekhez az iPod nano készüléken hozzárendelt 
értékelések a szinkronizálás alkalmával az iTunes alkalmazásba kerülnek.

Hangoskönyv értékelése:
 1 Koppintson a borítóra a Most játszódó képernyőn, majd koppintson a  elemre.

 2 Csillagok hozzáadásához vagy eltávolításához húzza végig az ujját a képernyő tetején lévő 
pontokon.

 3 Ha végzett, emelje fel az ujját.

A hangerő szabályozása
A hangerő-szabályozó gombok az iPod nano tetején találhatók. Hallgatás közben a Hangerő 
fel vagy Hangerő le gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt. A következő részekben 
ismertetjük a további lehetőségeket a maximális hangerő korlátozására és a hangminőség 
növelésére.

A maximális hangerő korlátozása
Korlátozhatja az iPod nano maximális hangerejét, és jelszó hozzárendelésével 
megakadályozhatja, hogy valaki a tudomása nélkül módosítsa a beállítást.

Megjegyzés:  A dokkcsatlakozó segítségével csatlakoztatott kiegészítők nem támogatják a 
hangerő-korlátozást.

A maximális hangerőkorlát beállítása az iPod nano készüléken:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 2 Koppintson a Zene, majd a Hangerőkorlát gombra.

A hangerő-szabályozó mutatja a maximális hangerő értékét.
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 3 A maximális hangerőt a csúszka balra húzásával csökkentheti, jobbra húzásával növelheti.

Kötelező jelszómegadás a hangerőkorlát változtatásához:
 1 A maximális hangerő beállítása után koppintson a Hangerőkorlát lezárása elemre.

 2 A megjelenő képernyőn koppintson be egy négyjegyű jelkódot.

Ha véletlenül rossz számra koppint, koppintson a  elemre, majd koppintson a kívánt számra. 

A  elemre tovább koppintva törölheti az összes számot, és jelszó megadása nélkül 
visszatérhet a Hangerőkorlát képernyőhöz.

 3 Amikor felszólítást kap a jelszó megismétlésére, üsse be a számokat újra.

Hangerőkorlát eltávolítása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 2 Koppintson a Zene, majd a Hangerőkorlát gombra.

 3 Húzza a csúszkát a jobb szélső helyzetbe.

Ha jelkódot állított be, először koppintson a Hangerőkorlát feloldása elemre, adja meg a 
jelszavát, és ezután húzza el a csúszkát. 

Ha elfelejti a jelkódját, visszaállíthatja az iPod nano készüléket. Lásd: “Az iPod szoftverének 
frissítése és visszaállítása,” 61. oldal.

Zeneszámok lejátszása azonos hangerőszinten
Az egyes dalok és egyéb hanganyagok hangereje a hang felvételétől és kódolási módjától 
függően eltérő lehet. A hangerőszint különböző fülhallgatók vagy fejhallgatók használata 
esetén is eltérhet.

Beállíthatja az iTunes programot úgy, hogy automatikusan szabályozza a zeneszámok 
hangerejét, így azok azonos relatív hangerővel legyenek lejátszva. Ezután beállíthatja az iPod 
nano készüléket úgy, hogy azonos iTunes hangerő-beállításokat használjon.

Zeneszámok beállítása azonos hangerőszinten történő lejátszáshoz:
 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iTunes > Beállítások elemet, ha Mac gépet használ, illetve a 

Szerkesztés > Beállítások elemet, ha Windows PC gépet használ.

 2 Kattintson a Lejátszás elemre, jelölje ki a Normalizálás opciót, majd kattintson az OK gombra.

 3 Az iPod nano főképernyőjén koppintson a Beállítások elemre.

 4 Koppintson a Zene elemre.

 5 Koppintson a Normalizálás melletti  elemre annak bekapcsolásához. 

Ha nem kapcsolta be a Normalizálás funkciót az iTunes programban, az iPod nano készülékben 
történő bekapcsolása hatástalan lesz.

Hangszínszabályzó használata
A hangszínszabályozó előbeállításai segítségével megváltoztathatja az iPod nano hangját, hogy 
alkalmazkodjon bizonyos zenei műfajhoz vagy stílushoz. Ha például a rockzene hangját kívánja 
feljavítani, állítsa a hangszínszabályozót a Rock értékre.

A hangszínszabályozó beállítása az iPod nano készüléken:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre. 

 2 Koppintson a Zene, majd a Hangszínszabályozó elemre.

 3 Koppintson a hangszínszabályozó valamelyik előbeállítására (felfelé irányuló pöccintéssel nézze 
meg a többi lehetőséget is).
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Ha egy zeneszámhoz hangszínszabályozó-előbeállítást rendelt az iTunes alkalmazásban, és 
az iPod nano hangszínszabályozója ki van kapcsolva, a zene lejátszáskor az iTunes beállítását 
használja majd. További tudnivalókért nyissa meg az iTunes alkalmazást, majd válassza a Súgó > 
iTunes súgó menüelemet.

Dalok közötti áttűnés
Beállíthatja az iPod nano készüléket úgy, hogy az egyes számok végét elhalkítsa, és a következő 
szám elejét felerősítse.

Áttűnés bekapcsolása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre. 

 2 Koppintson a Zene elemre, majd a Hangáttűnés mellett lévő  elemre.

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

Lejátszási listák létrehozása és szerkesztése
Játéklista létrehozása:

 1 A főképernyőn koppintson a Zene lehetőségre, majd a Lejátszási listák elemre.

 2 Végezzen pöccintést lefelé, majd koppintson a Hozzáadás elemre.

 3 Koppintson egy kategóriára (Dalok, Albumok, Podcastok stb.), majd koppintson a hozzáadni 
kívánt elemekre.

Ne koppintson a Kész gombra, amíg nem adott minden kívánt elemet a lejátszási listához.

 4 A tartalom hozzáadását balra legyintve folytathatja.

A tartalmat bármelyik kategóriából hozzáadhatja. Például podcastokat és zeneszámokat is 
felvehet egy lejátszási listára.

 5 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

Az új lejátszási lista neve Új lejátszási lista 1 (vagy Új lejátszási lista 2, stb.) lesz. A nevet a 
következő szinkronizálás alkalmával változtathatja meg az iTunes alkalmazásban. Az azt követő 
szinkronizálás alkalmával a lejátszási lista neve frissül az iPod nano készülékben.

Elemek eltávolítása egy lejátszási listáról:
 1 Koppintson a Lejátszási listák elemre, majd koppintson a szerkeszteni kívánt lejátszási listára.

 2 Végezzen pöccintést lefelé, majd koppintson a Szerkesztés elemre.

 3 Koppintson a törölni kívánt elem mellett lévő  elemre, majd koppintson a jobb oldalon a 
Törlés gombra.
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 4 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

Játéklista törlése:
 1 Koppintson a Lejátszási listák elemre.

 2 Végezzen pöccintést lefelé, majd koppintson a Szerkesztés elemre.

 3 Koppintson a törölni kívánt lejátszási lista mellett lévő  elemre, majd koppintson a lejátszási 
lista mellett megjelenő Törlés gombra.

Ha nem a helyes lejátszási listára koppintott, koppintson arra, amelyet törölni szeretne.

 4 Koppintson a Törlés elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.

 5 Ha elkészült, húzza felfelé az ujját, és koppintson a Kész elemre (vagy ha elveti a műveletet, 
jobbra legyintéssel térjen vissza a főképernyőre).

Zeneszámok értékelése intelligens lejátszási listák készítéséhez
Az egyes zeneszámokhoz értékelést csatolhat (nullától öt csillagig), megjelölve, hogy mennyire 
nyerte el a tetszését. A zeneszámokhoz az iPod nano készüléken hozzárendelt értékelések a 
szinkronizálás alkalmával az iTunes alkalmazásba kerülnek. A zeneszámok értékelése segítségére 
lehet az okos lejátszási listák iTunes alkalmazásban történő automatikus létrehozásánál.

Minősítsen egy dalt:
 1 Indítsa el a zeneszám lejátszását.

 2 A Most játszódó képernyőn koppintson az albumborítóra.

 3 Koppintson a  elemre a jobb alsó sarokban.

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

Genius lejátszási listák létrehozása
Egy Genius lejátszási lista olyan zeneszámok gyűjteménye, amelyek illenek a könyvtárából 
kiválasztott számhoz. Az iPod nano készüléken létrehozhat Genius lejátszási listákat, és 
szinkronizálhatja az iTunes alkalmazással létrehozott Genius lejátszási listákat.

A Genius ingyenes szolgáltatás, de használatához iTunes Store fiók szükséges. A Genius funkció 
iTunes alkalmazásban történő beállításával kapcsolatos további tudnivalókért nyissa meg az 
iTunes alkalmazást, és válassza annak Súgó > iTunes súgó elemét. 

Genius lejátszási lista készítése az iPod nano készüléken:
 1 Játssza le a zeneszámot, majd koppintson az albumborítóra a Most játszódó képernyőn.
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 2 Legyintsen balra, majd koppintson a  elemre.

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

Nem kapcsolta be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban. Â

A Genius nem ismeri fel a kijelölt zeneszámot. Â

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

 3 Pöccintsen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse a lejátszási listán lévő számokat.

 4 Koppintson a Mentés elemre.

A lejátszási lista a lista létrehozásához használt zeneszám előadója és címe segítségével lesz 
mentve.

Ha módosítani szeretné a lejátszási listát egy új, ugyanazon a zeneszámon alapuló lejátszási 
listára, koppintson a Frissítés gombra. Egy mentett lejátszási lista frissítésekor az új lejátszási lista 
felülírja az előzőt, amelyet nem állíthat vissza.

Az iPod nano készüléken mentett lejátszási listák a számítógéphez történő csatlakoztatáskor az 
iTunes alkalmazásba szinkronizálódnak vissza.

Genius mixek lejátszása
Az iTunes automatikusan Genius mixeket hoz létre a könyvtárában lévő, egymáshoz illő 
zeneszámokból. A Genius mixek minden lejátszás alkalmával más zenei élményt nyújtanak. 

Játsszon le egy Genius mixet:
 1 Koppintson a Genius mixek elemre.

 2 A Genius mixeket balra vagy jobbra történő legyintéssel böngészheti. A képernyő alján lévő 
pontok az iPod nano készülékben lévő Genius mixek számát jelzik.

 3 Koppintson a  elemre a lejátszani kívánt Genius Mix elemen.
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Apple fülhallgató használata

FIGYELMEZTETÉS:  A fülhallgató vagy a fejhallgató nagy hangerővel történő használata esetén 
tartós halláskárosodás léphet fel. Csak iPod nano készülékkel kompatibilis fülhallgatót vagy 
fejhallgatót használjon. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt bármit 
a fülébe helyezne. Idővel hozzászokhat a nagyobb hangerőhöz, amely így normálisnak 
hangozhat, de ez mégis károsíthatja a hallását. Amennyiben cseng a füle, vagy tompán hallja 
a beszédet, hagyja abba a készülék hallgatását, és ellenőriztesse hallását. Minél nagyobb a 
hangerő, annál kevesebb idő szükséges ahhoz, hogy az a hallásra hatással legyen. A hallással 
foglalkozó szakértők a következőket javasolják, hogy óvja hallását:

Korlátozza a fülhallgatók vagy fejhallgatók magas hangerővel történő használatának  Â
időtartamát.

Kerülje el a környezeti zajok elnyomása érdekében történő hangerőnövelést. Â

Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a környezetében lévő emberek beszédét. Â

Az iPod maximális hangerejének beállításával kapcsolatos tudnivalókért lásd “A maximális 
hangerő korlátozása,” 26. oldal.

Az iPod nano készülékhez mellékelt Apple fülhallgató az iPod nano alján lévő fülhallgatóporthoz 
csatlakoztatható. Helyezze a fülhallgatókat a fülébe az ábra alapján.

A fülhallgató 
vezetéke állítható.

Ha van távvezérlővel és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgatója, vagy fülbe dugható, 
távvezérlővel és mikrofonnal ellátott fülhallgatója, a lejátszási listák között is mozoghat. További 
információkért tekintse meg az adott tartozék dokumentációját vagy a következő részt: “Apple 
fülhallgató távvezérlővel és mikrofonnal,” 51. oldal.
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FM rádióvevő 6
FM rádióvevő hallgatása
Az iPod nano a fülhallgató vagy a fejhallgató zsinórját használja antennaként, ezért a rádióvétel 
érdekében mindig fejhallgatót vagy fülhallgatót kell csatlakoztatnia az iPod nano készülékhez.

Ha olyan állomásra hangol, amely támogatja az RDS (Radio Data System) szolgáltatást, a kijelzőn 
megjelenik a zeneszám címe, előadó neve és az állomás neve.

Fontos:  A fejezetben ábrázolt rádiófrekvenciák csak a szemléltetés céljait szolgálják, nem 
érhetők el mindenhol.

Rádióhallgatás:
 1 Csatlakoztasson fülhallgatót vagy fejhallgatót az iPod nano készülékhez, majd koppintson a 

főképernyő Rádió ikonjára.

 2 A Most játszódó képernyőre koppintva jelenítse meg a rádió vezérlőelemeit, majd jobbra 
legyintve jelenítse meg az élő adás szüneteltetése vezérlőelemeket.

A rádió vezérlőelemeivel a következőket teheti:

Ehhez Tegye ezt

FM rádióvevő hallgatása A főképernyőn koppintson a Rádió elemre. A rádiójelek vételéhez 
fülhallgatót kell csatlakoztatnia.

A rádió kikapcsolása Koppintson a  elemre, vagy távolítsa el a fül- vagy fejhallgatót.

A Rádió menü megnyitása Koppintson a  elemre. A Rádió menüben megtalálhatja a helyi 
állomásokat, beállíthatja a kedvenc rádióállomásait, zeneszámokat 
címkézhet, és a legutóbbi zeneszámok listáját is megtekintheti.
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Ráhangolás egy FM rádióállomásra Koppintson a rádióállomás képernyőjére, majd legyintsen a rádióvevőre. 
Koppintson a  vagy  elemre a kedvencek megnyitásához (ha 
vannak). Ha nem állított be kedvenceket, az előző vagy következő 
behangolható állomást hallja.

FM állomás keresése Ha a rádióvevő látható, a  vagy  elemre koppintva léphet a 
következő vagy előző behangolható állomásra. Ha vannak mentett 
kedvenc állomásai, így végigléphet azokon.

FM állomások kerestetése Ha a rádióvevő látható, érintse meg és tartsa megérintve a  vagy 
 elemet, amíg a képernyőn meg nem jelenik a „Keresés”. A keresés 

leállításához koppintson bármely üres részre a képernyőn, majd 
koppintson a  elemre a meghallgatáshoz.

FM állomás mentése kedvencként Ha látható a rádióvevő, koppintson a  elemre.
A kedvenc állomások egy sárga háromszöggel vannak megjelölve a 
rádióvevőn, és egy kedvenc állomás beállításakor a  állapotra 
változik.

FM rádióállomás eltávolítása a 
kedvencek közül

Keresse meg az állomást, majd koppintson a  elemre bármelyik 
rádióképernyőn.

Élő rádióadás szüneteltetése és 
folytatása

Koppintson a Most játszódó vagy a Rádió elemre, legyintsen balra 
a képernyő felső részén, majd koppintson a  elemre. A lejátszás 
folytatásához koppintson a  elemre. A rádióállomás módosítása törli a 
szüneteltetett rádióadást.
Koppintson a  elemre a szüneteltetett rádióadás legutóbbi harminc 
másodpercének a meghallgatásához.

Váltás a rádióvevő és az Élő adás 
képernyője között

Legyintsen balra a képernyő felső részén vagy középvonalán.

A rádióban játszott zeneszám 
megcímkézése

A Most játszódó képernyőn koppintson a  elemre. Csak azon 
rádióállomások láthatók el címkével, amelyek támogatják az 
iTunes címkézést. Szinkronizáljon az iTunes alkalmazással az iTunes 
megcímkézett zeneszámainak ízelítőjének meghallgatásához és a 
vásárlásához.

Az Altatás/Ébresztés gombra duplán kattintva a következő állomásra ugorhat, vagy 
megváltoztathatja az Altatás/Ébresztés beállítását úgy, hogy a dupla kattintás szüneteltesse 
vagy elindítsa az élő adás lejátszását. Lásd: “A lejátszás vezérlése az Altatás/Ébresztés 
gombbal,” 23. oldal.

Az FM rádióvevő hangolása
Az FM rádióvevőt az állomások böngészésével, az elérhető állomások keresésével vagy 
kikerestetésével, vagy a kedvenc állomásai mentésével és közvetlen ráhangolással hangolhatja. 
Kezdetként keresse meg a helyi állomásokat az iPod nano készülékkel.

Megjegyzés:  A jobb vétel érdekében győződjön meg róla, hogy a fülhallgató zsinórja nincs 
összegabalyodva vagy megcsavarodva. 

Helyi állomások keresése:
 1 A főképernyőn koppintson a Rádió elemre.

 2 Koppintson a  elemre.

 3 Koppintson a Helyi állomások elemre.
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Az iPod nano végigkeresi az elérhető frekvenciákat, és kilistázza a helyi állomásokat.

 4 Koppintson a rádióállomás melletti  elemre, hogy a menü elhagyása nélkül hallgathassa az 
adott állomást, vagy koppintson az állomásra annak behangolásához és a rádióvezérlőkhöz való 
visszatéréshez.

 5 Ha végzett, a  elemre koppintva térhet vissza a rádióvezérlőkhöz. 

Ha frissíteni kívánja a listát, koppintson a Frissítés gombra.

Minden állomás eltávolítása a kedvencek közül:
 1 A Rádió menü megjelenítéséhez koppintson a  elemre bármely rádióképernyőn.

 2 Koppintson a Kedvencek elemre.

 3 Lefelé irányuló pöccintéssel jelenítse meg a Szerkesztés gombot, majd koppintson rá.

 4 Ha az egész listát el szeretné távolítani, koppintson az Összes törlése gombra.

 5 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

Élő rádióadás szüneteltetése
A rádióadást szüneteltetheti, és az adott ponttól folytathatja a lejátszást legfeljebb 15 perccel 
később. A folyamatsáv húzásával folytathatja a lejátszást a szüneteltetett adás bármely 
pontjától, vagy gyorsan utolérheti az élő adást. A folyamatsáv teljesen kitöltődik, ha az élő adás 
szüneteltetése eléri a 15 perces korlátot. A 15 percnél korábbi részek törölve lesznek, hogy 
legyen hely az adás folytatásának.

A szüneteltetett rádióadás automatikusan törlődik, ha:
Állomást vált. Â

Kikapcsolja az iPod nano készüléket. Â

Más médiás tartalmat játszik le, vagy hangjegyzetet vesz fel. Â

Az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony, és töltést igényel. Â

A rádiót 15 percig szünetelteti újraindítás nélkül. Â

Élő rádióadás szüneteltetése vagy folytatása:
 1 A rádió hallgatása során koppintson a Most játszódó vagy a Rádió elemre.

 2 A legutóbbi képernyőn legyintsen balra az Élő adás szüneteltetése vezérlőkre, majd koppintson 
a  elemre.

Ez az ikon a következőre módosul: .

Az élő adás szüneteltetése során egy sárga háromszög jelzi az adás leállításának pozícióját. A 
folyamatjelző sáv folyamatosan feltöltődik, így jelzi a szüneteltetés óta eltelt időt.

 3  A műsor lejátszásának folytatásához a  elemre koppintva folytathatja a szüneteltetés 
pontjától. Majd hajtsa végre az alábbi műveletek bármelyikét:

A  Â  elemre koppintva léphet vissza 30 másodpercet.
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A  Â  elemre koppintva léphet előre 30 másodpercet.

A  Â  elemet megérintve és megérintve tartva léphet előre 10 másodperces lépésekben.

A megjelenő folyamatjelző sávval csak a szüneteltetett rádióadáson belül mozoghat, nem 
hangolhatja a rádiót.

Az élő adás szüneteltetése némileg fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az 
energiatakarékosság érdekében kapcsolhatja az élő adás szüneteltetését.

Az Élő adás szüneteltetése funkció kikapcsolása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 2 Koppintson a Rádió elemre.

 3 A kikapcsoláshoz koppintson az Élő adás szüneteltetése mellett lévő  elemre.

Zeneszámok megcímkézése az iTunes alkalmazásba történő 
szinkronizáláshoz
Ha egy rádióállomás támogatja az iTunes címkézést, megjelölheti az éppen játszott zeneszámot, 
és az iTunes Store áruházban később belehallgathat, és megvásárolhatja. A zeneszámok a Most 
játszódó képernyőn lévő címkézés ikonnal jelölhetők meg.

Dal megcímkézése:
Koppintson a Most játszódó képernyő bal alsó sarkában található  m  elemre.

A megcímkézett zeneszámok a Rádió menü Megcímkézett zeneszámok részében találhatók. 
Az iPod nano iTunes alkalmazással történő legközelebbi szinkronizálásakor a megcímkézett 
zeneszámok szinkronizálódnak, és törlődnek az iPod nano készülékről. Megjelennek az 
iTunes alkalmazásban, ahol előzetest hallgathat meg belőlük, és az iTunes Store áruházban 
megvásárolhatja őket.

Megjegyzés:  Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden rádióállomásnál.

Előzetes és vásárlás az iTunes megcímkézett zeneszámaiból:
 1 Szinkronizálja az iPod nano készüléket a számítógépével.

 2 Számítógépén kattintson az Áruház alatt található Megcímkézett elemre az iTunes ablak bal 
oldalán.
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 3 Kattintson a kívánt zeneszám Nézet gombjára.

 4 A zeneszám előzeteséhez kattintson rá duplán, vagy kattintson az előzetes gombjára. A 
zeneszámot a Vásárlás gombra kattintva vásárolhatja meg.

Ha egy rádióadás nem támogatja a címkézést, megjelenítheti az utoljára hallgatott zeneszámok 
listáját. Ezt az információt később felhasználhatja a dal megkereséséhez és megvásárlásához.

Az utoljára hallgatott zeneszámok listázása:
Koppintson a  m  elemre bármely rádióképernyőn, majd koppintson a Legutóbbi dalok 
lehetőségre.

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

A rádió régiójának beállítása
Az iPod nano számos országban foghatja az FM hullámsávú rádiójeleket. Öt előre 
meghatározott, régiók által azonosított jelsávot kínál: Észak-, Közép- és Dél-Amerika; Ázsia; 
Ausztrália; Európa és Japán.

Rádió régiójának megjelölése:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 2 Koppintson a Rádió, majd a Rádiórégiók elemre.

 3 Koppintson a régiójára.

A kijelölt régió mellett egy jel jelenik meg.

A régióbeállítások nemzetközi rádiózási szabványokon, nem földrajzilag meghatározott 
régiókon alapulnak. Ha a Rádiórégiók menüben nem szereplő országban él, válassza az 
országára érvényes rádióközvetítési szabványoknak leginkább megfelelő régiót.

Fontos:  Az iPod nano csak a nyilvános adások vételére szolgál. A nem nyilvánosság számára 
szánt adások vétele egyes országokban törvényellenes, és a törvény megszegői ellen eljárás 
indulhat. Ismerkedjen meg az előírásokkal, amelyek érvényesek ott, ahol az iPod nano 
készüléket használni kívánja, és tartsa be őket.

A következő táblázat feltünteti az egyes Rádiórégiók menü régióiban érvényes 
frekvenciasávokat az állomások közötti (± szimbólummal jelölt) növekménnyel együtt.

Rádiórégiók A rádiófrekvenciák meghatározása

Észak-, Közép- és Dél-Amerika 87,5 – 107,9 MHz/ ± 200 kHz

Ázsia 87,5 – 108,0 MHz/ ± 100 kHz

Ausztrália 87,5 – 107,9 MHz/ ± 200 kHz

Európa 87,5 – 108,0 MHz/ ± 100 kHz

Japán 76,0 – 90,0 MHz/ ± 100 kHz
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Fitnesz 7
Az iPod nano beépített funkciói segítenek abban, hogy a legtöbbet hozza ki az edzéséből.

Beállíthatja a kitűzött napi lépésszámot, és séta közben rábízhatja az iPod nano készülékre,  Â
hogy számolja a megtett lépéseket, illetve nyomon kövesse a teljesítményét és az elégetett 
kalóriák számát. 

Futási edzéstervet hozhat létre, amelyhez beállíthatja kedvenc zeneszámait, és nyomon  Â
követheti az időt, a tempót és a távolságot a valós idejű motivációs visszajelzésekkel.

Ha csatlakoztatja az iPod nano készüléket egy Nike + iPod-kompatibilis edzőgéphez,  Â
figyelemmel kísérheti teljesítménye javulását egyik edzéstől a következőig.

Az iTunes segítségével az összes lépés- és edzési adatát feltöltheti a Nike+ webhelyre. Célokat  Â
tűzheti ki, nyomon követheti a teljesítményét, és összemérheti teljesítményét más Nike+-
felhasználókkal

Az edzés beállításait a Fitneszbeállításokon belül adhatja meg (a főképernyőn koppintson a 
Beállítások elemre, majd a Fitnesz lehetőségre):

Séta Beállíthatja a megtenni kívánt lépések számát a Kitűzött napi 
lépésszám megadásához. Lásd: “Az iPod nano használata lépések 
számlálására,” 37. oldal.

PowerSong Kiválaszthat egy zeneszámot, amely motivációként szolgál majd edzés 
közben. Ha lendületre van szüksége, gyorsan átválthat a PowerSongra.

Beszédhang Kiválaszthat egy férfi vagy női hangot, amelyen az edzés során 
visszajelzéseket kap, de igény szerint ki is kapcsolhatja a beszédhangot.

Mértékegység Használhat angolszász vagy metrikus mértékegységeket a súlyokhoz és 
mérésekhez.

Távolságok Mérheti a távolságot mérföldben vagy kilométerben.

Magasság Megadhatja magasságát a távolságmérés pontossága érdekében.

Súly Megadhatja súlyát a kalóriamérés pontossága érdekében.

Kalibrálás visszaállítása Alaphelyzetbe állíthatja a kalibrációt. Lásd: “Az iPod nano készülék 
kalibrálása,” 40. oldal.

Az iPod nano használata lépések számlálására
Az iPod nano a háttérben nyomon követi a megtett lépések számát, így Ön gyaloglás közben 
zenét hallgathat vagy bármi mást csinálhat az iPod nano készüléken. A lépések számlálása 
közben a gyaloglás ikon ( ) megjelenik az állapotsoron. Éjféltől kezdve a nap során megtett 
minden lépését automatikusan rögzíti a készülék, tehát semmit nem kell tennie, hogy megtudja 
a pontos napi lépésszámot.
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Egy séta során megtett lépések számlálása az iPod nano segítségével:
 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd a Séta elemre.

 2 Ha először használja a Fitnesz funkciót, pöccintsen a számlapra a magasság és testsúly 
beállításához.

Ha most kihagyja a magasság és a súly beállítását, azt később is megteheti a Beállítások > 
Fitnesz menüpontban. Csak egyszer kell megadnia a súlyát és a magasságát, kivéve, ha változik 
a súlya.

 3 Koppintson a Mentés elemre.

 4 Az Indítás elemre koppintva indítsa el a számlálót.

 5 A nagyobb pontosság érdekében csatolja fel az iPod nano készüléket az övére.

Az iPod nano sétálás vagy futás közben számlálja a lépéseket.

 6 A menet végén koppintson a Leállítás elemre.

A kitűzött napi lépésszám beállítása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások lehetőségre, majd a Fitnesz elemre.

 2 Koppintson a Séta lehetőségre, majd a  elemre.

 3 A tárcsa segítségével állítsa be a kívánt lépésszámot.

 4 Koppintson a Kész elemre.

A számlálás csak akkor kezdődik, ha elindítja a Fitnesz menüpontban.

 5 A képernyő megnyomásával és nyomva tartásával térjen vissza a főképernyőre, majd 
koppintson a Fitnesz elemre.

 6 Koppintson a Séta lehetőségre, majd az Indítás elemre.

A futóedzések közben (vagy Nike + iPod-kompatibilis edzőgépen) megtett lépések nem 
számítanak bele a kitűzött napi lépésszámba.

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

Futási edzésterv beállítása:
 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz elemre.

 2 Koppintson a Futás elemre, majd az egyik edzéstípusra (Egyszerű, Idő, Távolság vagy Kalória).

 3 Koppintson egy előre beállított célra vagy az Egyéni lehetőségre.

 4 Válassza ki az edzés közben hallgatni kívánt hanganyagot.

Ha egyedi edzéstervet hoz létre, a hanglehetőségek megtekintése előtt meg kell adnia a 
kitűzött időt, távolságot vagy kalóriát.

 5 Koppintson az Edzés elkezdése elemre.

A nagyobb pontosság érdekében csatolja fel az iPod nano készüléket az övére. Edzés közben 
sétálhat vagy futhat, és az iPod nano számlálja a megtett lépéseket. Kitűzött napi lépésszám 
beállítása esetén a futóedzésen vagy Nike + iPod-kompatibilis edzőgépen megtett lépések nem 
lesznek beleszámolva a teljes kitűzött napi lépésszámba.

A létrehozott edzésterveket az iPod nano menti, így újra használhatja azokat.

Egy mentett edzés használata:
 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd a Futás elemre.

 2 Pöccintsen felfelé, majd koppintson a Saját edzések elemre.

 3 Koppintson egy elmentett edzéstervre, majd az Edzés elkezdése elemre.

Az iPod nano vezérlése edzés közben
Az iPod nano vezérlői segítségével szüneteltetheti és folytathatja az edzést, változtathatja a 
zeneszámokat, beszédhangon megszólaló visszajelzést kaphat, vagy ha extra motivációra van 
szüksége, a PowerSongra válthat. Amennyiben távirányítóval kiegészített Apple-fejhallgatót 
használ, az edzést a távirányítóval is vezérelheti.

Az edzés vezérlésének az a leghatékonyabb módja, ha beállítja, hogy az iPod nano szüneteltesse 
és folytassa az edzést, ha duplán kattint az Altatás/Ébresztés gombra. Ha például meg kell 
állnia egy közlekedési lámpánál, kattintson duplán az Altatás/Ébresztés gombra az edzés 
szüneteltetéséhez, majd ha a lámpa már zöldre váltott, újabb dupla kattintásra folytathatja az 
edzést. Ha maratoni futáson vesz részt, akkor a célvonalhoz érve egy gyors dupla kattintással 
szüneteltetheti az edzést, így kicsit kifújhatja magát, mielőtt bekapcsolná a képernyőt, és 
leállítaná az edzést.

Az Altatás/Ébresztés gomb beállítása az edzés szüneteltetésére:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 2 Koppintson a Zene, majd az Altatás/Ébresztés gombra.

 3 Koppintson a  elemre a bekapcsolásához.

 4 Koppintson a Lejátszás/Szüneteltetés elemre.
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Az alábbi táblázat az iPod nano edzés közbeni vezérlését mutatja be: 

Ehhez Tegye ezt

Edzés szüneteltetése Koppintson a képernyőre, majd koppintson a  elemre (ha a képernyő 
sötét, először kattintson az Altatás/Ébresztés gombra). 
Kattintson duplán az Altatás/Ébresztés gombra, ha a Lejátszás/
Szüneteltetés funkciót adja meg egyéni beállításként.

Szüneteltetett edzés folytatása Koppintson a képernyőre, majd koppintson a Folytatás elemre (ha a 
képernyő sötét, először kattintson az Altatás/Ébresztés gombra).
Kattintson duplán az Altatás/Ébresztés gombra, ha a Lejátszás/
Szüneteltetés funkciót adja meg egyéni beállításként.

Másik zeneszám kiválasztása Koppintson a képernyőre, majd koppintson a  elemre (ha a képernyő 
sötét, először kattintson az Altatás/Ébresztés gombra). Ezután koppintson 
a Zene váltása lehetőségre, és jelölje ki a kívánt elemeket.
Kattintson duplán az Altatás/Ébresztés gombra, ha a Következő szám 
opciót adja meg egyéni beállításként.

A PowerSong lejátszása Koppintson a képernyőre, majd koppintson a PowerSong elemre (ha a 
képernyő sötét, először kattintson az Altatás/Ébresztés gombra).
Egy másik lehetőségként tartsa két ujját lenyomva a képernyőn a 
PowerSong lejátszásához. 
Az edzés megkezdése előtt a Beállítások > Fitnesz menüpontban állítson 
be egy PowerSongot.

Edzés megkezdése Koppintson a képernyőre (ha a képernyő sötét, először kattintson az 
Altatás/Ébresztés gombra), ezután koppintson a  elemre, majd az Edzés 
befejezése opcióra. 

Beszédhangon megszólaló 
visszajelzés meghallgatása

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

Az iPod nano készülék kalibrálása
Ha precízebb edzési statisztikákat szeretne kapni, ellenőrizze, hogy a magassága és testsúlya 
megfelelően van beállítva, és az iPod nano készüléket több alkalommal kalibrálja. Minél több 
alkalommal kalibrálja az iPod nano készüléket, annál pontosabb statisztikát fog kapni.

Az iPod nano készülék kalibrálása:
 1 Koppintson a Futás elemre, majd állítsa be a magasságát és testsúlyát (ha korábban még nem 

tette meg).

 2 Koppintson egy edzéstípusra (lásd: “Futási edzésterv beállítása:,” 39. oldal).

 3 Sétáljon vagy fusson legalább 400 métert.

 4 Hagyja abba az edzést, és koppintson a Kalibrálás lehetőségre.

A Kalibrálás gomb megjelenik az edzésösszegzés alján, ha az edzés megfelelő volt a 
kalibráláshoz.

A kalibrálást vagy újrakalibrálást bármikor elvégezheti, amikor a Kalibrálás gomb megjelenik 
az edzést összegző képernyő alján. Ha elölről szeretné kezdeni, visszaállíthatja a kalibrálást 
alaphelyzetbe.

40   7. fejezet    Fitnesz



Kalibrálás visszaállítása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 2 Koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd legyintsen felfelé.

 3 Koppintson a Kalibrálás visszaállítása elemre, majd a Séta kalibrálása vagy Futás kalibrálása 
opcióra.

 Válassza ki azt a beállítást, amelyik leginkább megfelel az újrakalibrálni kívánt tempónak. Ha 
kalibrálás közben például gyalogolt, válassza azt az opciót.

 4 Koppintson a Kalibrálás visszaállítása elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.

 5 Kezdjen el egy futóedzést, és koppintson a Kalibrálás gombra, amikor a gomb megjelenik.

Ha a testsúlya megváltozott, a fitneszbeállítások között módosíthatja az értéket.

A súly módosítása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 2 Koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd a Súly elemre.

 3 Pöccintsen a számlapra az új súly beállításához, majd koppintson a Kész gombra.

A fitneszadatok megtekintése és kezelése
Az iPod nano nyomon követi az edzések statisztikáit, így megfigyelheti, hogyan halad kitűzött 
fitneszcéljai felé. Az iTunes alkalmazás segítségével feltöltheti a megtett lépések számát és 
egyéb edzésadatokat a Nike+ webhelyre, ahol beállíthatja a kitűzött célokat, versenghet a 
barátaival, és nyomon követheti teljesítménye alakulását.

A teljes lépésszám megtekintése:
 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd a Séta elemre.

Az első Séta képernyő az alábbi statisztikákat jeleníti meg:

Elégetett kalóriák Â

Az iPod nano által végzett lépésszámlálás teljes ideje Â

A kitűzött napi cél, ha be van állítva Â

A megtett távolság Â

 2 Legyintsen balra a napi, heti, havi vagy az összesített, teljes lépésszám megtekintéséhez.

Megjegyzés:  Az elégetett kalóriák becsült értékek, a tényleges kalóriaszám eltérhet. További 
információkért kérjen tanácsot a kezelőorvosától.

Az előzmények további részleteket biztosítanak a sétákról és edzésekről.

Az edzések előzményeinek megtekintése:
 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz, majd az Előzmények elemre.

 2 Koppintson egy lehetőségre:

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

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

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

417. fejezet    Fitnesz



Edzés adatainak törlése az iPod nano készülékről:
 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz, majd az Előzmények elemre.

 2 Koppintson arra a hónapra, amelyet törölni szeretne.

 3 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a Törlés elemre.

Egy párbeszédpanel rákérdez, hogy a hónap összes edzését törölni szeretné-e.

 4 Koppintson az Összes törlése elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.

Az iTunes segítségével feltöltheti a megtett lépései számát és egyéb edzésadatait a Nike+ 
webhelyre. A feltöltéshez Nike+ fiók szükséges, amelyet akkor hozhat létre, amikor első 
alkalommal szinkronizálja az edzési adatait az iTunes alkalmazásban.

A lépésszámok és edzésadatok feltöltése a Nike+ webhelyre:
 1 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.

 2 A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Küldés gombra, és kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat a Nike+ fiók létrehozásához.

A fiók felállítását követően az iTunes ablakban megjelenik a Nike + iPod lap.

 3 Kattintson a Nike + iPod lapra, majd – ha még nincs kiválasztva – válassza ki az „Edzési adatok 
automatikus elküldése a Nike+ webhelyre” lehetőséget.

 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha szeretné megtekinteni és megosztani adatait a Nike webhelyén, a Nike + iPod panelen 
kattintson a Nike+ felkeresése hivatkozásra, amikor az iPod nano csatlakoztatva van a 
számítógépéhez, vagy látogasson el a www.nikeplus.com címre, és jelentkezzen be a fiókjába.

A Nike + iPod Sport Kit csomaghoz (amelyet külön kell megvásárolni) beállíthat egy kompatibilis 
pulzusmérőt, amelynek segítségével edzés közben nyomon követheti a pulzusát az iPod 
nano készüléken. Ha az iPod nano készüléket egy Nike + iPod kompatibilis szívműködés-mérő 
műszerhez csatlakoztatja, a műszerből vezérelheti az iPod nano készüléket, és az adatokat 
feljegyezheti az iPod nano készülékben.

A Nike + iPod Sport Kit csomag beállítása az iPod nano készüléken:
 1 Csatlakoztassa a Nike + iPod vevőt az iPod nano dokkcsatlakozójához. 

 2 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 3 Koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd a Nike + iPod Sport Kit elemre.

Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg a Beállítások között, ha a vevő csatlakoztatva van az iPod 
nano készülékhez.

 4 Koppintson a beállítani kívánt kiegészítőre (Érzékelő, Távvezérlő vagy Pulzusmérő).

A Nike + iPod beállításával és használatával kapcsolatos információkért tekintse meg a Nike + 
iPod dokumentációját.
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Fényképek 8
Fényképek szinkronizálása
Az iPod lehetővé teszi, hogy magával vigye fényképeit, és megoszthassa őket családjával, 
barátaival és munkatársaival. A fényképeket szinkronizálhatja számítógépével, és megtekintheti 
őket diabemutatóként az iPod nano vagy a TV készülékén.

Fényképek hozzáadása számítógépről
Amennyiben rendelkezik Mac géppel és az iPhoto alkalmazás 8.0-ás (az iLife '09 részeként 
érhető el) vagy újabb verziójával, a fényképeket a már azonosított események és arcok szerint 
is megtekintheti. Ha PC-vel vagy Mac géppel rendelkezik, a merevlemezen található mappák 
fényképeit is hozzáadhatja az iPod nano készülékhez.

A fényképek hozzáadása az első alkalommal több időt vehet igénybe attól függően, hogy hány 
fénykép van a fényképtárában.

Fényképek szinkronizálása Mac számítógépről az iPod nano készülékre az iPhoto 
alkalmazással:

 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközök listáján, majd kattintson 
a Fényképek lapra.

 2 Jelölje ki a „Fényképek szinkronizálása…” lehetőséget, majd válassza a kibomló menü iPhoto 
elemét.

 3 Jelölje meg, hogy minden, vagy csak a kijelölt fényképeket kívánja feldolgozni.

Ha az utóbbi lehetőséget választja, az előugró menüre kattintva finomítsa a választását. Jelölje 
ki a szinkronizálni kívánt albumokat, eseményeket és arcokat.

 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

A fényképek automatikusan szinkronizálva lesznek, valahányszor az iPod nano készülékét a 
számítógépéhez csatlakoztatja.

Fényképek hozzáadása az iPod nano készülékhez a merevlemeze mappájából:
 1 Húzza a képeket a számítógépe egyik mappájába.

Ha azt kívánja, hogy a képek az iPod nano különálló fényképalbumaiban jelenjenek meg, 
hozzon létre mappákat a fő képmappán belül, és húzza a képeket az új mappákba.

 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközök listáján, majd kattintson 
a Fényképek lapra.

 3 Válassza ki „Fényképek szinkronizálása…” elemet.

 4 Válassza ki a „Mappa választása…” elemet a kibomló menüből, majd jelölje ki a képmappát.

 5 Válassza a „Minden mappa” vagy a „Kiválasztott mappák” lehetőséget.

Ha az utóbbi lehetőséget választja, jelölje ki a szinkronizálni kívánt mappákat.

 6 Kattintson az Alkalmazás elemre.
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Teljes felbontású képfájlok hozzáadása az iPod nano készülékhez
A fényképek iPod nano készülékbe történő hozzáadása során az iTunes megjelenítésre 
optimalizálja a fényképeket. Alapértelmezésben nem másol át teljes felbontású képeket. A teljes 
felbontású képfájlok hozzáadása akkor lehet hasznos, ha egyik számítógépről a másikra kívánja 
ezeket másolni, és nem az iPod nano készüléken való megtekintésükön van a hangsúly.

Teljes felbontású képfájlok hozzáadása az iPod nano készülékhez:
 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközök listáján, majd kattintson 

a Fényképek lapra.

 2 Válassza ki a „Teljes felbontású fotók hozzáadása” lehetőséget.

 3 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Az iTunes átmásolja a fényképek teljes felbontású változatát az iPod nano Fényképek 
mappájába. A visszanyerésükkel kapcsolatos tudnivalókért lásd az alábbi, “Fényképek 
hozzáadása az iPod nano készülékről a számítógéphez,” című részt. 

Fényképek hozzáadása az iPod nano készülékről a számítógéphez
Ha teljes felbontású fényképeket ad számítógépéből az iPod nano készülékbe, azok az iPod 
nano Fényképek mappájában tárolódnak. Az iPod nano készülékét egy számítógéphez 
csatlakoztathatja, és ezeket a fényképeket a számítógépbe másolhatja.

Fényképek hozzáadása az iPod nano készülékről a számítógéphez:
 1 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógéphez.

 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközök listáján, majd 
kattintson az Összegzés lapra.

 3 A Beállítások részben jelölje ki a „Lemezhasználat bekapcsolása” lehetőséget.

 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha az iPod nano készüléket külső lemezként használja, az íróasztalon (Mac) egy iPod nano lemez 
ikon, vagy a Windows Explorer alkalmazásában (Windows PC) egy újabb rendelkezésre álló 
lemezegység betűje jelenik meg.

 5 Húzza a képfájlokat az iPod nano Fényképek mappájából az íróasztalra vagy a számítógép 
fényképszerkesztő alkalmazásába.

Az iPhoto nano Fényképek mappájában tárolt fényképek hozzáadásához az iPhoto, vagy 
hasonló fényképszerkesztő alkalmazást is felhasználhat. További információért tekintse meg az 
alkalmazáshoz mellékelt dokumentációt.

Fényképek eltávolítása az iPod nano készülékről
Ha az iPod nano készüléket külső lemezként használja, törölheti a teljes felbontású képeket az 
iPod nano Fényképek mappájából.

Fényképek törlése csak az iPod nano Fényképek mappájából:
 1 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógéphez.

 2 Navigáljon az iPod nano Fényképek mappájába, és törölje a már szükségtelen fényképeket.

 3 Leválasztás előtt adja ki az iPod nano készüléket.

A szinkronizálás beállításait úgy is megváltoztathatja, hogy az iPod nano összes fényképét 
eltávolítsa, a teljes felbontásúakat is beleértve.
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Az összes fénykép törlése az iPod nano készülékről:
 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközök listáján, majd kattintson 

a Fényképek lapra.

 2 Válassza ki a „Fényképek szinkronizálása a következő helyről: …” elemet.

A jelölőnégyzet már be van jelölve, és az ismételt rákattintás törli a jelölést. Egy megjelenő 
párbeszédpanel a megerősítését kéri.

 3 A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Fényképek eltávolítása lehetőségre.

A fényképek nem törlődnek, amíg nem kattint az Alkalmaz gombra. Ha meggondolja magát, 
jelölje meg újra a Fényképek szinkronizálása lehetőséget.

 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Kijelölt fényképek törlése:
 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközlistából, majd kattintson a 

Fotók lapra.

 2 Válassza ki a „Kijelölt albumok, események és arcok ...” lehetőséget.

 3 Törölje a jelet az iPod nano készülékből eltávolítani kívánt elemekről, majd kattintson az 
Alkalmaz gombra.

Fényképek megtekintése az iPod nano készülékkel
Az iPod nano készülékkel egyénileg, vagy diabemutató formájában tekintheti meg a 
fényképeket. 

Bizonyos fényképek megtekintése
Az egyszerűbb böngészés érdekében a fényképei albumokba vannak csoportosítva az 
iPod nano készülékben. Ha az iPhoto alkalmazást használja, eseményeket és arcokat is 
szinkronizálhat, és a fényképeket eszerint tekintheti meg. Ha csak egyes fényképeket tekint meg, 
nagyíthatja vagy kicsinyítheti ezeket, és a nagyított képet mozgathatja a képernyőn, ha annak 
egy bizonyos részletét kívánja megjeleníteni.

Fényképek megtekintése az iPod nano készülékkel:
 1 A főképernyőn koppintson a Fényképek elemre.

 2 Koppintson egy albumra vagy egyéb fényképcsoportra (pöccintéssel nézze meg az összes 
albumot).

 3 Pöccintsen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse a fényképei bélyegképeit. Koppintson a 
bélyegképre a teljes méretű kép megtekintéséhez.

 4 Balra vagy jobbra legyintve végiggörgetheti az album összes fényképét.
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 5 A vezérlők megjelenítéséhez koppintson egy fényképre. Ha vissza szeretne térni a bélyegképes 
nézethez, koppintson a  elemre.

Az alábbiakban néhány módszert ismertetünk a fényképek megtekintésére és kezelésére: 

Ehhez Tegye ezt

Egy fénykép gyors megkeresése a 
bélyegképes nézetben

Végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé.

Egy fénykép bélyegképének 
megtekintése teljes méretben

Koppintson a fénykép bélyegképére.

Egy album következő vagy előző 
fényképének a megtekintése

Koppintson a fényképre az albumban, legyintsen balra vagy jobbra a 
fényképen, majd koppintson a  vagy  elemre.

Fénykép gyors nagyítása vagy 
kicsinyítése

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

A kinagyított fénykép más 
részletének a megtekintése

Húzza el a fényképet a képernyőn.

Visszatérés az album bélyegképes 
nézetébe

Koppintson a  elemre.

Album megtekintése diabemutató 
formájában

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

Diavetítés szüneteltetése vagy 
folytatása

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

Diavetítés beállításainak 
módosítása

A főképernyőn koppintson a Beállítások lehetőségre, majd a Fotók elemre. 
Koppintson a módosítani kívánt beállításokra.
Beállíthatja a diavetítés sebességét, kiválaszthatja az áttűnés stílusát, 
összekeverheti a fényképeket, valamint beállíthatja, hogy a diavetítés 
ismétlődjön. Beállíthatja továbbá a tv-jelet is, ha a diavetítést tv-
készüléken kívánja megtekinteni.

46   8. fejezet    Fényképek



Egyéb funkciók 9
Az idő figyelése
Az iPod nano készüléken található óra segítségével megtudhatja, mennyi az idő, 
visszaszámlálhat egy eseményig, vagy beállíthat egy ébresztőt.

Az óra számlapjának módosítása
Az iPod nano különféle számlapjai módosítják az óra funkcióját vagy stílusát. Néhány számlap 
még az iPod nano tok színét is visszaadja.

Az óra számlapjának módosítása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre. 

 2 Koppintson az Általános elemre, majd a Dátum és idő lehetőségre.

 3 Koppintson az Óra számlapja elemre, majd röviden húzza az ujját lefelé a további lehetőségek 
megjelenítéséhez.

 4 Koppintson egy számlapra, majd a Beállítás elemre.

Ha az Ébresztési idő opció nincs bekapcsolva a Beállítások között, a számlapra is koppinthat, 
ha az látható, majd ezután koppintson a bal és jobb nyilakra a választható számlapok 
végiggörgetéséhez. Álljon meg a kívánt számlapnál, amely így az alapértelmezett számlappá 
válik, amíg nem módosítja azt.

Az időmegjelenítés módosításának néhány további módja az iPod nano készüléken:

Ehhez Tegye ezt

Idő, dátum és időzóna beállítása A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő 
opcióra, majd koppintson a módosítani kívánt beállításra (Dátum, Idő 
vagy Időzóna).

Idő megjelenítése 24-órás 
formátumban

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

 elemre.

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

A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő 
opcióra, majd az Ébresztési idő bekapcsolásához koppintson a mellette 
lévő  elemre.
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Az óra ikon eltávolítása a 
főképernyőről

A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Főképernyő 
opcióra, majd az Óra kikapcsolásához koppintson a mellette lévő  
elemre. 
Ha beállította, hogy az óra megjelenjen, amikor a készülék felébredt az 
alvó állapotból, az idő megtekintéséhez kattintson az Altatás/Ébresztés 
gombra, majd módosíthatja az óra számlapját, vagy a Beállítások között 
egyéb órabeállításokat adhat meg.

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

A stopperóra használata:
 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.

 2 Balra legyintve nyissa meg a Stopperóra vezérlőelemeit.

 3 Koppintson az Indítás elemre.

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

A stopperóra szüneteltetéséhez koppintson a Leállítás gombra, majd a folytatáshoz  Â
koppintson az Indítás elemre.

 4 Ha végzett, koppintson a Leállítás gombra, majd a köridők megtekintéséhez koppintson az 
állapotsoron az idő melletti  elemre.

Az iPod nano eltárolja a legutóbbi mérés körstatisztikáit. Tekintse át a köridőket, mielőtt új 
mérésbe kezdene. Az Alaphelyzetbe állítás gomb megnyomása törli ezeket az adatokat.

Időzítő használata
Az iPod nano visszaszámlálóját beállíthatja riasztásra, vagy elalvási időzítőre, amely 
automatikusan kapcsolja az iPod nano készüléket. Az időzítő az iPod nano kikapcsolt 
állapotában is fut, de a riasztás nem fog megszólalni.

Az iPod nano használata ébresztőóraként:
 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.

 2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.

48   9. fejezet    Egyéb funkciók



 3 Pöccintéssel állítsa be az órát és a percet, amíg a riasztás ki nem kapcsol, majd koppintson a  
elemre.

 4 Koppintson a riasztás hangjára, majd a Beállítás elemre.

 5 Koppintson az Indítás elemre, ha készen áll az időzítő indítására.

Töröljön egy riasztást:
 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.

 2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.

 3 Koppintson a Leállítás elemre.

Beállíthat egy elalvási időzítőt, amely egy megadott idő eltelte után automatikusan kikapcsolja a 
zenét vagy egyéb anyagot játszó iPod nano készüléket.

Az elalvási időzítő beállítása:
 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.

 2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.

 3 Pöccintéssel állítsa be az órát és a percet, majd koppintson az  elemre.

 4 Koppintson az iPod elaltatása, majd a Beállítás elemre.

 5 Amint elkészült, koppintson az Indítás elemre.

Hangjegyzetek felvétele
Opcionális (a www.apple.com/hu/ipodstore címen beszerezhető) távvezérlővel és mikrofonnal 
ellátott Apple fülhallgatóval hangjegyzeteket rögzíthet. Amint hangjegyzeteket ment az iPod 
nano készülékre, a Hangjegyzet ikon megjelenik a főképernyőn, hacsak ki nem kapcsolja a 
Beállítások lehetőségen belül.
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Csatlakoztasson egy távvezérlővel és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgató (vagy más 
gyártó által forgalmazott olyan tartozékot, amelynek használata támogatott) az iPod nano 
fülhallgatóaljzatához, és a főképernyőn koppintson a Hangjegyzetek elemre. Here are ways to 
record and play back your recordings:

Ehhez Tegye ezt

Start recording, or resume after 
pausing

A felvétel indításához koppintson a  elemre. Az állapotsáv jelzi az eltelt 
időt.

Felvétel szüneteltetése Koppintson a  elemre.

Felvétel leállítása Koppintson a  elemre. 

Felvétel lejátszása A Hangjegyzetek képernyőn koppintson a  elemre. Koppintson a 
felvételre, majd a hangjegyzet melletti  elemre.

A felvett jegyzetek dátum és időpont szerint vannak felsorolva, de a felvételeknek címkét is 
adhat a könnyebb azonosítás érdekében.

A felvétel felcímkézése:
 1 Koppintson a  elemre a Hangjegyzetek képernyőn.

 2 Koppintson a lista egyik felvételére.

 3 Koppintson a Címke gombra, majd valamelyik lehetőségre.

Választhat a Jegyzet, Podcast, Interjú, Előadás, Ötlet vagy Találkozó lehetőség közül.

A felvétel megjelenik a választott címke alatti listán a felvétel dátumával és időpontjával együtt.

A felvétel törlése:
 1 A Hangjegyzetek képernyőn koppintson a  elemre.

 2 Koppintson a Szerkesztés elemre.

 3 Koppintson a felvétel melletti  elemre, majd koppintson a megjelenő Törlés gombra.

 4 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

Hangjegyzetek szinkronizálása a számítógéppel:
 m Ha az iPod nano a zeneszámok automatikus szinkronizálására van beállítva: Az iPod nano 

készüléken lévő hangjegyzetek egy Hangjegyzetek nevű lejátszási listára lesznek szinkronizálva 
az iTunes alkalmazásban (és törölve lesznek az iPod nano készülékről), ha csatlakoztatja az iPod 
nano készüléket. Lásd: “Automatikus szinkronizálás,” 20. oldal.

 m Ha az iPod nano a zeneszámok manuális szinkronizálására van beállítva: Az iTunes rákérdez, hogy 
szeretné-e szinkronizálni az új hangjegyzeteket a következő szinkronizálás alkalmával. Lásd: “Az 
iPod nano manuális kezelése,” 20. oldal.

Az iPod nano a hangjegyzeteket M4A-fájlokként menti a Felvételek mappájába. Ha engedélyezi 
az iPod nano lemezként történő használatát, másolhatja a mappában lévő hangjegyzeteket. Az 
iPod nano külső lemezként történő használatáról további tudnivalókat a következő, “Az iPod 
nano használata külső lemezként,” című részben talál.
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Az iPod nano használata külső lemezként
Az iPod nano készüléket külső lemezként is használhatja fájlok tárolására. Az íróasztalon (Mac) 
egy iPod nano lemez ikon, vagy a Windows Explorer alkalmazásában (Windows PC) egy újabb 
rendelkezésre álló lemezegység betűje jelenik meg. Az iPod nano készülékből vagy készülékbe 
húzással másolhat fájlokat.

Külső lemez módban nem láthatja az iTunes használatával hozzáadott zeneszámokat. 
Hasonlóképpen, ha a Mac Finder vagy a Windows Explorer segítségével másol fájlokat az iPod 
nano készülékbe, az iPod nano nem fogja tudni lejátszani ezeket a fájlokat.

Az iPod nano külső lemezként történő használatának engedélyezése:
 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlistából, majd kattintson 

az Összegzés lapra.

 2 A Beállítások részben jelölje ki a „Lemezhasználat bekapcsolása” lehetőséget.

 3 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha az iPod nano készüléket elsősorban külső lemezként használja, lehet, hogy meg 
kívánja előzni az iTunes automatikus megnyitását, valahányszor az iPod nano készüléket a 
számítógépéhez csatlakoztatja.

Az iTunes automatikus megnyitásának a megelőzése, amikor az iPod nano készüléket a 
számítógépéhez csatlakoztatja:

 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlistából, majd kattintson 
az Összegzés lapra.

 2 A Beállítások részben törölje „Az iTunes megnyitása az iPod csatlakoztatásakor” mező jelölését.

 3 Kattintson az Alkalmazás elemre.

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

Mikrofon gombja

Csatlakoztassa a fülhallgatót zenehallgatáshoz vagy hangjegyzet felvételéhez a beépített 
mikrofon segítségével. A mikrofon középső gombjával vezérelheti a zene lejátszását, és 
meghallgathatja a sávokra vonatkozó értesítéseket. 

Ehhez Tegye ezt

Zeneszám vagy edzés 
szüneteltetése

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

Ugrás a következő zeneszámra Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot.

Ugrás az előző zeneszámra Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.
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Előretekerés Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot, és tartsa nyomva.

Visszatekerés Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.

Hangerő-szabályozás Nyomja meg a + vagy a – gombot.

Az aktuális sávra vonatkozó 
értesítések meghallgatása

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

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

52   9. fejezet    Egyéb funkciók



Kisegítő lehetőségek 10
Univerzális hozzáférési funkciók
A kisegítő lehetőségek megkönnyítik az iPod nano használatát a látási, hallási vagy egyéb fizikai 
fogyatékossággal élő felhasználók számára. Ezek a lehetőségek az alábbiakat tartalmazzák:

VoiceOver Â

Monó hang Â

Feketén fehér Â

Ezek a funkciók az iPod nano készüléken vagy az iTunes alkalmazásban kapcsolhatók be vagy ki.

A kisegítő lehetőségek bekapcsolása az iTunes alkalmazásban:
 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközök listáján, majd 

kattintson az Összegzés lapra.

 2 A Beállítások részben jelölje ki az Univerzális elérés konfigurálása lehetőséget.

 3 Jelölje ki a használni kívánt lehetőségeket, majd kattintson az OK gombra.

 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Az iPod nano kisegítő lehetőségeinek be- vagy kikapcsolásáról az alábbi részekben olvashat.

A Mac és iPod nano kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a 
www.apple.com/accessibility címre.

VoiceOver
A VoiceOver élőszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja 
az iPod nano készüléket, hogy látná a képernyőt. A VoiceOver az iPod nano Kisegítő lehetőségek 
beállításaiban megadott nyelven beszél.

A VoiceOver számos nyelven használható, de nem mindegyiken.

A VoiceOver beszámol a képernyőn kijelölt elemekről. Amikor egy elemet kijelöl, egy fekete 
négyszög veszi azt körül, és a VoiceOver bemondja az elem nevét, vagy ismerteti az elemet. A 
négyszög más néven a VoiceOver kurzor. 

Ha egy szöveg ki van jelölve, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Ha egy vezérlő (mint például egy 
gomb vagy kapcsoló) van kijelölve, a VoiceOver bemondhatja a vezérlőhöz tartozó műveletet, 
vagy útmutatásokat adhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”.

A VoiceOver beállítása az iPod nano készüléken:
 1 Csatlakoztasson fülhallgatót vagy fejhallgatót az iPod nano készülékhez.

 2 A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd az Általános elemre.

 3 Végezzen pöccintést felfelé, majd koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
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 4 Koppintson a VoiceOver lehetőségre, majd fölfelé pöccintve állítsa be az alábbi lehetőségek 
valamelyikét:

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

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

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

 5 Koppintson a VoiceOver elemre, majd a Be/Ki kapcsolóra koppintva kapcsolja be a VoiceOver 
funkciót.

Ha első ízben kapcsolja be a VoiceOver funkciót az iPod nano készüléken, megjelenik egy 
párbeszédpanel.

 6 Koppintson a párbeszédpanel OK gombjára, majd az OK gombra duplán koppintva erősítse 
meg.

Ha nem látja a képernyőt, mozgassa addig az ujját, amíg nem hallja az „OK gomb” kifejezést, 
majd egy ujjal koppintson duplán.

Ha 15 másodpercig nem tesz semmit, a párbeszédpanel eltűnik, és a VoiceOver funkció 
kikapcsolódik.

A VoiceOver funkció bekapcsolt állapotában más kézmozdulatokat kell használnia az iPod 
nano vezérléséhez. Ha meggondolja magát, és ki kívánja kapcsolni a VoiceOver funkciót, két 
ujjal duplán koppintva állítsa a kapcsolót Ki helyzetbe. Ha elhagyja a Beállítások képernyőt, a 
kikapcsoláshoz VoiceOver-kézmozdulatok használatával kell visszatérnie a beállításokra.

A VoiceOver kikapcsolása az iPod nano készüléken VoiceOver-kézmozdulatok segítségével:
 1 Legyintsen két ujjal jobbra vagy balra, amíg meg nem jelenik vagy nem hallja a „Főképernyő 

beállításai” elemet.

Ha az ikonok átrendeződnek, vagy négynél több főképernyő létezik, lehet, hogy más üzenetet 
fog hallani.

 2 Csúsztassa egyik ujját a képernyő körül, amíg nem hallja a „Beállítások” kifejezést.

 3 Dupla koppintással nyissa meg a Beállítások ablakot.

 4 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja az Általános 
elemet, majd koppintson duplán.
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 5 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja a „Kisegítő” 
elemet, majd koppintson duplán.

 6 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja a VoiceOver 
elemet, majd koppintson duplán.

 7 Koppintson duplán, ha a következőt hallja: „VoiceOver kapcsológomb be”.

A beállítás megerősítéséhez a következőt kell hallania: „VoiceOver kikapcsolása”. Majd újra 
használhatja az általános kézmozdulatokat az iPod nano vezérléséhez.

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

Ehhez Tegye ezt

A képernyő felolvastatása fentről kezdve Végezzen pöccintést felfelé két ujjal.

A képernyő felolvastatása a kijelölt résztől kezdve Végezzen pöccintést lefelé két ujjal.

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

Koppintson a képernyőre egy ujjal.

A VoiceOver kurzornál lévő elem kijelölése Koppintson a képernyőre egy ujjal.

A VoiceOver kurzornál lévő elem aktiválása Koppintson duplán egy ujjal.

Görgetés balra egy képernyőnyit Legyintsen jobbra két ujjal.

Görgetés jobbra egy képernyőnyit Legyintsen balra két ujjal.

Görgetés felfelé egy képernyőnyit listán vagy 
menüben

Végezzen pöccintést lefelé egy ujjal.

Görgetés lefelé egy képernyőnyit listán vagy 
menüben

Végezzen pöccintést felfelé egy ujjal.

Az aktuális művelet elindítása vagy leállítása Koppintson két ujjal.

A kijelölt elem értékének növelése vagy csökkentése Az érték növeléséhez végezzen pöccintést felfelé egy 
ujjal, a csökkentéséhez végezzen pöccintést lefelé egy 
ujjal.

Visszatérés a főképernyőre Koppintson duplán egy ujjal, és tartsa megérintve.

Monó hang
A Monó hang a bal és jobb csatorna hangjait egyetlen, a fülhallgató mindkét oldalán lejátszott 
monó jellé egyesíti. Ez lehetővé teszi, hogy az egyik fülükre csökkent hallóképességű 
felhasználók a másik fülükkel hallhassák mindkét csatornát.

A Monó hang be- vagy kikapcsolása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd az Általános elemre.

 2 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
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 3 Koppintson a Monó hang elem mellett lévő Be/Ki kapcsolóra.

Feketén fehér
A Feketén fehér lehetőség használatával megfordíthatja az iPod nano kijelzőjének színeit, ami 
megkönnyítheti az olvasását. A képernyő a Feketén fehér üzemmódban úgy néz ki, mint egy 
negatív fénykép.

A Feketén fehér üzemmód be- vagy kikapcsolása:
 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd az Általános elemre.

 2  Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.

 3 Koppintson a Fehér feketén elem mellett lévő Be/Ki kapcsolóra.
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Tippek és hibaelhárítás 11
Az iPod nano készülékkel kapcsolatos legtöbb probléma gyorsan 
megoldható a jelen fejezet tanácsait követve.

Az 5 alaptanács: Alaphelyzetbe állítás, újrapróbálkozás, újraindítás, 
újratelepítés, visszaállítás
Gondoljon erre az öt alapvető tanácsra, ha az iPod nano készülékével problémába ütközik. 
Próbálja ki sorra a fenti lépéseket, amíg a probléma meg nem oldódik. Ha az alábbi tanácsok 
valamelyike nem segít, olvassa el a konkrét problémák megoldását is.

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

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

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

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

Állítsa vissza az iPod nano készüléket. Lásd: “ Â Az iPod szoftverének frissítése és 
visszaállítása,” 61. oldal.

Általános tanácsok
Az iPod nano készülékkel kapcsolatos legtöbb probléma megoldható az alaphelyzetbe 
állításával.

Az iPod nano készülék alaphelyzetbe állítása:
Elsőként győződjön meg róla, hogy az iPod nano fel van-e töltve. Ezután nyomja meg és 6  m

másodpercig tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés, valamint a Hangerő le gombot, amíg az Apple 
embléma meg nem jelenik.

Ha az iPod nano nem kapcsolható be, vagy nem reagál
Lehet, hogy fel kell tölteni az iPod nano akkumulátorát. Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a  m

számítógépe USB 2.0 portjához vagy egy Apple USB-tápegységhez, és töltse fel az akkumulátort. 
Ellenőrizze az iPod nano képernyőjén, hogy a villám alakú ikon jelzi-e az iPod nano töltését.

Megjegyzés:  A legtöbb billentyűzeten lévő USB-port nem szolgáltat elég áramot az iPod nano 
feltöltéséhez. Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépe egyik USB 2.0 portjához.

Próbálja végig egyenként az 5 alaptanácsot, amíg az iPod nano nem reagál. m

Ha le akarja választani az iPod nano készüléket, de a következő üzenetek egyikét látja: 
„Csatlakoztatva” vagy „Szinkronizálás folyamatban”
Ha az iPod nano zenét szinkronizál, várja meg, amíg a szinkronizálás befejeződik. m
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Jelölje ki az iPod nano lehetőséget az iTunes alkalmazás eszközlistáján, majd kattintson a Kiadás  m

(C) gombra.

Ha az iPod nano eltűnik az iTunes eszközlistájából, de még mindig látja a „Csatlakoztatva” vagy  m

a „Szinkronizálás folyamatban” üzenetet az iPod nano képernyőjén, válassza le az iPod nano 
készüléket.

Ha az iPod nano nem tűnik el az iTunes eszközlistájából, és Mac számítógépet használ, húzza  m

az asztalról a Kukába az iPod nano ikont. Ha Windows PC számítógépet használ, a készüléket 
a Sajátgép ablakban, vagy a Windows tálcáján lévő Hardver biztonságos eltávolítása ikonra 
kattintva, és az iPod nano eszközt kijelölve is kiadhatja. Ha még mindig látja a „Csatlakoztatva” 
vagy a „Szinkronizálás folyamatban” üzenetet, indítsa újra a számítógépet, és adja ki újra az iPod 
nano készüléket.

Ha az iPod nano nem játssza le a zenét
Ellenőrizze, hogy fülhallgató vagy a fejhallgató csatlakozója ütközésig be van-e dugva. Az  m

illusztrált változat megtekintéséhez látogasson el a support.apple.com/kb/ts3700 oldalra.

Ellenőrizze, hogy a hangerő megfelelő szintre van-e állítva. Lehet, hogy be van állítva a maximális  m

hangerő korlátja. Ezt a Beállítások között módosíthatja vagy távolíthatja el. Lásd: “A maximális 
hangerő korlátozása,” 26. oldal.

Győződjön meg róla, hogy az iTunes 10.0-s vagy újabb verzióját használja-e (a  m www.apple.com/
hu/itunes/ weboldalról érhető el). Az iTunes Store áruházból az iTunes korábbi verzióival vásárolt 
zenék nem játszhatók le az iPod nano készüléken, amíg nem frissíti az iTunes alkalmazást.

Ha Apple univerzális dokkolót használ, győződjön meg róla, hogy az iPod nano szorosan  m

illeszkedik a dokkolóhoz, és hogy az összes kábel megfelelően van csatlakoztatva.

Az iPod nano a számítógépéhez történő csatlakoztatása után nem történik semmi
Győződjön meg róla, hogy telepítette-e a  m www.apple.com/hu/itunes/ címen elérhető legújabb 
iTunes alkalmazást.

Próbálja meg a számítógépe egy másik USB-portjához csatlakoztatni. m

Megjegyzés:  Az iPod nano csatlakoztatásához USB 2.0 port használata javasolt. Az USB 1.1 jóval 
lassabb, mint az USB 2.0. Ha a Windows PC nem rendelkezik USB 2.0 porttal, bizonyos esetekben 
vásárolhat és beszerelhet egy USB 2.0 kártyát.

Elképzelhető, hogy az iPod nano készüléket alaphelyzetbe kell állítani (lásd: . oldal.  m 57).

Ha az iPod nano készüléket Apple dokkolócsatlakozó-USB átalakítókábel használatával  m

csatlakoztatja egy hordozható számítógéphez, az iPod nano csatlakoztatása előtt csatlakoztassa a 
számítógépet egy hálózati aljzathoz.

Győződjön meg róla, hogy megfelelő számítógépet és szoftvert használ-e. Lásd: “ m Ha ellenőrizni 
kívánja a rendszerkövetelményeket,” 60. oldal.

Ellenőrizze a kábelek csatlakozását. Húzza ki a kábel mindkét végét, és győződjön meg róla, hogy  m

az USB-portokban nincs-e valamilyen idegen tárgy. Ezután csatlakoztassa újra a kábelt. Győződjön 
meg róla, hogy a kábelek csatlakozói helyesen vannak-e tájolva. Csak egyféleképpen lehet őket 
bedugni.

Próbálja meg újraindítani a számítógépét. m

Ha a fenti tanácsok egyike sem oldotta meg a problémát, lehet, hogy vissza kell állítania az iPod  m

nano szoftverét. Lásd: “Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,” 61. oldal.

Ha leáll a zene az iPod nano képernyőjének kikapcsolásakor
Bizonyosodjon meg arról, hogy a fülhallgató aljzatába nem került szennyeződés. m
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Ellenőrizze, hogy fülhallgató vagy a fejhallgató csatlakozója ütközésig be van-e dugva. Az  m

illusztrált változat megtekintéséhez látogasson el a support.apple.com/kb/ts3700 oldalra.

Ha a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik meg az iPod nano készüléken
Ez az üzenet azt jelentheti, hogy az iPod nano akkumulátorának töltöttségi szintje rendkívül  m

alacsony, és az akkumulátort fel kell tölteni, mielőtt az iPod nano kommunikálhat a 
számítógépével. Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépe egyik USB 2.0 portjához, 
és töltse fel az akkumulátort.

Hagyja az iPod nano készüléket a számítógéphez csatlakoztatva, amíg az üzenet el nem 
tűnik, és az iPod nano meg nem jelenik az iTunes vagy Finder alkalmazásban. Az akkumulátor 
kimerültségétől függően lehet, hogy akár 30 percig is töltenie kell az iPod nano készüléket az 
indítása előtt.

Az iPod nano gyorsabb feltöltéséhez használja az opcionális Apple USB-tápegységet.

Ha a „Visszaállítás az iTunes használatával” üzenet jelenik meg az iPod nano készüléken
Győződjön meg róla, hogy számítógépén az iTunes legújabb verzióját használja-e   m

(a www.apple.com/hu/itunes/ címről tölthető le).

Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépéhez. Amikor az iTunes megnyílik, a  m

képernyőn megjelenő utasítások alapján állítsa vissza az iPod nano készüléket.

Ha az iPod nano visszaállítása nem oldja meg a problémát, lehet, hogy az iPod nano javításra  m

szorul. A szervizelést elintézheti az iPod ügyfélszolgáltatás és támogatás weboldalán:  
www.apple.com/hu/support/ipod.

Ha egy zeneszámot vagy egyéb anyagot nem lehet hozzáadni az iPod nano készülékhez
A zeneszám olyan formátumú lehet, amelyet az iPod nano nem támogat. Az iPod nano az  m

alábbi formátumú hangfájlokat támogatja. Ez a hangoskönyvek és a podcastok formátumára is 
vonatkozik:

AAC (M4A, M4B, M4P, 320 kb/s-ig) Â

Apple Lossless (minőségi tömörített formátum) Â

MP3 (320 kb/s-ig) Â

Változó bitsűrűségű MP3 (VBR) Â

WAV Â

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

AIFF Â

Az Apple Lossless formátumban kódolt zeneszám megközelíti a CD-k minőségét, de az AIFF 
vagy WAV formátumban kódolt zeneszámokhoz képest feleakkora a helyigénye. Ugyanaz a 
zeneszám AAC vagy MP3 formátumban kódolva még kevesebb helyet foglal. Ha CD-ről importál 
zenét az iTunes alkalmazás segítségével, a program azt alapértelmezésben AAC formátumúra 
alakítja. 

Ha az iTunes alkalmazásban van egy zeneszáma, amelyet az iPod nano nem támogat, 
átalakíthatja a zeneszámot az iPod nano által támogatott formátumra. További információkért 
tekintse meg az iTunes súgóját.

A Windows rendszerre készült iTunes program segítségével védelem nélküli WMA-fájlokat 
alakíthat AAC vagy MP3 formátumúra. Ez hasznos lehet, ha van egy WMA formátumban kódolt 
zenét tartalmazó könyvtára.

Az iPod nano nem támogatja az audible.com 1. formátumát, az MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 
vagy a WMA hangfájlokat.
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Ha a „Csatlakozás az iTunes alkalmazáshoz a Genius aktiváláshoz” üzenet jelenik meg az iPod 
nano készüléken
Nem kapcsolta be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban, vagy nem szinkronizálta az  m

iPod nano készüléket, amióta a Genius funkciót bekapcsolta az iTunes alkalmazásban. Lásd: 
“Genius lejátszási listák létrehozása,” 29. oldal.

Ha „A Genius nem áll rendelkezésre a kiválasztott dalhoz” üzenet jelenik meg az iPod nano 
készüléken
A Genius be van kapcsolva, ám nem tud Genius lejátszási listát létrehozni a kijelölt dal alapján.  m

Rendszeresen jelennek meg új dalok az iTunes Store Genius adatbázisában, próbálkozzon újra 
egy kis idő elteltével.

Ha az iPod nano nem veszi a rádióadás jelét
Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató vagy fejhallgató teljesen csatlakoztatva van-e.   m

Próbálja meg újra elhelyezni a fülhallgatót vagy fejhallgatót, és bizonyosodjon meg róla, hogy a  m

zsinór nincs megcsavarodva.

Menjen olyan helyre, ahol jobb a vétel, például egy ablak közelébe, vagy a szabadba. m

Ha az iPod nano készüléknek véletlenül olyan nyelvet állít be, amelyet Ön nem ért
Visszaállíthatja a nyelvet: m

 a A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.

 b Koppintson a felülről számított harmadik menüelemre (Általános).

 c Pöccintéssel menjen a lista végére, és koppintson az utolsó menüelemre (Nyelv).

 d Koppintson a megfelelő nyelvre, majd koppintson a menü tetején lévő gombra (Kész).

Az összes beállítást is visszaállíthatja (a szinkronizált tartalmak nem törlődnek vagy  m

módosulnak). Koppintson a Beállítások elemre, majd a menü utolsó elemére (Beállítások 
visszaállítása), majd koppintson a vörös gombra (Visszaállítás).

Ha nem ismeri fel a Beállítások visszaállítása menüelemet, alaphelyzetbe állíthatja az  m

iPod nano készüléket, és választhat egy nyelvet. Lásd: “Az iPod szoftverének frissítése és 
visszaállítása,” 61. oldal.

Ha az iPod nano nem reagál, és a képernyő elemei körül egy négyszög látható:
Lehet, hogy a VoiceOver be van kapcsolva, és a kikapcsolásához VoiceOver-kézmozdulatokat kell  m

használnia (lásd: “A VoiceOver kikapcsolása az iPod nano készüléken VoiceOver-kézmozdulatok 
segítségével:,” 54. oldal).

Ha az iPod nano felolvassa a képernyőn látható szöveget
Lehet, hogy a VoiceOver be van kapcsolva, és a kikapcsolásához VoiceOver-kézmozdulatokat kell  m

használnia (lásd: “A VoiceOver kikapcsolása az iPod nano készüléken VoiceOver-kézmozdulatok 
segítségével:,” 54. oldal).

Ha ellenőrizni kívánja a rendszerkövetelményeket
Az iPod nano használatához a következőkre van szüksége:

Az alábbi számítógépes konfigurációk valamelyike: m

Egy Mac USB 2.0 porttal Â

Windows PC USB 2.0 porttal vagy beszerelt USB 2.0 kártyával Â

Az alábbi operációs rendszerek valamelyike: m

Mac OS X v10.5.8-as vagy újabb verzió Â

Windows 7 Â
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Windows Vista Â

Windows XP Home vagy Professional Service Pack 3 vagy újabb szervizcsomaggal Â

iTunes 10.0-s vagy újabb verzió (az alkalmazást a  m www.apple.com/hu/itunes/ címről töltheti le)

Ha a Windows PC nem rendelkezik USB 2.0 porttal, vásárolhat és beszerelhet egy USB 2.0 
kártyát. A kábelekkel és a kompatibilis USB-kártyákkal kapcsolatos további tudnivalókért 
látogasson el a www.apple.com/hu/ipod címre.

Mac számítógépen iPhoto 8.1-es vagy újabb verziója szükséges az iPod nano összes 
fényképfunkciójának használatához. Ez a szoftver opcionális. Lehet, hogy az iPhoto már 
telepítve van a Mac gépén; ellenőrizze az Alkalmazások mappát.

Az iPod nano Mac és Windows PC számítógépek merevlemezéről is tud digitális fényképeket 
szinkronizálni.

Ha az iPod készüléket Mac és Windows PC számítógéppel is kívánja használni
Ha az iPod nano készüléket Mac géppel használja, és Windows PC géppel kívánja használni,  m

vissza kell állítania az iPod szoftverét PC-vel történő használathoz (lásd “Az iPod szoftverének 
frissítése és visszaállítása,” 61. oldal). Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes 
adatát, az összes zeneszámot is beleértve.

Fontos:  Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes adatát, a zeneszámokat is 
beleértve.

Nem válthat az iPod nano Mac számítógéppel történő használatáról Windows PC használatára 
az iPod nano összes adatának törlése nélkül.

Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása
Az iTunes használatával frissítheti vagy visszaállíthatja az iPod szoftverét. Az iPod nano 
készüléket frissítse a legújabb szoftverrel. A szoftvert vissza is állíthatja, miáltal az iPod nano 
visszaáll az eredeti állapotába.
 Â Ha a frissítést választja, a szoftver frissül, ám a művelet a beállításokra és a zeneszámokra nincs 

hatással.

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

Az iPod szoftverének frissítése vagy visszaállítása:
 1 Győződjön meg róla, hogy rendelkezik-e internetkapcsolattal, és telepítette-e az iTunes 

legújabb verzióját a www.apple.com/hu/itunes/ címről.

 2 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépéhez.

 3 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlistából, majd kattintson 
az Összegzés lapra.

A Verzió részben megtudhatja, hogy az iPod nano naprakész-e, vagy újabb verziójú szoftvert 
igényel.

 4 Kattintson a Frissítés elemre, hogy telepítse a szoftver legújabb verzióját.

Fontos:  Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes adatát, a zeneszámokat is 
beleértve.

 5 Ha szükséges, az iPod nano eredeti állapotába történő visszaállításához kattintson a Visszaállítás 
gombra (ezáltal az iPod nano összes adata törlődik). Kövesse a képernyőn megjelenő 
útmutatásokat a visszaállítási folyamat végrehajtásához.
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Biztonság és tisztítás 12
FIGYELMEZTETÉS:  A sérülés elkerülése érdekében az iPod nano használata előtt olvassa el 
ezen útmutató minden működtetésre vonatkozó utasítását és biztonsági információját.

·

Tartsa ezeket a biztonsági információkat az iPod nano használati útmutatójával együtt könnyen 
elérhető helyen szükség esetére. Az iPod nano használati útmutató és a legújabb biztonsági 
információk letölthető verzióit a support.apple.com/hu_HU/manuals/ipod címen találja.

Fontos biztonsági és kezelési tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS:  Ezeknek a biztonsági útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyása tűzesetet, 
áramütést, illetve egyéb sérülést vagy kárt okozhat.

Az iPod nano szállítása és kezelése  Az iPod nano érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ne ejtse le, 
szedje szét, tegye mikrohullámú sütőbe, gyújtsa meg, fesse be az iPod nano készüléket, és ne 
dugjon idegen tárgyakat a készülékbe. Ne használja az iPod nano készüléket, ha az megsérült – 
például, ha az iPod nano megrepedt, kilyukadt vagy beázott.

Az iPod nano előlapja üvegből készült. Ez az üveg eltörhet, ha az iPod nano készüléket 
kemény felületre ejti, vagy ha jelentősebb erőhatásnak van kitéve, vagy eltörik, meghajlik, 
illetve deformálódik. Ha az üveg kicsorbul vagy megreped, ne érjen hozzá, és ne próbálja meg 
eltávolítani a törött üveget. Addig ne használja az iPod nano készüléket, amíg az Apple vagy egy 
hivatalos Apple szolgáltató ki nem cseréli az üveget. Amennyiben az üveg törése nem a készülék 
rendeltetésszerű használatából adódik, arra nem terjed ki a jótállás. Ha aggódik a karcolás és a 
kopás miatt, használjon – külön megvásárolható – tokot.

Víz és nedves helyek elkerülése  Ne tegye ki az iPod nano készüléket víznek vagy esőnek, és 
ne használja nedves helyeken – például mosdókban. Ügyeljen rá, hogy ne szóródjon élelmiszer 
és ne cseppenjen folyadék az iPod nano készülékre. Ha az iPod nano nedves lesz, húzzon ki 
minden kábelt, kapcsolja ki a készüléket a tisztítás előtt, és a bekapcsolás előtt hagyja teljesen 
megszáradni. Ne próbálja az iPod nano készüléket külső hőforrás, például mikrohullámú sütő 
vagy hajszárító segítségével szárítani. Az iPod nano folyadékkal való érintkezésből adódó 
károsodására nem terjed ki a jótállás.

Az iPod nano javítása vagy módosítása  Soha ne kísérelje meg magától megjavítani 
vagy módosítani az iPod nano készüléket. Az iPod nano nem tartalmaz a felhasználó által 
megjavítható alkatrészeket. Az iPod nano szétszerelése olyan károsodást okozhat, amelyre 
nem terjed ki a jótállás. Ha az iPod nano vízbe volt merítve, át lett lyukasztva vagy leejtették, ne 
használja, amíg nem ellenőriztette egy hivatalos Apple szolgáltatónál. A szervizelést kizárólag 
az Apple vagy egy hivatalos Apple szolgáltató biztosíthatja. A szervizeléssel kapcsolatos 
tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/hu/support/ipod oldalra.
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Az akkumulátor cseréje Ne kísérelje meg kicserélni az újratölthető akkumulátort az iPod nano 
készülékben. Az akkumulátort csak az Apple vagy egy hivatalos Apple szolgáltató cserélheti ki. 
Az akkumulátorcserével kapcsolatos további információkért látogasson el a következő címre: 
www.apple.com/hu/batteries/replacements.html.

Az iPod nano külsejének tisztán tartása  Ha az iPod nano készüléket olyan szennyeződés 
éri, amely foltot hagy (pl. tinta, festék, smink, piszok, étel, olaj vagy krém kerül rá), azonnal 
tisztítsa meg. Az iPod nano tisztítása előtt húzzon ki minden kábelt, és kapcsolja ki az iPod 
nano készüléket (ehhez tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot). Ezt követően használjon 
egy puha, enyhén megnedvesített, szálmentes törlőrongyot. Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba 
ne kerüljön nedvesség. Az iPod nano tisztításához ne használjon ablaktisztítószert, háztartási 
tisztítószert, aeroszolos sprayt, oldószert, alkoholt, ammóniát vagy súrolószert.

Az iPod nano feltöltése  Az iPod nano töltéséhez kizárólag a következőket használja: a 
dokkcsatlakozó-USB átalakítókábel Apple USB hálózati adapterrel vagy egy másik eszköz 
nagyteljesítményű, USB 2.0 szabványos USB portjával; egy másik Apple márkájú termék vagy 
az iPod nano készülékhez kifejlesztett kiegészítő; harmadik féltől származó kiegészítő, amely 
jogosult az Apple „Made for iPod” embléma használatára.
Az iPod nano használata előtt olvassa el a termékekre és tartozékokra vonatkozó összes 
biztonsági utasítást. Az Apple nem vállal felelősséget a más gyártók által forgalmazott 
tartozékok működéséért, illetve a biztonsági és jogi szabványoknak való megfelelőségéért.

Ha az iPod nano töltéséhez Apple USB-tápegységet használ, a hálózati aljzathoz való 
csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a tápegység teljesen össze van állítva. Ezután 
dugja az Apple USB-tápegységet a hálózati aljzatba. Ne csatlakoztassa és ne húzza ki az Apple 
USB-tápegységet nedves kézzel.

Az Apple USB-tápegység normál használat közben felmelegedhet. Mindig biztosítson megfelelő 
szellőzést az Apple USB-tápegység körül, és kezelje körültekintően. Az alábbi esetekben húzza ki 
az Apple USB-tápegységet:

A tápkábel vagy a dugó megkopott, vagy megsérült. Â

A tápegység eső, folyadék vagy nagyfokú nedvesség hatásának volt kitéve. Â

A tápegység tokja megsérült. Â

Úgy érzi, hogy a tápegység szervizelésre vagy javításra szorul. Â

Meg kívánja tisztítani a tápegységet. Â

Halláskárosodás megelőzése  A fülhallgató vagy a fejhallgató nagy hangerővel történő 
használata esetén tartós halláskárosodás léphet fel. Csak iPod nano készülékkel kompatibilis 
fülhallgatót vagy fejhallgatót használjon. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, 
mielőtt bármit a fülébe helyezne. Idővel hozzászokhat a nagyobb hangerőhöz, amely így 
normálisnak hangozhat, de ez mégis károsíthatja a hallását. Amennyiben cseng a füle, vagy 
tompán hallja a beszédet, hagyja abba a készülék hallgatását, és ellenőriztesse hallását. Minél 
nagyobb a hangerő, annál kevesebb idő szükséges ahhoz, hogy az a hallásra hatással legyen. A 
hallással foglalkozó szakértők a következőket javasolják, hogy óvja hallását:

Korlátozza a fülhallgatók vagy fejhallgatók magas hangerővel történő használatának  Â
időtartamát.

Kerülje el a környezeti zajok elnyomása érdekében történő hangerőnövelést. Â

Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a környezetében lévő emberek beszédét. Â

Az iPod nano maximális hangerejének a korlátozásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: “A 
maximális hangerő korlátozása,” 26. oldal.
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Biztonságos járművezetés és kerékpározás  Az iPod nano gépjárművezetés vagy kerékpározás 
közbeni használata zavaró lehet. Ha az iPod nano használatát zavarónak találja gépjárművezetés 
vagy kerékpározás közben, hajtson le az útról, és parkoljon le az iPod nano használata előtt. 
Gépjárművezetés vagy kerékpározás közben az iPod nano önmagában vagy fülhallgatóval 
történő használata nem ajánlott (még akkor sem, ha csak az egyik fülében használja), és 
bizonyos helyeken tilos is. Nézzen utána, és tartsa be az iPod nano készülékhez hasonló mobil 
készülékek használatával kapcsolatos helyi törvényeket és rendelkezéseket ott, ahol vezet vagy 
kerékpározik.

Légzsákkal ellátott járművek esetén Egy légzsák nagy erővel nyílik ki. Ne tárolja az iPod 
nano készüléket vagy annak bármely kiegészítőjét a légzsák fölötti területen vagy a légzsák 
tárolóhelyén.

Repülőgép Előfordulhat, hogy az iPod nano használata tilos repülés közben.

Edzés  Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt kérjen tanácsot az orvosától, és vesse alá 
magát teljes egészségügyi kivizsgálásnak. Minden edzés előtt végezzen alapos bemelegítést 
és nyújtó gyakorlatokat. Az edzés során legyen óvatos és körültekintő. Szükség esetén lassítson 
le, mielőtt futás közben módosítja készüléke beállításait. Ha fájdalmat, szédülést, kimerültséget 
vagy légszomjat érez, azonnal hagyja abba az edzést. A gyakorlatok során tudatosítsa a 
testedzéssel járó kockázatokat, köztük az efféle tevékenységből adódó sérülések veszélyét.

Csatlakozók és portok használata  Soha ne erőltessen egy csatlakozót egy aljzatba, illetve 
ne fejtsen ki túlzottan nagy erőt egy gombra, mert az így okozott károsodásra nem terjed ki a 
jótállás. Ha egy csatlakozó és egy aljzat nem csatlakoztatható ésszerű erőkifejtéssel, valószínűleg 
nem illenek össze. Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a csatlakozást, és győződjön meg 
róla, hogy a csatlakozó illik az aljzatba, és az aljzatnak megfelelően tájolta a csatlakozót.

Az iPod nano használata elfogadható hőmérsékleten  Az iPod nano készülék 0º és 35º C 
közötti hőmérsékleten használható, illetve -20º és 45º C közötti hőmérsékleten tárolható. A 
túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet hatására az akkumulátor üzemideje átmeneti időre 
csökkenhet, illetve az is előfordulhat, hogy az iPod nano készülék átmenetileg nem megfelelően 
működik. Ha az iPod nano készüléket zárt járműben hagyja, vagy közvetlen napfénynek teszi 
ki, a készülék túllépi a tároláshoz és működtetéshez meghatározott hőmérsékleti tartományt. 
Az iPod nano használata során kerülje a jelentős hőmérséklet- vagy páratartalom-változásokat, 
mivel az iPod nano felszínén vagy belsejében pára csapódhat le.

Az iPod nano használata vagy az akkumulátor töltése közben normális, hogy az iPod nano 
felmelegszik. Az iPod nano burkolata hűtőfelületként szolgál, amely a hőt az egység belsejéből a 
hűvösebb kültérbe vezeti el.

Potenciálisan robbanásveszélyes atmoszférák Potenciálisan robbanásveszélyes atmoszférájú 
területre érve kapcsolja ki iPod nano készülékét. Ne töltse az iPod nano készülékét, és tartson be 
minden jelzést és útmutatást. Az ilyen területeken kipattanó szikra robbanást és tüzet okozhat, 
amely komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.

A potenciálisan robbanásveszélyes atmoszférájú területek gyakran – de nem mindig – 
egyértelműen meg vannak jelölve. A lehetséges területek közé tartoznak a következők: 
üzemanyag-feltöltés területei (mint a benzinkutak); üzemanyag- vagy vegyszerszállító, illetve 
-tároló létesítmények; cseppfolyósított petróleumgázzal (mint a propán vagy a bután) működő 
járművek; olyan területek, ahol a levegő vegyszereket vagy részecskéket (mint a gabona, a por 
vagy a fémporok) tartalmaznak; és egyéb olyan területek, ahol általában ajánlott lekapcsolni a 
járművek motorját.

Az iPod nano megfelelő ártalmatlanítása  Az iPod nano megfelelő ártalmatlanításáról 
és egyéb fontos megfelelőségi információkról lásd: “Hulladékkezelési és újrahasznosítási 
tudnivalók,” 66. oldal. 
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További tudnivalók, szerviz és 
támogatás 13
Itt talál további tudnivalókat az iPod készülékekkel kapcsolatban.

Ha erre kíváncsi Tegye ezt

Szerviz és támogatás, viták, 
oktatás és Apple szoftverletöltések

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

Az iTunes használata Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Súgó > iTunes súgó 
elemet.
Online iTunes oktatásért (csak bizonyos területeken érhető el) látogasson 
el az alábbi címre:  www.apple.com/hu/support/itunes

Az iPhoto használata (Mac OS X 
rendszeren)

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

Az iPod nano készülékkel 
kapcsolatos legfrissebb 
információk

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

Az iPod nano sorozatszám 
megállapítása

Nézze meg az iPod nano belső kapcsának az élét, vagy koppintson a 
Beállítások > Névjegy elemre, és pöccintsen lefelé. 
Az iTunes alkalmazásban (számítógépéhez csatlakoztatott iPod nano 
készülékkel) jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközök listáján, majd 
kattintson az Összegzés lapra.

Jótállás hatálya alá tartozó 
szervizszolgáltatás igénylése

Először kövesse az útmutató, a képernyőn megjelenő súgó, valamint az 
online források tanácsait. Azután látogasson el ide:  www.apple.com/hu/
support/ipodnano
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Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement
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.

Radio and TV Interference
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 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.

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.

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  Â
stops.
Move the computer to one side or the other of the TV  Â
or radio.
Move the computer farther away from the TV or radio. Â
Plug the computer in to an outlet that is on a different  Â
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.

Fontos:  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.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 26-A

Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement
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.

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.

European Community

Japan VCCI Class B Statement

Korea Class B Statement
B ( )

(B ) 

, 

.

Russia

Akkumulátorcsere
Az akkumulátort csak az Apple vagy egy hivatalos 
Apple szolgáltató cserélheti ki. Az akkumulátorcserével 
kapcsolatos további információkért látogasson el 
a következő címre: www.apple.com/hu/batteries/
replacements.html.

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
Az iPod készüléket megfelelően, a helyi törvények és 
előírások szerint kell ártalmatlanítani. Mivel a termék 
akkumulátort tartalmaz, a háztartási hulladéktól 
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elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az iPod eléri az 
élettartama végét, az újrahasznosítási lehetőségekkel 
kapcsolatban lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal vagy 
a helyi hatóságokkal.

Az Apple újrahasznosítási programjával kapcsolatban 
látogasson el a következő weboldalra: www.apple.com/
hu/recycling

Deutschland:  Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte 
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses 
Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der 
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden 
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale 
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden 
gedeponeerd.

China Battery Statement

Taiwan Battery Statement

Turkiye:

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı 
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair 
Yönetmelik) uygundur.

Európai Unió – Hulladékkezelési tudnivalók:

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket a helyi 
törvények és előírások értelmében a háztartási hulladéktól 
elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék eléri 
az élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által 
kijelölt gyűjtőhelyre. Néhány gyűjtőhely ingyenesen is 
átveszi a termékeket. A termék ártalmatlanításakor az 
elkülönített gyűjtés és újrahasznosítás segít a természeti 
erőforrások megőrzésében, és biztosan olyan módon 
kerül újrafelhasználásra, amely nem károsítja az emberi 
egészséget és a környezetet.

Union Européenne—informations sur l’élimination 
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous 
débarasser de votre produit sans le mélanger avec les 
ordures ménagères, selon les normes et la législation de 
votre pays. Lorsque ce produit n’est plus utilisable, portez-
le dans un centre de traitement des déchets agréé par les 
autorités locales. Certains centres acceptent les produits 
gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de 
votre produit lors de son élimination aideront à préserver 
les ressources naturelles et à protéger l’environnement et 
la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das 
Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend 
den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt 
vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses 
Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle 
ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur 
Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das 
separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen 

Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim 
Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz 
von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l’eliminazione Questo 
simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, 
il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente 
dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa 
inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito 
dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i 
prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio 
del prodotto al momento dell’eliminazione aiutano a 
conservare le risorse naturali e assicurano che venga 
riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana 
e l’ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter Symbolen 
ovan betyder att produkten 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. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt 
hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta 
produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att 
spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

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

Az Apple és a környezet
Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a 
működésünk és termékeink környezetre gyakorolt 
hatásának minimalizálásában.

További információkért látogasson el a következő oldalra: 
www.apple.com/hu/environment.
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védjegye. 

A Multi-Touch és a Shuffle az Apple Inc. védjegye. 

Az iTunes Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más 
országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye. 
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A harmadik személyek termékeinek megemlítése csak 
információs célokat szolgál, és nem minősül hozzájárulásnak 
vagy javaslatnak. Az Apple nem vállal felelősséget ezen 
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Apple nem felelős a nyomdai vagy gépelési hibákért.
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