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حول iPod shuffle

1

تهانينا لك على شراء .iPod shuffle
تحذير  :لتجنب التعرّض لإلصابة ،اقرأ فصل  ,6األمان والتعامل ,في صفحة  25قبل استخدام ,iPod shuffle
الستخدام جهاز  ،iPod shuffleضع األغاني وامللفات الصوتية األخرى على جهاز الكمبيوتر لديك ،ثم قم بمزامنتها مع جهاز
.iPod shuffle
استخدم  iPod shuffleلتنفيذ ما يلي:
•

•مزامنة األغاني وقوائم التشغيل لالستماع إليها دائ ًما

•

•االستماع إلى عناصر البودكاست التي يتم تسليمها عبر اإلنترنت

•

•االستماع إلى الكتب الصوتية التي يتم شراؤها من  iTunes Storeأو من audible.com

•

•تخزين امللفات والبيانات األخرى أو إنشاء نسخة احتياطية منها باستخدام  iPod shuffleكقرص خارجي

		

3

2

أساسيات جهاز
iPod shuffle

اقرأ هذا الفصل ملعرفة معلومات حول ميزات  ،iPod shuffleوكيفية استخدام عناصر التحكم
فيه ،واملزيد.
تحتوي حزمة  iPod shuffleالخاصة بك على  ،iPod shuffleسماعات األذن من  ،Appleوكبل  USBلتوصيل iPod shuffle
بالكمبيوتر الخاص بك.

ملحة عن iPod shuffle
مقطع صوت

تبديل بثﻼثة اتجاهات
زر VoiceOver

منفذ سماعات الرأس
ضوء الحالة

رفع مستوى الصوت

التالي/تقديم سريع

السابق/إرجاع
تشغيل/إيقاف مؤقت
خفض مستوى الصوت

استخدام سماعات األذن من :Apple
m mقم بتوصيل سماعات األذن من  Appleبمنفذ سماعة األذن ،ثم ضع طرفي السماعة في أذنيك.

ﻛﺒﻞ ﲰﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻧﲔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﳭﻌﺎﻳﺮﺓ

تحذير  :للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع ،انظر معلومات مهمة بشأن األمان في صفحة .25
يمكنك شراء ملحقات أخرى مثل  EarPodsمع تحكم عن بعد وميكروفون من  Appleأو سماعات الرأس  In-Earمع تحكم عن بعد
وميكروفون من  Appleمن خالل املوقع  .www.apple.com/ipodstoreامليكروفون غير مدعوم في .iPod shuffle
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استخدام عناصر التحكم في iPod shuffle

سهل استخدام عناصر التحكم األمامية وزر  VoiceOverواملفتاح ثالثي االتجاهات تشغيل األغاني والكتب الصوتية وعناصر
ُي ِّ
البودكاست الصوتية ومجموعات  iTunes Uعلى الـ .iPod shuffle
كي تتمكن من

قم بما يلي

تشغيل أو إيقاف iPod shuffle

حرك املفتاح ثالثي االتجاهات (يشير الظل األخضر على املفتاح إلى أن الـ
ِّ
 iPod shuffleقيد التشغيل).

التشغيل أو اإليقاف املؤقت

اضغط على تشغيل/إيقاف مؤقت

زيادة مستوى الصوت أو خفضه

اضغط رفع مستوى الصوت أو خفض مستوى الصوت
باستمرار على الزرين لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

تعيني ترتيب التشغيل

.

حرك املفتاح ثالثي االتجاهات للتشغيل بالترتيب
ِّ

 .اضغط

أو للخلط

.

االنتقال إلى املسار التالي

اضغط على التالي/تقديم سريع

االنتقال إلى املسار السابق

اضغط على السابق/ترجيع
ثوان من بدء املسار .بعد 6
خالل ٍ 6
إلى إعادة تشغيل
ثوان ،يؤدي الضغط على الزر "السابق/ترجيع"
املسار الحالي.

التقديم السريع

اضغط باستمرار على "التالي/تقديم سريع"

اإلرجاع

اضغط باستمرار على "السابق/ترجيع"

سماع عنوان املسار واسم الفنان

اضغط على زر (VoiceOver

سماع قوائم التشغيل لالختيار من بينها

اضغط باستمرار على زر VoiceOver
 .اضغط على "التالي/تقديم
للتنقل في قائمة التشغيل .اضغط
أو "السابق/ترجيع"
سريع"
لتحديد قائمة
على زر " "VoiceOverأو تشغيل/إيقاف مؤقت
مرة أخرى
تشغيل .اضغط باستمرار على زر ""VoiceOver
للخروج من دون إجراء أي تحديد.

قفل أزرار الـ iPod shuffle
(بحيث ال يحدث أي شيء في حالة الضغط عليها دون قصد)

.

.
.

.

اضغط باستمرار على تشغيل/إيقاف مؤقت
باللون البرتقالي ثالث مرات.

حتى يومض ضوء الحالة

كرر العملية لقفل األزرار.

إعادة تعيني iPod shuffle
(إذا لم يستجب الـ  iPod shuffleأو كان ضوء الحالة بلون أحمر ثابت)

ثوان ،ثم أعد تشغيله
قم بإيقاف تشغيل الـ  ،iPod shuffleوانتظر ٍ 10
مرة أخرى.

العثور على الرقم التسلسلي لجهاز iPod shuffle

أنظر تحت املشبك في  .iPod shuffleأو في ( iTunesأثناء توصيل
 iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك) ،انقر على زر الجهاز لتحديد الـ
 iPod shuffleالخاص بك،ثم انقر على ملخص.

توصيل جهاز  iPod shuffleوقطع اتصاله

قم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر لديك ملزامنة األغاني وامللفات الصوتية األخرى ولشحن البطارية .قم بقطع اتصال iPod
 shuffleعند االنتهاء.
مهم  :لتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك ،استخدم كبل  USBاملز ّود مع  iPod shuffleفقط ،أو كبل  USBالطويل
الخاص بالـ  iPod shuffleاملتوفر على حدة على .www.apple.com/ipodstore

توصيل جهاز iPod shuffle

توصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر:
m mقم بتوصيل أحد طرفي كبل  USBاملرفق بمنفذ سماعات األذن بجهاز  ،iPod shuffleثم قم بتوصيل الطرف اآلخر بمنفذ USB
في الكمبيوتر.

لصفلا     2أساسيات جهاز iPod shuffle
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مالحظة  :ال تقم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبمنفذ  USBفي لوحة املفاتيح لشحن الجهاز.

عندما تقوم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر ألول مرة ،يساعدك  iTunesعلى إعداد  iPod shuffleومزامنته مع مكتبة
 iTunesلديك .يقوم  iTunesبمزامنة األغاني املوجودة في  iPod shuffleتلقائ ًيا عند توصيله بالكمبيوتر .ويمكنك مزامنة األغاني
أثناء شحن البطارية.
إذا قمت بتوصيل الـ  iPod shuffleبكمبيوتر مختلف مع تعيني الـ  iPod shuffleعلى مزامنة املوسيقى تلقائ ًيا ،فسيقوم iTunes
بسؤالك قبل مزامنة أي موسيقى .فإذا نقرت على "نعم" ،فسيتم مسح األغاني وامللفات الصوتية األخرى املوجودة من قبل على
 iPod shuffleواستبدالها باألغاني وامللفات الصوتية األخرى املوجودة على الكمبيوتر الجديد الذي تم توصيل iPod shuffle
به .للحصول على معلومات حول إضافة املوسيقى إلى  iPod shuffleواستخدام  iPod shuffleمع أكثر من كمبيوتر واحد ،انظر
فصل  ,4االستماع إلى املوسيقى ,في صفحة .17

قطع اتصال جهاز iPod shuffle

من املهم عدم قطع اتصال جهاز  iPod shuffleمن الكمبيوتر أثناء مزامنة امللفات الصوتية أو أثناء استخدام  iPod shuffleكقرص
خارجي .يمكنك قطع اتصال جهاز  iPod shuffleإذا كان ضوء الحالة ال يومض باللون البرتقالي أو إذا رأيت الرسالة "موافقة على
قطع االتصال" في أعلى نافذة .iTunes
مهم  :إذا ظهرت الرسالة "عدم قطع االتصال" في  iTunesأو إذا كان ضوء الحالة في جهاز  iPod shuffleيومض باللون
البرتقالي ،يجب إخراج جهاز  iPod shuffleأو ًال قبل قطع اتصاله .قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى تلف امللفات املوجودة على جهاز
 iPod shuffleويُطلب منك استعادة  iPod shuffleفي  .iTunesللحصول على معلومات حول االستعادة ،راجع تحديث برنامج
 iPod shuffleواستعادته في صفحة .24
إذا قمت بتمكني جهاز  iPod shuffleلالستخدام كقرص (انظر استخدام  iPod shuffleكقرص خارجي يجب إخراج
 iPod shuffleدائ ًما قبل قطع اتصاله.
إخراج جهاز :iPod shuffle
m mفي  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  .iPod shuffleانقر بعد ذلك على الزر إخراج بجوار  iPod shuffleفي
الشريط الجانبي.
إذا كنت تستخدم جهاز  ،Macيمكنك ً
أيضا إخراج  iPod shuffleعن طريق سحب أيقونة  iPod shuffleاملوجودة على سطح
املكتب إلى سلة املهمالت.
إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر بنظام التشغيل  ،Windowsيمكنك ً
أيضا إخراج  iPod shuffleفي ”جهاز الكمبيوتر“ ،أو بالنقر
على أيقونة ”إزالة الجهاز بأمان“ في علبة النظام في  ،Windowsثم تحديد . iPod shuffle
قطع اتصال جهاز :iPod shuffle
m mقم بقطع اتصال كبل  USBمن  iPod shuffleومن جهاز الكمبيوتر لديك.

لصفلا     2أساسيات جهاز iPod shuffle
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حول بطارية iPod shuffle

يتضمن جهاز  iPod shuffleبطارية داخلية يمكن إعادة شحنها ،وال ينبغي استبدالها إال بواسطة  Appleأو موفر خدمة معتمد.

للحصول على أفضل النتائج ،عندما تستخدم جهاز  iPod shuffleألول مرة ،قم بشحن الجهاز بالكامل ملدة ثالث ساعات تقري ًبا .يتم
شحن  80باملائة من البطارية خالل ساعتني تقري ًبا ،ويتم الشحن بالكامل خالل ثالث ساعات .وفي حالة عدم استخدام iPod shuffle
لفترة زمنية ،ربما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن.
يمكنك مزامنة املوسيقى أثناء شحن البطارية .يمكنك قطع اتصال  iPod shuffleواستخدامه قبل اكتمال الشحن.

شحن بطارية iPod shuffle

يمكنك شحن بطارية  iPod shuffleبطريقتَني:
•

•توصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر:

•

•استخدم مح ّول الطاقة  ، Apple USBوهو متوفر بشكل مستقل.

شحن البطارية باستخدام الكمبيوتر:
m mقم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبمنفذ  USBفي الكمبيوتر باستخدام كبل  USBاملرفق مع جهاز  .iPod shuffleيجب أن يكون
الكمبيوتر قيد التشغيل وأال يكون في وضع اإلسبات (يمكن لبعض طرازات  Macشحن  iPod shuffleأثناء وضع اإلسبات).
أثناء شحن البطارية ،يكون ضوء الحالة في جهاز  iPod shuffleبلون برتقالي ثابت .عندما يتم شحن البطارية بالكامل ،يصبح ضوء
الحالة باللون األخضر .في برنامج  ،iTunesتعرض أيقونة البطارية املوجودة بجوار اسم جهاز  iPod shuffleلديك حالة البطارية.
تعرض األيقونة بر ًقا أثناء شحن البطارية ،وشكل قابس عندما يتم شحن البطارية بالكامل.
إذا كان جهاز  iPod shuffleمستخد ًما كقرص خارجي أو متزامنًا مع  ،iTunesفسيومض ضوء الحالة باللون البرتقالي حتى تعرف
أنه يجب إخراج جهاز  iPod shuffleقبل قطع اتصاله .في هذه الحالة ،إما أن تكون البطارية ما زالت قيد الشحن أو أن يكون قد تم
شحنها بالكامل.
إذا لم يظهر ضوء الحالة ،فقد ال يكون جهاز  iPod shuffleمتص ً
جرب منفذ  USBآخر في الكمبيوتر.
ال بمنفذ ِّ .USB
بمحول طاقة  USBمن ،Apple
إذا كنت تريد شحن البطارية عندما تكون بعي ًدا عن الكمبيوتر ،يمكنك توصيل جهاز ِّ iPod shuffle
املتوفر على حدة .لشراء ملحقات  ،iPod shuffleانتقل إلى املوقع .www.apple.com/ipodstore
محول طاقة  USBمن :Apple
شحن البطارية باستخدام
ّ
بمحول الطاقة ،ثم قم بتوصيل الطرف اآلخر بجهاز .iPod shuffle
 1قم بتوصيل كبل  USBاملرفق مع جهاز ِّ iPod shuffle
محول الطاقة بمصدر طاقة يعمل.
 2قم بتوصيل ِّ
ﳏ ّﻮﻝ ﻃﺎﻗﺔ Apple USB
)ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﶈ ّﻮﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ ﳐﺘﻠﻔًﺎ(

ﻛﺒﻞ iPod shufﬂe USB

تحذير  :للحصول على معلومات األمان املهمة بشأن البطارية وشحن الـ  ،iPod shuffleانظر معلومات مهمة بشأن األمان في
صفحة .25
البطاريات القابلة إلعادة الشحن لها عدد محدد من دورات الشحن .يختلف العمر االفتراضي للبطارية وعدد دورات الشحن وفقا
لالستخدام واإلعدادات .ملزيد من املعلومات ،تفضل بزيارة .www.apple.com/eg/batteries

التحقق من حالة البطارية

يمكنك التحقق من حالة بطارية جهاز  iPod shuffleعندما يكون متص ً
ال بالكمبيوتر أو مقطوع االتصال .يخبرك ضوء الحالة بكمية
الشحن املوجودة في البطارية تقري ًبا.

لصفلا     2أساسيات جهاز iPod shuffle
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إذا كان جهاز  iPod shuffleقيد التشغيل وغير متصل بكمبيوتر ،يمكنك استخدام  VoiceOverلسماع حالة البطارية بالضغط على
زر  VoiceOverمرتني.
رسالة VoiceOver

ضوء الحالة عند قطع االتصال

"البطارية مشحونة بالكامل" أو

  أخضر خالص

مستوى شحن جيد

  برتقالي خالص

شحن منخفض

"شحن البطارية "%25

  أحمر ثابت

شحن منخفض جدًا

"البطارية منخفضة"

"شحن البطارية  "%75أو
"شحن البطارية "%50

ضوء الحالة عند االتصال بالكمبيوتر
  أخضر خالص

البطارية مشحونة بالكامل

  برتقالي ثابت

الشحن

  وميض باللون البرتقالي

لصفلا     2أساسيات جهاز iPod shuffle
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إعداد iPod shuffle

3

استخدم جهاز  iTunesعلى الكمبيوتر الخاص بك إلعداد  iPod shuffleلتشغيل املوسيقى
وغيرها من املحتويات الصوتية .قم بعد ذلك بتوصيل جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص
بك ومزامنته مع مكتبة  iTunesالخاصة بك.
واصل القراءة ملعرفة املزيد حول بدء استخدام جهاز  ،iPod shuffleبما في ذلك ما يلي:
•

•
•

•نقل املوسيقى من مجموعة أقراص  ،CDأو القرص الصلب ،أو ( iTunes Storeجزء من  ،iTunesوهو متوفر في بعض البلدان
فقط) إلى  iTunesفي الكمبيوتر الخاص بك
•تنظيم املوسيقى الخاصة بك وغيرها من املقاطع الصوتية في قوائم التشغيل
•مزامنة األغاني والكتب الصوتية وعناصر البودكاست الصوتية ومجموعات  iTunes Uفي مكتبة  iTunesمع جهاز
iPod shuffle

•

•االستماع إلى املوسيقى أو امللفات الصوتية في الطريق

•

•استخدام  iPod shuffleكقرص ثابت خارجي

نبذة عن iTunes

 iTunesهو التطبيق البرمجي املجاني الذي تستخدمه في إعداد املحتوى الخاص بك ،وتنظيمه ،وإدارته على .iPod shuffle
ويمكنك من خالل  iTunesمزامنة املوسيقى ،والكتب الصوتية ،وعناصر البودكاست الصوتية مع  .iPod shuffleإذا لم تقم
بالفعل بتثبيت  iTunes 12.2أو اإلصدار األحدث (املطلوب لجهاز  )iPod shuffleعلى جهاز الكمبيوتر لديك ،يمكنك تنزيله من
.http://www.apple.com/eg/itunes/download
بعد تثبيت  ،iTunesيتم فتحه تلقائ ًيا عندما تقوم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر لديك .يمكنك استخدام  iTunesالستيراد
املوسيقى من أقراص  CDواإلنترنت وشراء األغاني وغيرها من املقاطع الصوتية من  iTunes Storeوإنشاء مجموعات األغاني
الخاصة بك (املعروفة باسم قوائم التشغيل) ومزامنة  iPod shuffleوضبط إعدادات .iPod shuffle
يتضمن برنامج ً iTunes
أيضا ميزة تسمى  Geniusتقوم بإنشاء قوائم التشغيل الفورية وخالئط من األغاني من مكتبة iTunes
والتي تعمل م ًعا بشكل رائع .يمكنك مزامنة خالئط وقوائم تشغيل  Geniusمن  iTunesإلى جهاز  .iPod shuffleالستخدام ميزة
 ،Geniusأنت بحاجة إلى حساب  .iTunesملعرفة كيفية إعداد ميزة  ،Geniusراجع استخدام ميزة  Geniusفي  iTunesفي
صفحة .11
يحتوي برنامج  iTunesعلى ميزات أخرى عديدة .يمكنك نسخ أقراص  CDالخاصة بك التي يتم تشغيلها على مشغالت األقراص
( CDإذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على محرك أقراص  CDقابل للتسجيل) واالستماع إلى راديو اإلنترنت املتدفق
ومشاهدة مقاطع الفيديو وبرامج التلفاز وتصنيف األغاني حسب التفضيل وغير ذلك املزيد .للحصول على معلومات حول استخدام هذه
امليزات ،قم بفتح  ،iTunesواختر مساعدة > مساعدة .iTunes
إذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت  iTunes 10.7فما أحدث على الكمبيوتر لديك ،وكنت قد قمت بإعداد مكتبة  iTunesالخاصة بك،
يمكنك التخطي لالنتقال إلى توصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر ألول مرة في صفحة .11
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إعداد مكتبة iTunes

لالستماع إلى املوسيقى على  ،iPod shuffleيتعني عيك أو ًال نقل هذه املوسيقى إلى مكتبة  iTunesالخاصة بك على الكمبيوتر.
هناك ثالث طرق لوضع املوسيقى وغيرها من امللفات الصوتية في مكتبة  iTunesالخاصة بك:
• •شراء املوسيقى والكتب الصوتية أو تنزيل عناصر البودكاست عبر اإلنترنت من .iTunes Store
•

•استيراد املوسيقى وغيرها من امللفات الصوتية من أقراص  CDالصوتية.

•

•إضافة املوسيقى وغيرها من امللفات الصوتية املوجودة بالفعل على جهاز الكمبيوتر إلى مكتبة .iTunes

شراء األغاني وتنزيل عناصر البودكاست باستخدام iTunes Store

إذا كان لديك اتصال باإلنترنت ،يمكنك شراء األغاني واأللبومات والكتب الصوتية وتنزيلها بسهولة عبر اإلنترنت مستخد ًما
( iTunes Storeمتوفر في البلدان املحددة) .يمكنك ً
أيضا االشتراك في عناصر البودكاست الصوتية وتنزيلها وكذلك يمكنك تنزيل
محتويات تعليمية مجانية من  .iTunes Uال يمكن مزامنة عناصر البودكاست املرئية مع جهاز .iPod shuffle
لشراء املوسيقى عبر اإلنترنت باستخدام  ،iTunes Storeيتعني عليك إعداد حساب مجاني في  iTunesفي موقع  ،iTunesثم
البحث عن األغاني التي تريدها ،ثم شراؤها .إذا كان لديك حساب في  iTunesمن قبل ،يمكنك استخدام هذا الحساب لتسجيل
الدخول إلى  iTunes Storeوشراء األغاني.
لست بحاجة إلى حساب  iTunes Storeلتشغيل أو تنزيل عناصر البودكاست أو فئات .iTunes U
للدخول إلى  ،iTunes Storeقم بفتح  iTunesوانقر على الوسيقى ،ثم انقر على .iTunes Store

إضافة األغاني املوجودة من قبل على الكمبيوتر إلى مكتبة  iTunesالخاصة بك

أغان على الكمبيوتر بترميز تنسيقات ملفات مدعومة في  ،iTunesيمكنك إضافة هذه األغاني إلى  iTunesبسهولة.
إذا كانت لديك ٍ
ملعرفة كيفية استيراد املوسيقى من الكمبيوتر إلى برنامج  ،iTunesقم بفتح  ،iTunesثم اختر مساعدة > مساعدة .iTunes
باستخدام برنامج  iTunesعلى نظام التشغيل  ،Windowsيمكنك تحويل ملفات  WMAغير املحمية إلى تنسيق  AACأو .MP3
قد يكون ذلك مفي ًدا إذا كانت لديك مكتبة موسيقى مش ّفرة بتنسيق  .WMAملزيد من املعلومات ،قم بفتح برنامج  ،iTunesثم اختر
مساعدة > مساعدة .iTunes

استيراد املوسيقى من أقراص  CDالصوتية الخاصة بك إلى iTunes

يمكن لبرنامج  iTunesاستيراد املوسيقى وملفات الصوت األخرى من أقراص  CDالصوتية .إذا كان لديك اتصال باإلنترنت ،فإن
برنامج  iTunesيحصل على أسماء األغاني املوجودة على قرص  CDعبر اإلنترنت (إن وجدت) ،ثم يدرجها في النافذة .وعندما
تقوم بإضافة األغاني إلى  ،iPod shuffleيتم تضمني معلومات األغاني معها .ملعرفة كيفية استيراد املوسيقى من أقراص  CDإلى
 ،iTunesقم بفتح  ،iTunesثم اختر مساعدة > مساعدة .iTunes

إدخال أسماء األغاني واملعلومات األخرى

إذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت ،أو إذا لم تكن معلومات األغاني متوفرة للموسيقى التي تقوم باستيرادها ،أو إذا كنت تريد تضمني
مزيد من املعلومات (مثل أسماء امللحنني) ،يمكنك إدخال هذه املعلومات يدو ًيا .ملعرفة كيفية إدخال معلومات األغاني ،افتح  ،iTunesثم
اختر مساعدة > مساعدة .iTunes

تنظيم املوسيقى

في  ،iTunesيمكنك تنظيم األغاني والعناصر األخرى في قوائم تسمى قوائم التشغيل ،وذلك بالطريقة التي تريدها .على سبيل املثال،
يمكنك إنشاء قوائم تشغيل تحتوي على األغاني التي تريد االستماع إليها أثناء التمرين ،أو قوائم تشغيل تحتوي على األغاني املناسبة
ملزاج بعينه.
يمكنك ً
أغان تتوافق مع القواعد
أيضا إنشاء "قوائم التشغيل الذكية" التي تقوم بالتحديث تلقائ ًيا وف ًقا للقواعد التي تحددها .عند إضافة ٍ
إلى  ، iTunesفإن األغاني تتم إضافتها تلقائ ًيا إلى قائمة "التشغيل الذكية".
يمكنك تشغيل ميزة  Geniusاملوجودة في برنامج  iTunesوإنشاء قوائم تشغيل لألغاني التي تنسجم مع بعضها حسب األغنية التي
تحددها .يمكن أن تقوم ميزة  Geniusبتنظم مكتبة  iTunesالخاصة بك تلقائ ًيا عن طريق فرز األغاني وتجميعها في مجموعات تسمى
خالئط .Genius
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أغان موجودة في مكتبة  iTunesالخاصة بك .ال يمكنك
يمكنك إنشاء العديد من قوائم التشغيل بالقدر الذي ترغب فيه باستخدام أي ٍ
إنشاء قائمة تشغيل على جهاز  iPod shuffleفي حال قطع اتصاله بـ  .iTunesال تؤدي إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل أو إزالتها
الح ًقا إلى إزالتها من مكتبة برنامج .iTunes
عند االستماع إلى قوائم التشغيل على جهاز  ،iPod shuffleفإن جميع قوائم التشغيل التي تم إنشاؤها في  iTunesتعمل بنفس
الطريقة .ويمكنك اختيارها حسب االسم على الـ  iPod shuffleالخاص بك.
ملعرفة كيفية إعداد قوائم تشغيل في برنامج  ،iTunesافتح برنامج  ،iTunesثم اختر مساعدة > مساعدة .iTunes

استخدام ميزة  Geniusفي iTunes

تقوم ميزة  Geniusبالبحث عن األغاني التي تنسجم مع بعضها البعض في مكتبة  iTunesوتستخدمها في إنشاء قوائم تشغيل
 Geniusوخالئط  .Geniusميزة  Geniusهي خدمة مجانية ،ولكن يجب أن يكون لديك حساب في  iTunes Storeحتى تتمكن من
استخدامها .إذا لم يكن لديك حساب ،يمكنك إنشاء حساب عند تشغيل .Genius
تعتمد قائمة تشغيل  Geniusعلى األغنية التي تحددها .يقوم برنامج  iTunesبعد ذلك بتجميع قائمة تشغيل  Geniusلألغاني التي
تتالءم مع األغنية التي قمت بتحديدها.
خالئط  Geniusعبارة عن مجموعات محددة مسب ًقا من األغاني التي تنسجم مع بعضها .يتم إنشاء هذه املجموعات من خالل
 iTunesباستخدام األغاني املوجودة في مكتبة  iTunesالخاصة بك .تم تصميم كل خليط من خالئط  Geniusلتقديم تجربة استماع
ً
خليطا من خالئط  Geniusوذلك وف ًقا لتنوع
مختلفة في كل مرة تقوم فيها بتشغيلها .يقوم برنامج  iTunesبإنشاء ما يصل إلى 12
املوسيقى املوجودة على مكتبة  iTunesلديك.
إلنشاء قوائم تشغيل  Geniusوخالئط  ،Geniusيجب أن تقوم أو ًال بتشغيل ميزة  Geniusاملوجود في برنامج  .iTunesللحصول
على معلومات ،افتح  ،iTunesثم اختر مساعدة > مساعدة .iTunes
يمكن مزامنة قوائم تشغيل  Geniusوخالئط  Geniusالتي تم إنشاؤها في  iTunesإلى  iPod shuffleمثلها مثل أي قائمة
تشغيل أخرى في  .iTunesوال يمكنك إضافة خالئط  Geniusإلى  iPod shuffleيدو ًيا.

توصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر ألول مرة

في املرة األولى التي تقوم فيها بتوصيل جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر بعد تثبيت  ،iTunesيتم فتح  iTunesويظهر مساعد
اإلعداد .إذا لم يتم فتح  iTunesتلقائ ًيا ،فافتحه بنفسك.
استخدام مساعد إعداد :iPod shuffle
 1أدخل اس ًما لجهاز .iPod shuffle
 2حدد اإلعدادات التي تريدها.
تم تحديد ”املزامنة التلقائية“ بشكل افتراضي .إذا أبقيت هذا الخيار محد ًدا وكانت ميزة  Geniusمشغلة ،فسيقوم  iTunesبمزامنة
خالئط  Geniusمن مكتبة  iTunesالخاصة بك مع جهاز  .iPod shuffleإذا لم تكن ميزة  Geniusمشغلة ،فسيقوم iTunes
بأغان من مكتبة  iTunesالخاصة بك.ويسضعها في قائمة تشغيل "كافة األغاني" .ملزيد من املعلومات
بتعبئة جهاز iPod shuffle
ٍ
حول املزامنة التلقائية واليدوية ،راجع القسم التالي.
يتم ً
أيضا تحديد ميزة  VoiceOverبشكل افتراضي .اترك هذا الخيار محد ًدا لسماع عناوين املسارات وأسماء الفنانني ،تغيير
قوائم التشغيل الخاصة بك ،وسماع حالة البطارية أثناء االستماع إلى جهاز  .iPod shuffleملزيد من املعلومات ،انظر استخدام
 VoiceOverفي صفحة .18
 3انقر على "تم".
يمكنك تغيير اسم الجهاز وإعداداته في أي وقت تقوم فيه بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
حددت املزامنة التلقائية ،فسيبدأ  iPod shuffleفي املزامنة.
بعد النقر على ”تم“ ،يظهر جزء ”امللخص“ .إذا كنت قد
َ
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إضافة محتوى إلى iPod shuffle

بعد استيراد املوسيقى الخاصة بك وتنظيمها في  ،iTunesيمكنك إضافتها إلى  iPod shuffleبسهولة.
إلدارة كيفية إضافة األغاني ،واملحتويات الصوتية األخرى إلى  iPod shuffleمن الكمبيوتر الخاص بك ،يتعني عليك توصيل iPod
 shuffleبالكمبيوتر ،ثم استخدام  iTunesالختيار إعدادات .iPod shuffle

إضافة املوسيقى تلقائ ًيا أو يدو ًيا

يمكنك إعداد برنامج  iTunesإلضافة املوسيقى إلى جهاز  iPod shuffleبطريقتني:

•

•مزامنة املوسيقى تلقائ ًيا  :عندما تقوم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر ،يتم تحديث  iPod shuffleتلقائ ًيا ملطابقة األغاني
والعناصر األخرى املوجودة في مكتبة  iTunesلديك .إذا تم تشغيل ميزة  Geniusفي املرة األولى التي تقوم فيها بمزامنة جهاز
 ،iPod shuffleفإن  iTunesيستخدم ما يصل إلى أربعة خالئط  Geniusتم إنشاؤها من مكتبة  iTunesلديك لتعبئة جهاز
أغان إضافية من مكتبة iTunes
 iPod shuffleبها .إذا كانت هناك أي مساحة خالية ،فسيقوم برنامج  iTunesبمزامنة ٍ
لديك .إذا لم يتم تشغيل ميزة  ،Geniusفسيقوم  iTunesبمزامنة األغاني وقوائم التشغيل من مكتبة  iTunesلديك لتعبئة جهاز
 iPod shuffleبها.
يمكنك بعد ذلك تعديل خيارات املزامنة التلقائية لتضمني قوائم التشغيل والفنانني واأللبومات واألنواع املحددة .يمكنك ً
أيضا مزامنة
امللفات الصوتية األخرى تلقائ ًيا ،بما في ذلك عناصر البودكاست والكتب الصوتية ومجموعات  .iTunes Uانظر األقسام التالية
ملعرفة مزيد من املعلومات.

•

•إدارة املوسيقى يدو ًيا  :عند توصيل جهاز  ،iPod shuffleيمكنك سحب األغاني املفردة وقوائم التشغيل إلى جهاز
 iPod shuffleوحذف األغاني املفردة وقوائم التشغيل من  .iPod shuffleومن خالل هذا الخيار ،يمكنك إضافة األغاني من
أكثر من كمبيوتر واحد دون الحاجة إلى مسح األغاني من  .iPod shuffleوعندما تدير املوسيقى يدو ًيا ،يتعني عليك دائ ًما إخراج
 iPod shuffleمن  iTunesقبل فصله .راجع إدارة  iPod shuffleيدويًا في صفحة .14

مزامنة املوسيقى تلقائ ًيا

يتم تعيني  iPod shuffleبشكل افتراضي على مزامنة كل األغاني وقوائم التشغيل عند توصيله بالكمبيوتر .هذه أبسط طريقة إلضافة
محتويات صوتية إلى جهاز  - iPod shuffleفقط قم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك ،اتركه إلضافة األغاني
والكتب الصوتية وعناصر البودكاست الصوتية ومجموعات  iTunes Uتلقائ ًيا ،ثم قم بقطع اتصاله وانطلق .إذا كنت قد قمت بإضافة
أغان إلى  iTunesمنذ آخر مرة قمت فيها بتوصيل جهاز  ،iPod shuffleفإنها تتزامن مع جهاز  iPod shuffleبالقدر الذي
أي ٍ
أغان من  ،iTunesفستتم إزالتها من .iPod shuffle
تسمح به املساحة .وإذا كنت قد قمت بحذف أي ٍ
مزامنة املوسيقى مع :iPod shuffle
m mقم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك .سيبدأ التحديث إذا كان قد تم تعيني  iPod shuffleعلى املزامنة تلقائ ًيا.
مهم  :إذا قمت بتوصيل جهاز  iPod shuffleبجهاز كمبيوتر لم يتزامن معه ،فستظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد مزامنة
األغاني تلقائ ًيا أم ال .في حالة املوافقة ،سيتم مسح كل األغاني وغيرها من املحتويات الصوتية من جهاز  iPod shuffleوسيتم
استبدالها باألغاني والعناصر األخرى املوجودة على هذا الكمبيوتر .وفي حالة عدم املوافقة ،يظل بإمكانك إضافة األغاني إلى جهاز
 iPod shuffleيدو ًيا دون مسح أي أغنية موجودة بالفعل على جهاز .iPod shuffle
أثناء مزامنة املوسيقى من الكمبيوتر لديك إلى  ،iPod shuffleستعرض نافذة حالة  iTunesمدى التقدم ،وسترى أيقونة املزامنة
بجوار  .iPod shuffleعندما ينتهي التحديث ،تظهر لك الرسالة ”اكتملت مزامنة  “iPodفي  .iTunesويوجد شريط في أسفل نافذة
 iTunesيعرض ق ْدر املساحة املستخ َدمة على القرص بواسطة مختلف أنواع املحتوى.
إذا لم تختر مزامنة املوسيقى تلقائ ًيا مع جهاز  iPod shuffleأثناء اإلعداد ،يمكنك إجراء ذلك الح ًقا.
إذا لم توجد مساحة كافية على جهاز  iPod shuffleلكل املوسيقى الخاصة بك ،يمكنك ضبط  iTunesملزامنة قوائم تشغيل وفنانني
وألبومات وأنواع محددة فقط.
تعيني  iTunesعلى مزامنة املوسيقى من قوائم تشغيل ،وفنانني ،وأنواع وألبومات محددة إلى :iPod shuffle
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على املوسيقى.
 3حدد ”مزامنة املوسيقى“ ،ثم اختر ”قوائم التشغيل ،الفنانني ،األلبومات واألنواع املحددة“.
 4حدد قوائم التشغيل ،الفنانني ،األلبومات واألنواع التي تريدها.
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 5لتعيني  iTunesعلى تعبئة أي مساحة متبقية على  iPod shuffleتلقائ ًيا ،قم بتحديد "تعبئة املساحة املتاحة باألغاني تلقائ ًيا".
إذا كانت لديك خالئط  ،Geniusفسيستخدمها برنامج  iTunesأوال لتعبئة املساحة .إذا لم تكن هناك مساحة لخليط  Geniusآخر،
بأغان أخرى.
فسيقوم  iTunesبتعبئة املساحة املتبقية على جهاز iPod shuffle
ٍ
 6انقر على ”تطبيق“.
سيبدأ التحديث تلقائ ًيا.
إذا قمت بتحديد "مزامنة األغاني املحددة فقط" في الجزء "ملخص" ،فسيقوم  iTunesبمزامنة العناصر التي تم تحديدها فقط.

مزامنة خالئط  Geniusإلى iPod shuffle

يمكنك تعيني  iTunesعلى مزامنة خالئط  Geniusإلى  .iPod shuffleأما خالئط  ،Geniusفال يمكن سوى مزامنتها تلقائ ًيا؛ لذا
ال يمكنك إضافة خالئط  Geniusإلى  iPod shuffleإذا كنت تدير املحتوى الخاص بك يدو ًيا.

إذا لم تعبئ خالئط  Geniusاملساحة املتوفرة وقمت بتحديد خيار "تعبئة املساحة الخالية باألغاني تلقائ ًيا" ،فإن  iTunesيقوم بتحديد
ومزامنة األغاني اإلضافية من مكتبة  iTunesالخاصة بك.
تعيني  iTunesعلى مزامنة خالئط  Geniusمحددة إلى :iPod shuffle
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على املوسيقى.
 3حدد ”مزامنة املوسيقى“ ،ثم اختر ”قوائم التشغيل ،الفنانني ،األلبومات واألنواع املحددة“.
 4من الخيار "قوائم التشغيل" ،حدد "خالئط  "Geniusالتي تريدها.
 5انقر على ”تطبيق“.
إذا تم تحديد "مزامنة األغاني املحددة فقط" في الجزء "ملخص" ،فسيقوم برنامج  iTunesيمزامنة العناصر التي تم تحديدها فقط.

مزامنة عناصر البودكاست تلقائ ًيا

ال ترتبط إعدادات إضافة عناصر البودكاست إلى  iPod shuffleبإعدادات إضافة األغاني .ال تؤثر إعدادات عناصر البودكاست على
إعدادات األغاني والعكس صحيح .ويمكنك تعيني  iTunesبحيث يقوم تلقائ ًيا بمزامنة كل عناصر البودكاست أو عناصر محددة منها،
أو يمكنك إضافة عناصر البودكاست إلى  iPod shuffleيدو ًيا.
تعيني  iTunesعلى تحديث عناصر البودكاست املوجودة على  iPod shuffleتلقائ ًيا:
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على عناصر البودكاست.
 3في جزء ”عناصر البودكاست“ ،حدد ”مزامنة عناصر البودكاست“.
 4حدد عناصر البودكاست ،والحلقات ،وقوائم التشغيل التي تريدها ،ومن ثم قم بتعيني خيارات املزامنة.
 5انقر على ”تطبيق“.
عند تعيني  iTunesعلى مزامنة عناصر البودكاست تلقائ ًيا ،يتم تحديث  iPod shuffleفي كل مرة يتم فيها توصيله بالكمبيوتر.
إذا تم تحديد "مزامنة األغاني املحددة فقط" في الجزء "ملخص" ،فسيقوم برنامج  iTunesيمزامنة العناصر التي تم تحديدها فقط.

إضافة مجموعات  iTunes Uإلى جهاز iPod shuffle

ميزة  iTunes Uهي جزء من  ،iTunes Storeيحتوي هذا الجزء على محاضرات ودروس لغوية وكتب صوتية مجانية واملزيد ،والتي
يمكنك تنزيلها ومزامنتها مع جهاز  .iPod shuffleال ترتبط إعدادات إضافة محتوى مجموعات  iTunes Uإلى iPod shuffle
بإعدادات إضافة املحتويات األخرى؛ أي أن إعدادات  iTunes Uال تؤثر في اإلعدادات األخرى ،والعكس صحيح .ويمكنك تعيني
 iTunesبحيث يقوم تلقائ ًيا بمزامنة كل مجموعات  iTunes Uأو محموعات محددة منها ،أو يمكنك إضافة محتوى  iTunes Uإلى
 iPod shuffleيدو ًيا.
تعيني  iTunesعلى مزامنة محتوى  iTunes Uتلقائ ًيا:
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على .iTunes U
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 3في جزء  ،iTunes Uقم بتحديد "مزامنة ."iTunes U
 4حدد املجموعات والعناصر التي تريدها ،ومن ثم قم بتعيني خيارات املزامنة.
 5انقر على ”تطبيق“.
عند تعيني  iTunesعلى مزامنة محتوى  iTunes Uتلقائ ًيا ،يتم تحديث  iPod shuffleفي كل مرة يتم فيها توصيله بالكمبيوتر.
إذا تم تحديد "مزامنة األغاني املحددة فقط" في الجزء "ملخص" ،فسيقوم برنامج  iTunesيمزامنة العناصر التي تم تحديدها فقط.

إضافة الكتب الصوتية إلى جهاز iPod shuffle

يمكنك شراء الكتب الصوتية وتنزيلها من  iTunes Storeأو  ،audible.comأو استيراد الكتب الصوتية من أقراص ،CD
واالستماع إليها على .iPod shuffle
يمكنك استخدام  iTunesإلضافة الكتب الصوتية إلى  .iPod shuffleإذا قمت بمزامنة جهاز  iPod shuffleتلقائ ًيا ،فستتم مزامنة
كل كتاب صوتي موجود في مكتبة  iTunesلديك كقائمة تشغيل منفصلة ،والتي يمكنك تحديدها باستخدام ميزة  .VoiceOverأما
إذا كنت تدير املحتوى الخاص بك على  iPod shuffleيدو ًيا ،فيمكنك إضافة الكتب الصوتية بمعدل كتاب واحد في كل مرة.
مزامنة الكتب الصوتية إلى جهاز :iPod shuffle
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على الكتب.
 3حدد ”مزامنة الكتب الصوتية“ ،ثم قم بأحد اإلجرائني التاليني:
•

•حدد "كافة الكتب الصوتية".

•

•حدد "كتب صوتية محددة" ،ثم حدد الكتب التي تريدها.

 4انقر على ”تطبيق“.
سيبدأ التحديث تلقائ ًيا.

إدارة  iPod shuffleيدو ًيا

إذا كنت تقوم بإدارة جهاز  iPod shuffleيدو ًيا ،يمكنك إضافة وإزالة األغاني املفردة وقوائم التشغيل وعناصر البودكاست والكتب
الصوتية .يمكنك إضافة املوسيقى وغيرها من املحتويات الصوتية من أجهزة كمبيوتر متعددة إلى جهاز  iPod shuffleدون مسح
العناصر املوجودة بالفعل على جهاز .iPod shuffle
يمكن إضافة قوائم تشغيل  - Geniusوليس خالئط  - Geniusإلى جهاز  iPod shuffleيدو ًيا.
يؤدي تعيني جهاز  iPod shuffleعلى إدارة املوسيقى يدو ًيا إلى إيقاف تشغيل خيارات املزامنة التلقائية في أجزاء املوسيقى وعناصر
البودكاست و iTunes Uفي  .iTunesال يمكن إدارة بعض املحتويات يدو ُيا ومزامنة محتويات أخرى تلقائ ًيا في نفس الوقت.
إذا قمت بإعداد برنامج  iTunesإلدارة املحتويات يدو ًيا ،يمكن إعداده الح ًقا إلجراء املزامنة تلقائ ًيا.
إدارة املحتوى الصوتي يدو ًيا في :iPod shuffle
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
 3في قسم ”الخيارات“ ،حدد ”إدارة املوسيقى يدو ًيا“.
 4انقر على ”تطبيق“.
وعندما تدير  iPod shuffleيدو ًيا ،يتعني عليك دائ ًما إخراج  iPod shuffleمن  iTunesقبل فصله.
إضافة أغنية أو عنصر آخر إلى :iPod shuffle
 1من برنامج  ،iTunesانقر على "موسيقى" أو أي عنصر آخر موجود في قائمة "املكتبة".
 2قم بسحب األغنية أو عنصر اآلخر إلى .iPod shuffle
يمكنك ً
أيضا سحب قوائم تشغيل بالكامل ملزامنتها مع جهاز  ،iPod shuffleأو تحديد عدة عناصر وسحبها مرة واحدة إلى
.iPod shuffle
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إزالة أغنية أو عنصر آخر من :iPod shuffle
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
 2في  ،iTunesحدد  iPod shuffleفي قائمة األجهزة.
 3في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد .iPod shuffle
 4حدد أغنية أو عنص ًرا آخر  ،ومن ثم اضغط على املفتاح " "Deleteأو " "Backspaceاملوجود على لوحة املفاتيح لديك.
في حالة إزالة أغنية أو عنصر آخر من  iPod shuffleيدو ًيا ،ال يتم حذفها من مكتبة  iTunesلديك.
استخدام  iTunesإلنشاء قائمة تشغيل جديدة في :iPod shuffle
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
 2في  ،iTunesانقر زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على زر اإلضافة ( )+أو اختر ملف > قائمة تشغيل جديدة.
 3اكتب اس ًما لقائمة التشغيل.
 4انقر على "موسيقى" أو عنصر آخر في قائمة "املكتبة" ،ثم اسحب األغاني وغيرها من العناصر إلى قائمة التشغيل.
إذا قمت بإجراء تغييرات على أي قائمة من قوائم تشغيل  iTunesالخاصة بك ،فتذكر أن تسحب قائمة التشغيل التي تم تغييرها إلى
جهاز  iPod shuffleعندما يكون متص ً
ال ببرنامج .iTunes
أغان إلى قائمة تشغيل في  iPod shuffleأو إزالتها منه:
إضافة ٍ
m mاسحب األغنية إلى قائمة تشغيل على جهاز  iPod shuffleإلضافة األغنية .حدد أغنية في قائمة تشغيل ،ومن ثم اضغط على املفتاح
" "Deleteاملوجود على لوحة املفاتيح لديك لحذفها.
إعداد  iTunesعلى وضع مزامنة املوسيقى وغيرها من املحتويات الصوتية تلقائ ًيا:
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
 3قم بإزالة تحديد "إدارة املوسيقى يدو ًيا".
 4انقر على ”تطبيق“.
سيبدأ التحديث تلقائ ًيا.

مالءمة املزيد من األغاني على iPod shuffle

أغان بتنسيقات ذات معدل بت أعلى  -مثل  iTunes Plusأو  Apple Losslessأو WAV
إذا كانت مكتبة  iTunesتحتوي على ٍ
 يمكنك تعيني  iTunesبحيث يقوم بتحويل األغاني إلى تنسيق  AACبمعدل  128كيلوبت في الثانية أثناء مزامنتها مع جهاز .iPod shuffleالا يؤثر هذا على جودة أو حجم األغاني املخزنة في .iTunes

تحويل األغاني ذات معدل البت األعلى إلى :AAC
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
 3حدد "تحويل األغاني ذات معدل البت األعلى إلى  AACذات  128ك.ب في الثانية".
 4انقر على ”تطبيق“.
مالحظة  :يجب تحويل األغاني ذات التنسيقات التي ال يدعمها  iPod shuffleإذا كنت ترغب في مزامنتها مع جهاز
 .iPod shuffleملزيد من املعلومات حول التنسيقات التي يدعمها جهاز  ،iPod shuffleانظر إذا لم تستطع مزامنة أغنية أو عنصر
آخر إلى جهاز  iPod shuffleفي صفحة .23

استخدام  iPod shuffleكقرص خارجي

يمكنك استخدام  iPod shuffleكقرص خارجي لتخزين ملفات البيانات.
ملزامنة جهاز  iPod shuffleمع املوسيقى وامللفات الصوتية األخرى التي تريد االستماع إليها ،يجب استخدام برنامج  .iTunesال
يمكنك تشغيل ملفات الصوت التي تقوم بنسخها إلى  iPod shuffleباستخدام  Mac Finderأو .Windows Explorer
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استخدام  iPod shuffleكقرص خارجي:
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
 3تحت ”الخيارات“ ،حدد ”تمكني االستخدام كقرص“.
قد تحتاج إلى االنتقال إلى األسفل ملعرفة إعدادات القرص.
 4انقر على ”تطبيق“.
عند استخدام  iPod shuffleكقرص خارجي ،تظهر أيقونة قرص  iPod shuffleعلى سطح املكتب في الـ  ،Macأو بحرف محرك
األقراص التالي املتوفر في  Windows Explorerفي كمبيوتر .Windows
عند تمكني جهاز  iPod shuffleكقرص خارجي وتوصيله بالكمبيوتر ،سيومض ضوء الحالة باللون البرتقالي باستمرار .تأكد من
إخراج جهاز  iPod shuffleفي  iTunesقبل فصله من الكمبيوتر.
منع  iTunesمن الفتح تلقائ ًيا
يمكنك منع برنامج  iTunesمن الفتح تلقائ ًيا عندما تقوم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر لديك.
منع برنامج  iTunesمن التشغيل تلقائ ًيا:
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
 3من قسم ”الخيارات“ ،قم بإلغاء تحديد ”فتح  iTunesعند توصيل هذا الـ .“iPod
 4انقر على ”تطبيق“.
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4

االستماع إلى املوسيقى
اقرأ هذا الفصل للحصول على معلومات حول االستماع إلى  iPod shuffleأثناء التنقل.

عند قطع اتصال جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر ،يمكنك شبك  iPod shuffleواالستماع إلى املوسيقى والكتب الصوتية وعناصر
البودكاست ومحتويات  .iTunes Uيتيح لك الزر  VoiceOverسماع اسم املسار (األغنية أو الفصل املوجود بالكتاب الصوتي أو
البودكاست) الذي تقوم بتشغيله ،أو اختيار قائمة تشغيل مختلفة أو سماع حالة البطارية.

تشغيل املوسيقى

بعد مزامنة جهاز  iPod shuffleمع املوسيقى وغيرها من املحتويات الصوتية ،يمكنك االستماع إليها.

تحذير  :قبل استخدام  ،iPod shuffleاقرأ كل تعليمات األمان في فصل  ,6األمان والتعامل ,في صفحة  ,25وعلى وجه
الخصوص ،القسم الذي يتناول فقدان السمع.
االستماع إلى األغاني والعناصر األخرى على :iPod shuffle
 1قم بتوصيل سماعات األذن بجهاز  ،iPod shuffleثم ضع طرفي السماعة في أذنيك.
 2قم بتمرير املفتاح ثالثي االتجاهات املوجود على جهاز  iPod shuffleمن الوضع "إيقاف" للتشغيل بالترتيب
سيبدأ التشغيل.

أو الخلط

.

للحفاظ على عمر البطارية عند عدم استخدام جهاز  ،iPod shuffleقم بتمرير املفتاح ثالثي االتجاهات إلى "إيقاف".

		

كي تتمكن من

قم بما يلي

التشغيل أو اإليقاف املؤقت

اضغط على تشغيل/إيقاف مؤقت

زيادة مستوى الصوت أو خفضه

اضغط رفع مستوى الصوت أو خفض مستوى الصوت
 .ستسمع نغمة في حالة تغيير مستوى الصوت أثناء إيقاف جهاز
 iPod shuffleمؤقتًا.

االنتقال إلى املسار التالي

اضغط على التالي/تقديم سريع

االنتقال إلى املسار السابق

اضغط على السابق/ترجيع
ثوان من بدء املسار .بعد 6
خالل ٍ 6
إلى إعادة تشغيل
ثوان ،يؤدي الضغط على الزر "السابق/ترجيع"
املسار الحالي.

التقديم السريع

اضغط باستمرار على "التالي/تقديم سريع"

اإلرجاع

اضغط باستمرار على "السابق/ترجيع"

سماع عنوان املسار واسم الفنان

اضغط على زر (VoiceOver

سماع قائمة التشغيل

اضغط باستمرار على زر VoiceOver
 .عند سماع اسم قائمة
أو "تشغيل/
التشغيل التي تريدها ،اضغط على زر VoiceOver
لتحديدها .يمكنك الضغط على "التالي/تقديم سريع"
إيقاف مؤقت"
للتنقل بسرعة خالل قوائم التشغيل لديك.
أو "السابق/ترجيع"

إنهاء قائمة التشغيل

اضغط باستمرار على زر VoiceOver

.

.

.
.

.

.
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خالل التشغيل ،يومض ضوء الحالة:
•

•اللون األخضر مرة واحدة استجابة ملعظم اإلجراءات التي تقوم بها (تشغيل وتقديم سريع واستخدام  VoiceOverوتغيير مستوى
الصوت وهكذا).

•

•اللون األخضر الثابت ملدة  30ثانية عندما تقوم بإيقاف  iPod shuffleمؤقتًا.

•

•اللون األخضر ثالث مرات ملدة  30ثانية عندما تصل مستوى الصوت األعلى أو األدنى املحدد.

يتم توضيح أضواء حالة البطارية في التحقق من حالة البطارية في صفحة .7

تعيني  iPod shuffleعلى الخلط أو تشغيل األغاني بالترتيب

يمكنك تعيني جهاز  iPod shuffleبحيث يقوم بخلط األغاني أو تشغيلها بالترتيب حسب دورها في  .iTunesعند تشغيل التبديل
العشوائي ،ال يتم تبديل الكتب وعناصر البودكاست وخالئط  Geniusعشوائ ًيا ،حيث يتم تشغيلها بترتيبها في برنامج .iTunes
تعيني  iPod shuffleعلى خلط األغاني:
m mقم بتمرير املفتاح ثالثي االتجاهات للتبديل إلى الخلط

.

إلعادة خلط األغاني ،قم بتمرير املفتاح ثالثي االتجاهات من الخلط
تعيني  iPod shuffleعلى تشغيل األغاني بالترتيب:
m mقم بتمرير املفتاح ثالثي االتجاهات إلى التشغيل بالترتيب

إلى التشغيل بالترتيب

ثم الرجوع إلى الخلط مرة أخرى.

.

بعد تشغيل األغنية األخيرة ،يبدأ جهاز  iPod shuffleفي تشغيل األغنية األولى مرة أخرى.

استخدام VoiceOver

يمكن أن يوفر  iPod shuffleمزي ًدا من التحكم في خيارات إعادة التشغيل من خالل نطق عناوين املسارات وأسماء الفنانني واإلعالن
عن قوائم التشغيل لالختيار من بينها .كما يخبرك  VoiceOverبحالة البطارية وينطق رسائل أخرى.
لسماع هذه اإلعالنات ،قم بتمكني  VoiceOverفي برنامج  .iTunesيمكنك تمكني  VoiceOverعند إعداد جهاز iPod shuffle
ألول مرة أو القيام بذلك الح ًقا .يتوفر  VoiceOverبلغات محددة.
يمكنك تعيني خيارات  VoiceOverفي عالمة التبويب "ملخص" في برنامج  .iTunesتصف املهام التالية كيفية تشغيل
 VoiceOverوتخصيصها.
تمكني  VoiceOverعندما تقوم بإعداد :iPod shuffle
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 2اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة في برنامج  .iTunesيتم تحديد الخيار "تمكني  "VoiceOverافتراض ًيا.
 3انقر فوق "متابعة".
 4في جزء "ملخص" ،في الخيار "مالحظات صوتية" ،اختر اللغة التي تريدها من قائمة "اللغة" املنبثقة.
يؤدي ذلك إلى تعيني اللغة املستخدمة في رسائل النظام املنطوقة وأسماء قوائم التشغيل لديك ،باإلضافة إلى العديد من عناوين األغاني
وأسماء الفنانني.
مالحظة  :الختيار لغة مختلفة ملسارات معينة ،حدد هذه املسارات في برنامج  ،iTunesثم اختر ملف > إحضار املعلومات ،ثم اختر
لغة  VoiceOverمن القائمة املنبثقة من جزء "خيارات" ،ثم انقر فوق "موافق".
 5انقر على ”تطبيق“.
عند اكتمال اإلعداد ،يتم تمكني  VoiceOverعلى جهاز .iPod shuffle
لتمكني  VoiceOverفي أي وقت:
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
 3من الخيار "مالحظات صوتية" ،حدد "تمكني ."VoiceOver
 4انقر فوق "تطبيق".

لصفلا     4االستماع إلى املوسيقى
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 5اختر اللغة التي تريدها من القائمة املنبثقة من الخيار "مالحظات صوتية".
 6انقر على ”تطبيق“.
عند االنتهاء من املزامنة ،يتم تمكني .VoiceOver
تعطيل :VoiceOver
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
 3ضمن "مالحظات صوتية" ،قم بإزالة تحديد "تمكني ."VoiceOver
 4انقر فوق "تطبيق".
عند اإلنتهاء من املزامنة ،يتم تعطيل  .VoiceOverستستمر في سماع بعض إعالنات النظام باللغة اإلنجليزية في جهاز
 ،iPod shuffleمثل حالة البطارية ورسائل الخطأ وقائمة عامة بقوائم التشغيل املرقمة .لن تسمع عناوين املسارات وأسماء الفنانني.

سماع معلومات املسار

يمكن مليزة  VoiceOverنطق عنوان املسار الحالي باإلضافة إلى اسم الفنان أثناء االستماع إلى جهاز .iPod shuffle

سماع معلومات املسار الحالي:
m mاضغط على زر VoiceOver

أثناء إعادة التشغيل.

يمكنك سماع عنوان املسار الحالي باإلضافة إلى اسم الفنان.
يمكنك استخدام  VoiceOverلالنتقال إلى عنوان آخر.
التنقل باستخدام معلومات املسار:
لسماع معلومات عن املسار الحالي ،اضغط على
• •في حالة تشغيل جهاز  ،iPod shuffleاضغط على زر VoiceOver
لالنتقال إلى
للتخطي إلى املسار التالي وسماع املعلومات الخاصة به ،اضغط على "السابق/ترجيع"
"التالي/تقديم سريع"
املسار السابق وسماع معلوماته.
•

لسماع معلومات عن املسار الحالي ،اضغط على
•في حالة إيقاف  iPod shuffleمؤقتًا ،اضغط على زر VoiceOver
لسماع معلومات عن املسار السابق.
لسماع معلومات عن املسار التالي ،اضغط على "السابق/ترجيع"
"التالي/تقديم سريع"
لتشغيل املسار.
اضغط على زر  VoiceOverأو تشغيل/إيقاف مؤقت

تغيير قوائم التشغيل

عند تمكني  ،VoiceOverيمكنك سماع أسماء قوائم التشغيل واختيار أي قائمة تشغيل قمت بمزامنتها مع جهاز  .iPod shuffleفي
حالة مزامنة الكتب الصوتية أو عناصر البودكاست الصوتية مع  ،iPod shuffleتتم ً
أيضا قراءة عناوينها كجزء من قائمة التشغيل.
في حالة تعطيل  VoiceOverفي برنامج  ،iTunesيتم تحديد قوائم التشغيل بالترتيب الرقمي (على سبيل املثال" ،قائمة التشغيل1
وقائمة التشغيل  2وهكذا) ،بد ًال من التحديد حسب االسم.
تقوم قائمة التشغيل بإعالن العناصر بالترتيب التالي:
•

•قائمة التشغيل الحالية (في حالة تطبيقها)

•

•"كافة األغاني" (قائمة تشغيل كل األغاني في جهاز )iPod shuffle

•

•كل قوائم التشغيل ،بما في ذلك قوائم تشغيل  ،Geniusبالترتيب األبجدي

•

•كل خالئط  ،Geniusبالترتيب األبجدي

•

•كل عناصر البودكاست ،بالترتيب األبجدي

•

•كل مجموعات  ،iTunes Uبالترتيب األبجدي

•

•كل الكتب الصوتية ،بالترتيب األبجدي

اختيار عنصر من قائمة التشغيل:
 1اضغط باستمرار على زر VoiceOver

 .يمكنك سماع أسماء قوائم التشغيل.

 2عند سماع اسم قائمة التشغيل التي تريدها ،اضغط على زر VoiceOver
العنصر األول في قائمة التشغيل.
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عند االستماع إلى قائمة التشغيل ،يمكنك الضغط على "التالي/تقديم سريع"
الخلف في قائمة التشغيل.

أو "السابق/ترجيع"

لالنتقال إلى األمام أو إلى

إلعادة تشغيل قائمة تشغيل ،اتبع الخطوات املوضحة أعاله لتحديد قائمة التشغيل التي تريدها.
الخروج من قائمة التشغيل:
m mاضغط باستمرار على زر VoiceOver

.

تعيني املسارات بحيث يتم تشغيلها بنفس مستوى الصوت

قد يختلف ارتفاع صوت األغاني وغيرها من امللفات الصوتية وف ًقا لكيفية تسجيل املسارات الصوتية أو ترميزها .يمكنك تعيني iTunes
بحيث يضبط مستوى صوت املسارات تلقائ ًيا ليتم تشغيلها بنفس مستوى الصوت ،كما يمكنك تعيني جهاز  iPod shuffleعلى
استخدام إعداد مستوى صوت  iTunesهذا .يتم تشغيل "فحص الصوت" بشكل افتراضي في  ،iTunesولكن ليس في جهاز
.iPod shuffle

تعيني برنامج  iTunesلتشغيل املسارات بنفس مستوى الصوت:
 1في برنامج  ،iTunesاختر  > iTunesتفضيالت ،إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر بنظام تشغيل  ،Macأو اختر تحرير > تفضيالت
إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل .Windows
 2انقر على "تشغيل" ،ثم حدد "التحقق من الصوت".
تعيني  iPod shuffleعلى استخدام إعداد مستوى الصوت املحدد في :iTunes
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص
 3تحت ”الخيارات“ ،حدد ”تمكني فحص الصوت“.
 4انقر فوق "تطبيق".
إذا لم تقم بتشغيل”فحص الصوت“ في  ،iTunesفلن يكون هناك أي تأثير إلعداده في .iPod shuffle

تعيني حد ملستوى الصوت

يمكنك تعيني حد ملستوى الصوت لجهاز  .iPod shuffleيمكنك ً
أيضا تعيني كلمة السر في برنامج  iTunesملنع أي شخص آخر من
تغيير هذا اإلعداد.

في حالة تعيني حد ملستوى الصوت لجهاز  ،iPod shuffleيومض ضوء الحالة باللون البرتقالي ثالث مرات إذا حاولت رفع مستوى
الصوت عن الحد املعني.
تعيني حد ملستوى الصوت لجهاز :iPod shuffle
 1قم بتعيني  iPod shuffleعلى الحد األقصى الذي تريده ملستوى الصوت.
 2قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 3في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
 4تحت"الخيارات" ،حدد "تحديد الحد األقصى ملستوى الصوت".
 5قم بسحب شريط التمرير إلى الحد األقصى الذي تريده ملستوى الصوت.
يوضح إعداد شريط التمرير األولي مستوى الصوت الذي تم تعيني  iPod shuffleعليه عند توصيله بالكمبيوتر.
تحذير  :قد يختلف مستوى الصوت في حالة استخدامك سماعات أذن أو سماعات رأس مختلفة.
إزالة تحديد مستوى الصوت:
 1قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 2في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
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 3تحت"الخيارات" ،قم بإزالة "تحديد الحد األقصى ملستوى الصوت".

قفل وفتح قفل أزرار iPod shuffle

يمكنك قفل األزرار في جهاز  iPod shuffleحتى ال يحدث أي شيء في حالة الضغط عليها دون قصد .تتطلب هذه امليزة اإلصدار
 1.0.1أو األحدث من البرنامج (توصيل جهاز  iPod shuffleبـ  iTunesلتحديث البرنامج).

قفل أزرار الـ :iPod shuffle
m mاضغط مطو ًال على "تشغيل/إيقاف مؤقت"

ثوان.
ملدة ثالث ٍ

يومض ضوء الحالة باللون البرتقالي ثالث مرات عندما تصبح األزرار مقفلة .في حالة الضغط على زر عند قفل األزرار ،يومض ضوء
الحالة باللون البرتقالي ملرة واحدة.
فك قفل األزرار:
m mاضغط مطو ًال مرة أخرى على "تشغيل/إيقاف مؤقت"

ثوان.
ملدة ثالث ٍ

يومض ضوء الحالة باللون البرتقالي ثالث مرات عند فك قفل األزرار.
إذا كنت تضع سماعات أذن ،فإنك ستسمع نغمة عند قفل األزرار أو فك قفلها.

لصفلا     4االستماع إلى املوسيقى
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5

التلميحات واستكشاف
املشاكل وإصالحها

يمكنك حل معظم املشاكل التي تواجهك في  iPod shuffleبسرعة من خالل اتباع النصائح
املقدمة في هذا الفصل.
َّ
اإلعادات الخمسة :إعادة التعيني ،إعادة املحاولة ،إعادة التشغيل ،إعادة التثبيت ،االستعادة

تذكر هذه االقتراحات األساسية الخمسة عندما تواجه مشكل ًة في  . iPod shuffleاتبع هذه الخطوات واحدة تلو األخرى حتى يتم
حل املشكلة .إذا لم تساعدك إحدى الخطوات التالية ،فاستمر في لقراءة حتى تحصل على حلول للمشكالت التي تواجهك.
ثوان ،ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.
• •قم بإعادة تعيني الـ  iPod shuffleعن طريق إيقاف تشغيله واالنتظار ملدة ٍ 10
• •قم بإعادة املحاولة من خالل منفذ  USBآخر إذا كان  iPod shuffleال يظهر لك في .iTunes
• •أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر ،وتأكد من تثبيت آخر تحديثات البرنامج لديك.
• •أعد تثبيت برنامج  iTunesمستخد ًما آخر إصدار على الويب.

• •قم باستعادة  .iPod shuffleراجع تحديث برنامج  iPod shuffleواستعادته في صفحة .24
متوهجا باللون األحمر باستمرار أو سمعت رسالة الخطأ "الرجاء استخدام  iTunesلالستعادة"
إذا كان ضوء الحالة
ً
قم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر ،ثم قم باستعادته في  .iTunesراجع تحديث برنامج  iPod shuffleواستعادته في
صفحة .24
في حالة تع ّذر تشغيل  iPod shuffleأو عدم استجابته
• •قم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبمنفذ  USBفي الكمبيوتر .ربما تحتاج بطارية  iPod shuffleإلى إعادة الشحن.
•
•

ثوان ،ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
•قم بإيقاف تشغيل جهاز  ،iPod shuffleوانتظر ٍ 10

•قد تحتاج إلى استعادة برنامج  .iPod shuffleراجع تحديث برنامج  iPod shuffleواستعادته في صفحة .24

إذا كان الـ  iPod shuffleال يقوم بتشغيل املوسيقى
• •ربما ال توجد أي موسيقى على جهاز  .iPod shuffleإذا سمعت الرسالة "الرجاء استخدام  iTunesملزامنة املوسيقى" ،فقم
بتوصيل جهاز  iPod shuffleبالكمبيوتر ملزامنة املوسيقى إليه.
•

•قم بتمرير املفتاح ثالثي االتجاهات إليقاف التشغيل ،ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

•

موصل سماعة األذن أو سماعة الرأس جي ًدا.
•تأكد من إدخال ِّ

•

•احرص على ضبط مستوى الصوت على نحو مالئم .يمكن تعيني مستوى الصوت .راجع تعيني حد ملستوى الصوت في صفحة .20

•

•ربما تم إيقاف  iPod shuffleمؤقتًا .ج ّرب الضغط على تشغيل/إيقاف مؤقت

.

إذا قمت بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر ولم يحدث شيء
• •قم بتوصيل جهاز  iPod shuffleبمنفذ  USBفي الكمبيوتر .ربما تحتاج بطارية  iPod shuffleإلى إعادة الشحن.
•
•

•

•

		

•تأكد من تثبيت أحدث إصدار من برنامج  iTunesمن املوقع .www.apple.com/eg/itunes/download
•ج ّرب توصيل كبل  USBبمنفذ  USBمختلف في الكمبيوتر .تأكد من توصيل كبل  USBبإحكام بجهاز iPod shuffle
موصل  USBبشكل صحيح .يمكن إدخاله من طرف واحد فقط.
وبالكمبيوتر .تأكد من توجيه ِّ

ثوان ،ثم أعد تشغيله
•ربما يتطلب األمر إعادة تعيني  .iPod shuffleقم بإيقاف تشغيل جهاز  ،iPod shuffleوانتظر ٍ 10
مرة أخرى.
•إذا لم يظهر  iPod shuffleفي  iTunesأو  ،Finderفربما تكون البطارية فارغة من الشحن تما ًما .اترك جهاز iPod shuffle
حتى يشحن لبضع دقائق وانظر للتحقق من ظهوره مرة أخرى.
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•

•تأكد من أنك تستخدم الكمبيوتر املطلوب والبرامج املطلوبة .راجع إذا كنت ترغب في التحقق مرة أخرى من متطلبات النظام في
صفحة .23

•

•حاول إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

•

•قد تحتاج إلى استعادة برنامج  .iPodراجع تحديث برنامج  iPod shuffleواستعادته في صفحة .24

•

•ربما يتطلب األمر إصالح جهاز  .iPod shuffleيمكنك عمل الترتيبات الالزمة للخدمة على موقع ويب خدمة ودعم iPod shuffle
على .www.apple.com/support/ipodshuffle/service

إذا لم تستطع مزامنة أغنية أو عنصر آخر إلى جهاز iPod shuffle
ربما تم ترميز األغنية بتنسيق غير مدعوم في  .iPod shuffleوفيما يلي تنسيقات امللفات الصوتية املدعومة في .iPod shuffle
تشتمل هذه التنسيقات على تنسيقات الكتب الصوتية وعناصر البودكاست:
•

•AAC (M4Aو  M4Bو  8( )M4Pحتى  320كيلوبايت)

•

•تنسيق  AACاملحمي (من )iTunes Store

•

•( Apple Losslessتنسيق مضغوط بجودة عالية)

•

• 8( MP3حتى  320كيلوبايت)

•

•)MP3 Variable Bit Rate (VBR

•

•مسموع (تنسيقات  2و 3و 4و الصوت املعزَّز املسموع و AAX ,و)+AAX

•

•WAV

•

•( AAامللفات النصية املنطوقة  ،audible.comتنسيقات  ،2و  ،3و )4

•

•AIFF

تحتوي األغنية املشفرة بتنسيق  Apple Losslessعلى صوت بجودة القرص املضغوط ،ولكنها تشغل تقري ًبا نصف املساحة التي
تشغلها األغنية املشفرة باستخدام تنسيق  AIFFأو  .WAVكما تشغل نفس األغنية التي يتم تشفيرها بتنسيق  AACأو MP3
مساحة أقل من ذلك .عندما تقوم باستيراد املوسيقى من قرص مضغوط باستخدام برنامج  ،iTunesيتم تحويلها إلى تنسيق AAC
بشكل افتراضي.
يمكنك أن تقوم تلقائ ًيا بتحويل امللفات التي تم ترميزها بمعدالت بت عالية إلى ملفات  AACبمعدل  128كيلوبت/ثانية أثناء مزامنتها مع
جهاز  .iPod shuffleراجع مالءمة املزيد من األغاني على  iPod shuffleفي صفحة .15
باستخدام برنامج  iTunesعلى نظام التشغيل  ،Windowsيمكنك تحويل ملفات  WMAغير املحمية إلى تنسيق  AACأو .MP3
قد يكون ذلك مفي ًدا إذا كانت لديك مجموعة املوسيقى مش ّفرة بتنسيق .WMA
ال يدعم جهاز  iPod shuffleملفات الصوت بتنسيق  WMAأو  1 MPEG Layerأو  2 MPEG Layerأو التنسيق  1لـ
.audible.com
إذا كنت لديك أغنية على في  iTunesبتنسيق غير مدعوم في  ،iPod shuffleيمكنك تحويلها إلى تنسيق مدعوم في iPod shuffle
 .ملزيد من املعلومات ،افتح  iTunesواختر ”املساعدة > مساعدة .“iTunes
إذا كنت ترغب في التحقق مرة أخرى من متطلبات النظام
الستخدام  ،iPod shuffleيتعني أن يكون لديك ما يلي:
•

•إحدى مجموعتَي التكوين التاليتني:
• •كمبيوتر  Macأو  Windowsمزود بمنفذ 2.0 USB

•

•أحد أنظمة التشغيل التالية  :نظام التشغيل  OS X v10.7.5أو األحدث،Windows 7 ،  Windows 8أو األحدث

•

•إمكانية الوصول إلى اإلنترنت (يفضل االتصال واسع النطاق)

•

•برنامج  iTunes 12.2أو األحدث (يمكنك تنزيل  iTunesمن املوقع )www.apple.com/eg/itunes/download

إذا لم يكن كمبيوتر  Windowsمز ّو ًدا بمنفذ  ،USBيمكنك شراء بطاقة  USBوتثبيتها.
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إذا كنت تريد استخدام  iPod shuffleمع كمبيوتر  Macوكمبيوتر Windows
إذا تم تعيني جهاز  iPod shuffleعلى إدارة املوسيقى يدو ًيا ،يمكنك إضافة املحتوى إليه من أكثر من مكتبة من مكتبات ،iTunes
بصرف النظر عن نظام تشغيل الكمبيوتر .إذا تم تعيني جهاز  iPod shuffleعلى املزامنة تلقائ ًيا ،فإنه عندما تقوم بتوصيله بكمبيوتر
أو حساب مستخدم مختلف ،ستظهر رسالة تسأل عما إذا كنت تريد مسح جهاز  iPod shuffleواملزامنة مع مكتبة iTunes
الجديدة .انقر على إلغاء إذا كنت تريد حفظ املحتويات كما هي.
يمكنك استخدام جهاز  iPod shuffleكقرص خارجي مع كل من أجهزة كمبيوتر  Macوأجهزة كمبيوتر  ،Windowsمما يتيح لك
نسخ امللفات من نظام تشغيل إلى آخر.

تحديث برنامج  iPod shuffleواستعادته

يمكنك استخدام  iTunesلتحديث برنامج  iPod shuffleأو استعادته .و ُينصح بتحديث  iPod shuffleبحيث يستخدم أحدث
برنامج .يمكنك ً
أيضا استعادة البرنامج؛ أي إعادة الـ  iPod shuffleإلى حالته األصلية.
•
•

•إذا قمت بالتحديث ،سيتم تحديث البرنامج دون تأثير على اإلعدادات واألغاني والبيانات األخرى.
•إذا قمت باالستعادة ،فسيتم مسح كل البيانات من جهاز  ،iPod shuffleبما في ذلك األغاني وأي بيانات أخرى .وتتم استعادة كل
إعدادات  iPod shuffleإلى حالتها االصلية.

تحديث  iPod shuffleأو استعادته:
 1تأكد من توفر االتصال باإلنترنت وتثبيت أحدث إصدار من برنامج  iTunesمن املوقع
.www.apple.com/eg/itunes/download
 2قم بتوصيل  iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك.
 3في  ،iTunesانقر على زر الجهاز لتحديد  ،iPod shuffleثم انقر على ملخص.
يمكنك أن تعرف من خالل قسم "اإلصدار" في الجزء "ملخص" ما إذا كان الـ  iPod shuffleيستخدم أحدث إصدار من البرنامج أم
يحتاج إلى إصدار أحدث منه.
 4قم بأحد اإلجرائني التاليني:
•
•

•لتثبيت أحدث إصدار من البرنامج ،انقر على "تحديث".
•الستعادة  iPod shuffleإلى إعداداته األصلية ،انقر على استعادة .تؤدي االستعادة إلى مسح كل البيانات من .iPod shuffle
اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلكمال عملية االستعادة.
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األمان والتعامل

6

تحذير  :قد يؤدي عدم اتباع تعليمات األمان التالية إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو غير ذلك من اإلصابات أو األضرار لجهاز
 iPod shuffleأو أي ممتلكات أخرى .الرجاء قراءة كل معلومات األمان أدناه قبل استخدام جهاز .iPod shuffle
يجب الحفاظ على دليل مستخدم  iPod shuffleفي متناول اليد للرجوع إليه في املستقبل.

معلومات مهمة بشأن األمان

التعامل تعامل مع  iPod shuffleبعناية .إنه مصنوع من املعدن ،الزجاج والبالستيك وتوجد في داخله أجزاء إلكترونية حساسة.
يمكن لـ  iPod shuffleأن يتلف إذا تم إسقاطه ،حرقه ،ثقبه أو تحطمه ،أو إذا المس السوائل .ال تستخدم  iPod shuffleتال ًفا.

التصليح ال تقم بفتح  iPod shuffleوال تحاول تصليح  iPod shuffleبنفسك .إذا قمت بتفكيك ،iPod shuffle
فقد يتسبب ذلك في إصابة لك أو تلف  .iPod shuffleفي حالة تلف  ،iPod shuffleتعطله أو مالمسته لسوائل،
اتصل بشركة  Appleأو بموفر خدمة معتمد .يمكنك الحصول على املزيد من املعلومات حول طلب الخدمة على العنوان
.www.apple.com/support/ipodshuffle:
البطارية ال تحاول استبدال البطارية املوجودة في  iPod shuffleبنفسك ،فقد تلحق الضرر بالبطارية ،حيث يمكن أن يتسبب ذلك في
السخونة املفرطة واإلصابة .يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون املوجودة في  iPod shuffleفقط من خالل  Appleأو موفر خدمة
معتمد ،وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن النفايات املنزلية .ال تحاول حرق البطارية .للحصول على معلومات
حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها ،قم بزيارة .www.apple.com/batteries/service-and-recycling
السهو إن استخدام  iPod shuffleفي ظروف مع ّينة يمكن أن يلهيك وقد يضعك في موقف خطير .امتثل للقواعد التي تحظر أو تمنع
استخدام سماعات الرأس (على سبيل املثال استخدام سماعات الرأس أثناء ركوب دراجة هوائية).
الشحن  قم بشحن  iPod shuffleبواسطة الكبل املتض ّمن ومح ّول الطاقة االختياري أو أي كبل من جهة خارحية مصنوع من أجل
 iPodومتوافق مع محوالت الطاقة .إن استخدام الكبالت أو الشاحنات التالفة عند وجود الرطوبة يسبب صدمة كهربائية .عندما تقوم
باستخدام مح ّول طاقة  USBمن ( Appleمتوفر على حدة على  )www.apple.com/ipodstoreلشحن  ،iPod shuffleتأكد
من أن قابس التيار املتردد أو سلك طاقة التيار املتردد مدرج بالكامل في املح ّول قبل إدخاله في مأخذ الطاقة .يمكن ملح ّوالت الطاقة أن
تصبح ساخنة خالل االستخدام العادي ويمكن للتماس املتواصل أن يسبب إصابة .دع دائما مسافة تهوئة كافية حول مح ّوالت الطاقة
عند استخدامها.
فقدان السمع  إن االستماع إلى الصوت بمستويات صوت مرتفعة قد يؤذي سمعك .لتجنب ضرر السمع املحتمل ،ال تستمع بمستويات
صوت مرتفع لفترات طويلة .يمكن لضجيج الخلفية ومتابعة التع ّرض إلى مستويات صوت مرتفعة أن يجعل األصوات تبدو أكثر هدو ًءا
مما هي عليه .قم بتشغيل الصوت وافحص مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك .للحصول على املزيد من املعلومات حول
فقدان السمع ،انظر  .www.apple.com/soundللحصول على معلومات حول كيفية تعيني حد أقصى ملستوى الصوت في
 ،iPod shuffleانظر تعيني حد ملستوى الصوت في صفحة  .20لتجنب اإلضرار بسمعك ،استخدم سماعات األذن أو سماعات
الرأس املتوافقة مع جهازك فقط .تُباع سماعات الرأس مع  4S iPhoneوالطرازات األحدث في الصني (مميزة بحلقات عزل قاتمة على
القابس) ،وهي مصممة لتتوافق مع املعايير الصينية وليست متوافقة مع .iPod shuffle
تداخل تر ّدد الراديو تق ّيد باإلشارات واملالحظات التي تحظر أو تمنع استخدام األجهزة اإللكترونية (مثال ،في منشئات العناية الصحية
أو املناطق القابلة لالنفجار) .بالرغم من أنه قد تم تصميم  iPod shuffleواختباره وتصنيعه بما يتوافق مع التنظيمات الحاكمة
النبعاثات ترددات الراديو ،إال أن تلك االنبعاثات الصادرة من  iPod shuffleقد تؤثر سلب ًيا على تشغيل أجهزة إلكترونية أخرى،
وتتسبب في تعطيلها .قم بإيقاف تشغيل  iPod shuffleالخاص بك عندما يكون االستخدام محظورا ،عند السفر مث ً
ال بالطائرة أو
عندما ُيطلب منك أن تفعل ذلك من قبل السلطات.
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الظروف الصحية  إذا كانت لديك ظروف صحية تعتقد بأنها قد تتأثر من ( iPod shuffleكنوبات مرضية ،إغماء ،إجهاد بصري ،أو
صداع) ،فاستشر طبيبك قبل استخدام . iPod shuffle
األجواء االنفجارية  قد يكون من الخطورة شحن الـ  iPod shuffleواستخدامه في أي منطقة ذات جو انفجاري محتمل ،مثل املناطق
التي يحتوي فيها الهواء على مستويات عالية من املواد الكيمائية سريعة االلتهاب ،األبخرة ،أو الجسيمات (مثل الحبيبات ،الغبار ،أو
املساحيق املعدنية) .التزم بكل العالمات واإلرشادات.

معلومات مهمة بشأن التعامل مع الجهاز

موصل في منفذ بالقوة أو إحداث ضغط مفرط على زر ألنه يمكن لهذا أن يسبب
استخدام منافذ
املوصالت واألزرار  ال تقم أبدا بإدخال ّ
ّ
كاف من السهولة ،فهذا يعني أنهما ليسا متوافقَني .افحص وجود
بقدر ٍ
تلفا ال يغطيه الضمان .إذا وجدت أن املوصل واملنفذ ال يتحدان ٍ
املوصل تم وضعه بشكل صحيح فيما يتعلق بموضعه في املنفذ.
املوصل مع املنفذ ،ومن أن
إعاقات ومن ثم تأكد من توافق
ّ
ّ
تشغيل  iPod shuffleفي حدود درجات الحرارة املقبولة  إن  iPod shuffleمصمم للعمل في درجات حرارة تتراوح بني  0و35
درجة مئوية ( 32و  95درجة فهرنهيت) ويتم تخزينه في درجات حرارة تتراوح بني  20-و  45درجة مئوية ( 4-و  113درجة فهرنهيت).
قد يتلف الـ  iPod shuffleوقد يقصر عمر البطارية إذا تم تخزين الجهاز أو تشغيله خارج نطاق درجات الحرارة هذه (على سبيل
املثال ،إذا تم تركه في السيارة) .سوف يتم إيقاف تشغيل  iPod shuffleإذا أصبح ساخنا أكثر مما يجب .تجنب تعريض iPod
 shuffleإلى التغييرات الدراماتيكية في درجات الحرارة أو الرطوبة .من الطبيعي أن يسخن  iPod shuffleقلي ً
ال أثناء استخدامه أو
أثناء شحن البطارية.
الحفاظ على نظافة الجزء الخارجي من   iPod shuffleلتنظيف جهاز  ،iPod shuffleافصل جميع الكبالت ،قم بإيقاف تشغيل
الجهاز (قم بتمرير املفتاح ثالثي االتجاهات إلى الوضع "إيقاف") ،واستخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة قلي ً
ال وخالية من الوبر .وتجنب
تسرب أي رطوبة إلى داخل الفتحات .يحظر استخدام منظفات النوافذ ،أو املنظفات املنزلية ،أو الرشاشات الضبابية ،أو املحاليل املذيبة،
أو الكحول ،أو ماء النشادر ،أو املواد الكاشطة في تنظيف .iPod shuffle
التخلص من  iPod shuffleبشكل صحيح  للحصول على معلومات حول الطريقة الصحيحة للتخلص من  - iPod shuffleبما في
ذلك معلومات مهمة أخرى بشأن التوافق مع اللوائح املنظمة  -انظر معلومات التخلص من املنتج وإعادة تدويره في صفحة .28
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7

معرفة املزيد ،الخدمة والدعم

يمكنك الحصول على مزيد من املعلومات حول استخدام  iPod shuffleفي املساعدة التي تظهر
على الشاشة وعلى الويب.
يوضح الجدول التالي مكان الحصول على معلومات الخدمة والبرامج املتعلقة بأجهزة .iPod

		

ملعرفة املزيد حول

قم بما يلي

الخدمة والدعم ،واملناقشات ،والبرامج التعليمية ،وتنزيالت
برامج Apple

انتقل إلىwww.apple.com/support/ipodshuffle :

استخدام برنامج iTunes

قم بفتح  ،iTunesثم اختر مساعدة > مساعدة  .iTunesللحصول على
برامج  iTunesالتعليمية على اإلنترنت (متوفرة في بعض املناطق فقط)،
تفضل بزيارةwww.apple.com/itunes/how-to :

أحدث املعلومات حول iPod shuffle

انتقل إلىwww.apple.com/ipodshuffle :

تسجيل iPod shuffle

قم بتثبيت  iTunesعلى الكمبيوتر لديك وقم بتوصيل جهاز
.iPod shuffle

العثور على الرقم التسلسلي لجهاز iPod shuffle

أنظر تحت املشبك في  .iPod shuffleأو في ( iTunesأثناء توصيل
 iPod shuffleبالكمبيوتر الخاص بك) ،قم بتحديد ،iPod shuffleثم
انقر على عالمة التبويب "ملخص".

الحصول على خدمة الضمان

اتبع أو ًال النصائح املقدمة في هذا الكتيب واملساعدة املعروضة
على الشاشة واملوارد املتوفرة عبر اإلنترنت ،ثم تفضل بزيارة:
www.apple.com/support/ipodshuffle/service

27

معلومات التوافق مع اللوائح التنظيمية
بيان الفئة (ب) للجنة VCCI

بيان التوافق مع لجنة االتصاالت الفيدرالية ()FCC

يتوافق الجهاز مع الجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية .ويخضع
التشغيل للشروط التالية )1( :أال يتسبب هذا الجهاز في أي تداخل ضا ّر ،و ()2
أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل استقباله ،بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في
التشغيل غير املرغوب فيه .راجع التعليمات عند الشك في التداخل مع املوجات التي
يتم استقبالها من الراديو أو التلفاز.

التداخل مع موجات الراديو والتلفاز

بيان الفئة (ب) لكوريا

بيان التوافق مع معايير االتحاد األوروبي

يستوفي هذا الجهاز توجيهات  LVDو .EMC

ممثل  Appleلدى دول االتحاد األوروبي هو
",Apple Distribution International
.Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland

يقوم هذا الجهاز املحوسب بتوليد طاقة ترددات السلكية ،وهو يستخدمها ،ويمكن
أن يقوم بإشعاعها .إذا لم يتم تركيبه واستخدامه بالطريقة الصحيحة  -أي
بااللتزام الصارم بتعليمات  - Appleربما يؤدي ذلك إلى تداخل مع املوجات التي
يتم استقبالها من الراديو والتلفاز.
لقد تم اختبار هذا الجهاز ،وتب ّين توافقه مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة (ب)
وف ًقا للمواصفات املوضحة في الجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية.
وقد تم تصميم هذه املواصفات بحيث تقدم مستوى الئق من الحماية ضد هذا
التداخل في املنشآت السكنية .ومع ذلك ،ليس ثمة ضمان بعدم حدوث هذا التداخل
في منشآت معينة.
يمكنك أن تحدد إن كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتسبب في تداخل أم ال عن
ناتجا عن
طريق إيقاف تشغيله؛ فإذا توقف التداخل ،فهذا يعني أنه ربما كان ً
الكمبيوتر أو أحد األجهزة الطرفية املتصلة به.
إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتسبب بالفعل في تداخل مع املوجات التي يتم
استقبالها من الراديو أو التلفاز ،حاول تصحيح التداخل عن طريق اتخاذ واحد أو
أكثر من اإلجراءات التالية:
حرك هوائي التلفاز أو الراديو إلى أن يتوقف التداخل.
• • ِّ
• •انقل الكمبيوتر إلى أحد جانبي التلفاز أو الراديو.
• •انقل الكمبيوتر ليبتعد أكثر عن التلفاز أو الراديو.
• •قم بتوصيل الكمبيوتر بمصدر طاقة تابع لدائرة كهربائية غير الدائرة املتصل
بها التلفاز أو الراديو( .أي التأكد من أن الكمبيوتر والتلفاز أو الراديو
متصالن بدائرتني يتم التحكم في كل منهما بقاطع دائرة أو منصهر مختلف).
قم باستشارة  Appleأو أحد موفري الخدمة املعتمدين إذا لزم األمر .راجع
معلومات الخدمة والدعم املرفقة بمنتج  Appleلديك .يمكنك ً
أيضا الرجوع
إلى أحد الفنيني املتمرسني في مجال الراديو/التلفاز للحصول على مزيد
من االقتراحات.

مهم  :قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديالت على هذا املنتج دون تفويض من
شركة Apple Inc.إلى إبطال االلتزام بمعايير  EMCوإلغاء تخويلك بتشغيل
هذا املنتج.
لقد تم اختبار هذا املنتج للتأكد من توافقه مع معايير  EMCبموجب الشروط
التي تضمنت استخدام األجهزة الطرفية والكبالت واملوصالت املحمية من Apple
للتوصيل بني مكونات النظام.

استبدال البطارية

ال ينبغي استبدال البطارية القابلة إلعادة الشحن بجهاز  iPod shuffleإال
بواسطة أحد موفري الخدمة املعتمدين .لخدمات استبدال البطارية ،تفضل بزيارة
املوقعwww.apple.com/batteries/replacements.html :

معلومات التخلص من املنتج وإعادة تدويره

ينبغي التخلص من جهاز  iPod shuffleالخاص بك على النحو الصحيح وف ًقا
للقوانني واللوائح التنظيمية املحلية .ونظ ًرا الحتواء هذا املنتج على بطارية؛ يجب
التخ ّلص من املنتج بشكل منفصل عن النفايات املنزلية .وعندما ينتهي العمر
االفتراضي لجهاز  iPodالخاص بك ،اتصل بشركة  Appleأو السلطات املحلية
لديك ملعرفة خيارات إعادة التدوير املتاحة لك.

للحصول على معلومات حول برنامج  Appleإلعادة التدوير ،انتقل إلى:
www.apple.com/recycling

يجب عليك استخدام األجهزة الطرفية والكبالت واملوصالت املحمية من Apple
للتوصيل بني مكونات النظام؛ وذلك للحد من احتمال التسبب بالتداخل مع أجهزة
الراديو والتلفاز وغيرهما من األجهزة اإللكترونية األخرى .يمكنك الحصول على
أجهزة  Appleالطرفية والكبالت واملوصالت املحمية السليمة من خالل أحد
املوزّعني املعتمدين من  .Appleإذا كنت تستخدم أجهزة طرفية غير مصنّعة عن
طريق  ،Appleاتصل باملصنّع أو الوكيل للحصول على املساعدة.
الطرف املسؤول (جهة االتصال املعنية بأمور لجنة االتصاالت الفيدرالية فقط):
Apple Inc. Corporate Compliance
Infinite Loop, MS 91-1EMC 1
Cupertino, CA 95014

بيان Industry Canada

يستوفي هذا الجهاز من الفئة (ب) جميع متطلبات اللوائح التنظيمية الكندية
لألجهزة املسببة للتداخل.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes
les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur
du Canada.
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بيان البطارية في الصني

نجاعة شاحن البطارية

االتحاد األوروبي —معلومات التخ ّلص

 ينبغي إعادة-  وف ًقا للقوانني واللوائح التنظيمية املحلية- يعني الرمز أعاله أنه
 عندما ينتهي العمر.تدوير املنتج وبطاريته بشكل منفصل عن النفايات املنزلية
. خذه إلى نقطة تجمع تخصصها السلطات املحلية،االفتراضي لهذا املنتج
سيساعد تجمع املنتج وبطاريته وإعادة تدويرهما بشكل منفصل عند التخ ّلص
منهما على الحفاظ على املوارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بطريقة تحمي
.صحة اإلنسان وتحافظ على البيئة
Union Européenne—informations sur l’élimination Le
symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et
réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/
ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque
ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de
collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée
et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors
de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources
naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à
protéger la santé humaine et l’environnement.
Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses
Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom
Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses
Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle
ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die
Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass
beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle
Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt
eingehalten werden.
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Unione Europea—informazioni per lo smaltimento Il
simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle
normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero
essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando
il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di
raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e
il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento
dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e
assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute
umana e dell’ambiente.
Europeiska unionen—Information om kassering
Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess
batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas
tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat
ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av
lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten
och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper
du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.
Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo 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 substâncias de uso restrito, o programa
de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de
informações, visite www.apple.com/br/environment.

 والبيئةApple

 ندرك مسؤوليتنا في الحد من اآلثار البيئية لعملياتناApple إننا في
.التشغيلية وملنتجاتنا
: انتقل إلى املوقع،ملزيد من املعلومات
www.apple.com/environment
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