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ملحة سريعة عن iPod
nano
نظرة عامة على iPod nano
إسبات/إيقاظ

شريط الحالة

رفع مستوى الصوت
تشغيل/إيقاف مؤقت
خفض مستوى الصوت

شاشة اللمس ا�تعدد
أيقونات القائمة
والتطبيقات

زر الشاشة الرئيسية

قابس سماعات الرأس

 Lightningموصل

		

لتتمكن من

قم بما يلي

تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها أثناء
االستماع إلى املوسيقى أو أي مسارات
صوتية أخرى

اضغط على زر إسبات/إيقاظ.

تماما ،أو
إيقاف تشغيل iPod nano
ً
إعادة تشغيله

ثوان.
اضغط مع االستمرار على الزر إسبات/إيقاظ لبضع ٍ

ضبط مستوى الصوت أثناء االستماع إلى
األغاني أو الوسائط األخرى

اضغط على زر رفع مستوى الصوت أو خفض مستوى الصوت.
يتحكم هذان الزران ً
أيضا بمستوى صوت التنبيهات واألصوات األخرى.

تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله مؤقت ًا

اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت.

التخطي إلى املسار الصوتي التالي

اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت مرتني.

التخطي إلى املسار الصوتي السابق

اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت ثالث مرات.

عودة إلى الشاشة الرئيسية

اضغط على زر "الشاشة الرئيسية".

4

األدوات

يأتي  iPod nanoمز ّو ًدا باألدوات التالية:

 USBﺇﱃ ﻛﺒﻞ Lighting

 Appleﻣﻦ EarPods

استخدام كبل توصيل  Lightningبـ  USBلتوصيل جهاز  iPod nanoبالكمبيوتر الخاص بك ،مزامنة املحتوى ،وشحن البطارية.
يمكنك ً
أيضا استخدام هذا الكبل مع مح ّول الطاقة  USBمن ( Appleيباع على حدة).
قم باستخدام  EarPodsمن  Appleلالستماع إلى املوسيقى ،الكتب الصوتية وعناصر البودكاست .تقوم ً EarPods
أيضا بوظيفة
الهوائي لتمكينك من االستماع إلى بث الراديو.
للحصول على معلومات حول استخدام امللحقات مع  ،iPod nanoبما في ذلك سماعات الرأس االختيارية وأجهزة،Bluetooth®
انظرفصل  EarPods ,12وأدوات  ,Bluetoothفي صفحة .50

الشاشة الرئيسية

سوف ترى الشاشة الرئيسية عندما تقوم بتشغيل  .iPod nanoاضغط على أي أيقونة في الشاشة الرئيسية لفتحها ،ومن ثم استخدم
الحركات للتنقل (انظر استخدام  Multi-Touchفي صفحة .)9
سوف ترى أيقونات الشاشة الرئيسية التالية عندما تقوم بتشغيل  iPod nanoألول مرة:
املوسيقى

تتيح الوصول السريع إلى ملفات املوسيقى ومحتويات الصوت األخرى التي تم تنظيمها حسب
قوائم التشغيل ،الفنانني ،األغاني واملزيد غيرها.

ملفات الفيديو

تتيح الوصول السريع إلى األفالم ومقاطع الفيديو الخاصة بك التي تم تنظيمها حسب النوع.

اللياقة البدنية

تفتح ميزة ”اللياقة البدنية“ ،حيث يمكنك ع ّد خطواتك في جوالت املشي أو العدو وتع ّقب الوقت،
املسافة ،سرعة السير أو الجري والسعرات الحرارية املحترقة في التمرينات.

البودكاست

تسرد عناصر البودكاست التي تمت مزامنتها من مكتبة  iTunesالخاصة بك.

الصور

تعرض الصور التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك.

الراديو

تفتح موالف راديو  ،FMإذا كانت  EarPodsأو سماعات الرأس متصلة بجهاز
.iPod nano

لصفلا     1ملحة سريعة عن iPod nano
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قم بالتحريك إلى اليسار لرؤية األيقونات اإلضافية على شاشة ثانية.
الساعة

تفتح الساعة ،ساعة اإليقاف واملؤقت.

اإلعدادات

تفتح إعدادات  iPod nanoوالكثير من ميزاته.

الكتب الصوتية

تسرد الكتب الصوتية التي تمت مزامنتها من مكتبة  iTunesالخاصة بك (ال تظهر هذه األيقونة
إذا لم تكن لديك كتب صوتية).

iTunes U

تسرد مجموعات  iTunes Uالتي تمت مزامنتها من مكتبة  iTunesالخاصة بك (ال تظهر
هذه األيقونة إذا لم تكن لديك مجموعات).

ّ
املذكرات الصوتية

تفتح عناصر التحكم لتسجيل املذ ّكرات الصوتية وإدارتها .ال تظهر هذه األيقونة إال في حال
توصيل ميكروفون بجهاز  ،iPod nanoأو إذا كان جهاز  iPod nanoيحتوي على
تسجيالت ملذ ّكرات صوتية.

أيقونات ”الحالة“

معلومات حول :iPod nano
تقدم األيقونات املعروضة في شريط الحالة أعلى الشاشة
ٍ
تم تشغيل  Bluetoothولكنه لم يتم إقرانه أو توصيله مع جهاز  ،Bluetoothأو أن الجهاز الذي تم إقرانه خارج النطاق أو
غير مشغّل.
أو

تم تشغيل  Bluetoothوتوصيله بجهاز  .Bluetoothيتوقف اللون على لون شريط الحالة.
الراديو قيد التشغيل حال ًيا.
هناك أغنية ،بودكاست ،كتاب صوتي أو عنصر  iTunes Uقيد التشغيل اآلن.
تم إيقاف أغنية ،بودكاست ،كتاب صوتي ،عنصر ،iTunes Uأو بث راديو مؤقتًا.
يتم اآلن تعداد الخطوات.
عرض مستوى طاقة البطارية أو حالة الشحن.

لصفلا     1ملحة سريعة عن iPod nano
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بدء العمل

·

2

تحذير  :لتجنب التعرّض لإلصابة ،اقرأ معلومات هامة خاصة باألمان في صفحة  57قبل استخدام .iPod nano

إعداد iPod nano

لبدء العمل ،قم بإعداد جهاز  iPod nanoباستخدام  iTunesعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك .أثناء اإلعداد ،أنت تقوم بإنشاء
حساب في  iTunes Storeأو استخدام حساب حالي( .قد ال يكون  iTunes Storeمتوف ًرا في بعض البلدان أو املناطق) .يعرض
ً iTunes
أيضا الرقم التسلسلي لجهاز  iPod nanoالخاص بك ويقوم بتسجيله عند توصيله ،الستخدامه عند الحاجة.
الستخدام  ،iPod nanoتحتاج إلى  Macأو جهاز كمبيوتر مزود بمنفذ  USB 2.0عالي الطاقة أو  USB 3.0وأحد أنظمة التشغيل
التالية:
•
•

•نظام  OS Xاإلصدار  10.7.5أو أحدث
•نظام  Windows 8أو أحدث ،Windows 7 ،إصدار -32بت من نظام ( ،Windows Vistaمع حزمة Windows
 3 Service Packأو احدث)

إعداد :iPod nano
 1قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من  iTunesمن .www.itunes.com/download
تحتاج إلى برنامج  iTunes 12.2أو أحدث.
 2قم بتوصيل  iPod nanoبمنفذ  USBفي جهاز  Macأو الكمبيوتر ،باستخدام الكبل املرفق بجهاز .iPod nano

بأغان من مكتبة iTunes
 3اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في  iTunesلتسجيل  iPod nanoومزامنة iPod nano
ٍ
الخاصة بك.
إذا كنت تحتاج إلى مساعدة حول استخدام مساعد إعداد  ،iPod nanoانظر إعداد مزامنة  iTunesفي صفحة .15
أثناء مزامنة  iPod nanoمع الكمبيوتر الخاص بك ،يعرض  iPod nanoالعبارة ”قيد املزامنة“ .عند اكتمال املزامنة ،يعرض
 iTunesالعبارة ”اكتملت مزامنة .“iPod
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 4للحصول على أفضل النتائج ،في أول مرة تستخدم فيها جهاز  ،iPod nanoاترك الجهاز حتى يتم شحنه ملدة ثالث ساعات أو حتى
يظهر على أيقونة البطارية أنه تم الشحن بالكامل.
إذا كان جهاز  iPod nanoمتص ً
ال بمنفذ  ،USBفلن يتم شحن البطارية إذا كان الكمبيوتر غير مشغّل أو في وضع اإلسبات.
يمكنك فصل  iPod nanoقبل شحن البطارية بالكامل ،كما يمكنك إجراء املزامنة أثناء شحن البطارية .ملزيد من املعلومات ،انظر حول
البطارية في صفحة .13
 5قم بفصل الكبل عن  iPod nanoعند االنتهاء.
ال تفصل جهاز  iPod nanoفي حالة ظهور الرسالة "متصل" أو الرسالة "تزامن" .لتجنب إتالف امللفات على جهاز  ،iPod nanoقم
بإخراج  iPod nanoقبل فصل الكبل إذا رأيت إحدى هذه الرسائل.
ملزيد من املعلومات حول فصل  iPod nanoبأمان ،انظر فصل الـ  iPod nanoمن الكمبيوتر في صفحة .12

لصفلا     2بدء العمل
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األساسيات

3

يمكنك التحكم في الـ  iPod nanoبإيماءات سريعة على شاشة  ،Multi-Touchوباألزرار املوجودة في الجزء العلوي من iPod
 nanoوعلى جانبه ،وبعناصر التحكم املوجودة في امللحقات املتوافقة .يمكنك تخصيص  iPod nanoمن خالل إعدادات التفضيالت،
ومزامنته مع الكمبيوتر الخاص بك باستخدام  .iTunesتعلم كيفية توصيل  iPod nanoوفصله بصورة سليمة ،وكيفية تغيير البطارية
والحفاظ على طاقة البطارية.

استخدام Multi-Touch

تسهل شاشة اللمس املتعدد ،وحركات اإلصبع البسيطة استخدام جهاز .iPod nano

الضغط والضغط مرتني

اضغط على األيقونة لفتحها ،أو لتحديد عنصر في أي من القوائم .يمكنك الضغط مرتني على صورة بسرعة لتكبيرها ،ثم اضغط مرتني
لتصغيرها بسرعة .عند مشاهدة مقطع فيديو ،اضغط مرتني لتغيير طريقة مالءمة الفيديو للشاشة.

التحريك

ح ّرك لكال الجانبني لالنتقال إلى الشاشة السابقة أو التالية.
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القلب

اقلب بإصبعك بسرعة إلى األعلى أو إلى األسفل للتمرير السريع .يمكنك االنتظار حتى ينتهي التمرير ،أو قم بلمس أي مكان على
الشاشة إليقافه فو ًرا .ال يؤدي ملس الشاشة أثناء تمريرها إلى اختيار أو تنشيط أي شيء.
في بعض القوائم ،مثل قوائم التشغيل ،يمكنك القلب إلى األسفل لعرض أدوات التحرير في الجزء العلوي.

السحب

اسحب فوق أشرطة املقالة لتحريك أدوات التحكم الخاصة بها.

التكبير أو التصغير

عند عرض الصور ،يمكنك تكبيرها أو تصغيرها تدريجي ًا .قم بمباعدة أصابعك عن بعضها لتكبير الصورة ،وقم بتقريبها لتصغير
الصورة .كما يمكنك الضغط مرتني لتكبير الصورة إلى أكبر حجم ممكن ،ثم الضغط مرتني مر ًة أخرى للتصغير إلى أقصى درجة.

لصفلا     3األساسيات
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فيما يلي املزيد من طرق التحكم بجهاز  iPod nanoباستخدام الحركات وأزرار :iPod nano
قم بإيقاف تشغيل جهاز  iPod nanoبالكامل ،ثم قم بتشغيله
مرة أخرى

ثوان حتى يتم إيقاف
اضغط مع االستمرار على زر إسبات/إيقاظ لعدة ٍ
تشغيل جهاز  iPod nanoبالكامل .يتم إيقاف تشغيل أي صوت مشغل.
لتشغيل جهاز  iPod nanoمرة أخرى بعد إيقافه بهذه الطريقة ،اضغط مع
ثوان.
االستمرار على زر إسبات/إيقاظ لعدة ٍ

إيقاظ جهاز  iPod nanoمن وضع اإلسبات

اضغط على زر إسبات/إيقاظ.

إيقاف تشغيل الشاشة

اضغط على زر إسبات/إيقاظ .يستمر تشغيل املوسيقى التي يتم تشغيلها أو
أي صوت آخر.

تشغيل اإلضاءة الخلفية

انقر على الشاشة إذا أصبحت اإلضاءة الخلفية معتمة.

إعادة ضبط جهاز ( iPod nanoإذا لم يستجب)

اضغط مع االستمرار على زر إسبات/إيقاظ وزر "الشاشة الرئيسية"
ثوان حتى تصبح الشاشة معتمة .يظهر شعار  Appleبعد عدة
ملدة ست ٍ
ثوان ،ثم تظهر الشاشة الرئيسية.
ٍ

اختر أحد العناصر

اضغط على العنصر.

انتقل إلى الشاشة السابقة

مرر باتجاه اليمني.

انتقل إلى الشاشة التالية (إن وجدت)

مرر باتجاه اليسار.

انتقل إلى أعلى القائمة

اضغط على شريط الحالة املوجود أعلى الشاشة.

سوف تشاهد كافة أسماء األغاني ،الفنانني أو اسم األلبوم

مرر ببطء عبر االسم.

انتقل مباشرة إلى الشاشة الرئيسية

اضغط على زر "الشاشة الرئيسية"

انتقل مباشرة إلى شاشة "تشغيل اآلن"

اضغط على زر "الشاشة الرئيسية"

.
مرتني.

تعيني التفضيالت

يمكنك تخصيص شاشة  ،iPod nanoوتغيير طريقة عرض التاريخ والوقت ،تشغيل  Bluetoothوتعيني تفضيالت أخرى في
"اإلعدادات"" .اإلعدادات" هو املكان الذي تقوم فيه أيضا بتعيني التفضيالت الخاصة بك لالستمتاع باملوسيقى ،مقاطع الفيديو ،الصور
والراديو.
فتح اإلعدادات في :iPod nano
m mفي الشاشة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات.

إحضار املعلومات حول iPod nano

يمكنك الحصول على هذه التفاصيل املتعلقة بجهاز  iPod nanoمن اإلعدادات > عام > حول:
•

•السعة ومقدار املساحة املتاحة

•

•عدد األغاني والصور ومقاطع الفيديو على iPod nano

•

•الرقم التسلسلي ،الطراز وإصدار البرنامج

•

•عنوان Bluetooth

•

•حقوق الطبع والنشر واملعلومات التنظيمية والقانونية

لصفلا     3األساسيات
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إعدادات عامة

اضغط على اإلعدادات > عام لرؤية هذه التفضيالت:
سطوع الشاشة

ضبط مستوى سطوع الشاشة قم بتعيني مستوى سطوع منخفض الستخدام
أقل لطاقة البطارية.

الخلفية

قم بتعيني صورة الخلفية للشاشة الرئيسية .اضغط على أحد األنماط لترى
كيف يبدو على الشاشة ،ثم اضغط على ”إلغاء“ أو ”تعيني“.

الوقت والتاريخ

قم بتعيني الوقت ،التاريخ واملنطقة الزمنية .قم بتغيير الوقت املعروض إلى
تنسيق  24ساعة .عرض الساعة عند اإليقاظ .اختر أحد أشكال الساعة
(راجع تخصيص الساعة في صفحة .)42

اللغة

قم بتعيني اللغة في جهاز .iPod nano

إمكانية الوصول

قم بتشغيل  VoiceOverوملفات الصوت األحادية .عكس ألوان الشاشة.
قم بتعيني اختصار لتشغيل ميزات إمكانية الوصول وإيقاف تشغيلها.
ملزيد من املعلومات حول ميزات سهولة الوصول ،راجع ميزات االحتياجات
الخاصة في صفحة .47

إعدادات املوسيقى

اضغط على اإلعدادات > املوسيقى لتعيني هذه التفضيالت:
قم به ّز الجهاز للخلط

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل إمكانية هز جهاز  iPod nanoبسرعة
لالنتقال إلى أغنية عشوائية.

فحص الصوت

يقوم بضبط مستوى صوت األغاني تلقائ ًيا ،حتى يتم تشغيلها بنفس مستوى
الصوت النسبي.

معدّل الصوت

قم باختيار أحد إعدادات معدل الصوت.

الحد من مستوى الصوت

قم بتعيني حد أقصى ملستوى الصوت في جهاز  ،iPod nanoوخصص
رمز دخول ملنع تغيير اإلعداد دون علمك.

التداخل الصوتي

يتم اختفاء الصوت تدريج ًيا بشكل تلقائي عند االنتهاء وظهور الصوت
تدريج ًيا عند بداية كل أغنية.

تجميع املجموعات

قم بتجميع األغاني مع بعضها من التصنيفات املختلفة .يتم عرض
املجموعات كفئات فرعية تحت الفنانني واألنواع الخاصة ،في املوسيقى.

إعدادات الفيديو ،الصور والراديو

يمكنك تعيني التفضيالت في "اإلعدادات" للتحكم بكيفية مشاهدة مقاطع الفيديو ،االستماع إلى الراديو وعرض الصور .للحصول على
مزيد من املعلومات ،راجع:
•

•فصل  ,5ملفات الفيديو ,في صفحة .27

•

•فصل  ,6راديو  ,FMفي صفحة .29

•

•فصل  ,8الصور ,في صفحة .38

إعادة تعيني التفضيالت

يمكنك إعادة تعيني جهاز  iPod nanoإلى اإلعدادات االفتراضية الخاصة به دون التأثير على املحتوى الخاص بك الذي تمت مزامنته.
إعادة تعيني كافة اإلعدادات:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات.
 2اضغط على إعادة تعيني اإلعدادات.
 3اضغط على إعادة تعيني ،أو اضغط على إلغاء إذا غ ّيرت رأيك.
 4اضغط على لغتك ،ثم اضغط "تم".
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توصيل وفصل جهاز iPod nano

يتم توصيل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر من أجل مزامنة امللفات وشحن بطارية جهاز  .iPod nanoيمكنك مزامنة األغاني
وشحن البطارية في نفس الوقت.
مهم  :ال يتم شحن البطارية بينما يكون الكمبيوتر في وضع اإلسبات أو االنتظار.

توصيل الـ  iPod nanoبالكمبيوتر.

يقوم برنامج  iTunesبمزامنة األغاني املوجودة على جهاز  iPod nanoتلقائ ًيا عند توصليه بجهاز الكمبيوتر ،إال إذا قمت بتحديد
إعدادات مزامنة أخرى في برنامج .iTunes

وصل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر:
m mقم بتوصيل كبل  Lightningاملرفق بمنفذ  USB 2.0عالي الطاقة أو منفذ  USB 3.0في جهاز الكمبيوتر .قم بتوصيل الطرف اآلخر
بجهاز .iPod nano
ال يوفر منفذ  USBاملوجود في معظم لوحات املفاتيح طاقة كافية لشحن جهاز .iPod nano

فصل الـ  iPod nanoمن الكمبيوتر

في حال توقفت اإلضاءة الخلفية ،اضغط على زر إسبات/إيقاظ لتشغيل اإلضاءة الخلفية ،حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان الفصل آمنًا.
فصل جهاز :iPod nano
m mانتظر حتى ترى الشاشة الرئيسية ،أو رسالة تفيد بأنه من املمكن فصل الكبل ،ثم قم بفصل الكبل عن .iPod nano
ال تفصل جهاز  iPod nanoفي حالة ظهور الرسالة "متصل" أو الرسالة "تزامن" .لتفادي الضرر في امللفات املوجودة على جهاز
 ،iPod nanoيجب أن تقوم بإخراج جهاز  iPod nanoقبل الفصل عندما ترى هذه الرسائل.
إخراج جهاز :iPod nano
m mفي  ،iTunesاختر عناصر التحكم > إخراج قرص ،أو اضغط على زر "إخراج" أسفل .iPod nano
m mإذا كنت تستخدم جهاز  ،Macيمكنك سحب أيقونة جهاز  iPod nanoاملوجودة على سطح املكتب إلى سلة املهمالت.
m mإذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر  ،Windowsيمكنك إخراج جهاز  iPod nanoفي  My Computerأو النقر على أيقونة إزالة
األجهزة بأمان املوجودة في ُدرج النظام ،ثم تحديد .iPod nano
إذا قمت بفصل جهاز  iPod nanoعن طريق الخطأ من دون إخراجه ،فقم بإعادة توصيله بجهاز الكمبيوتر وقم باملزامنة مرة أخرى.

حول البطارية
تحذير  :للحصول على معلومات األمان الهامة الخاصة بالبطارية وشحن  ،iPod nanoانظر معلومات هامة خاصة باألمان في
صفحة .57
يحتوي جهاز  iPod nanoعلى بطارية داخلية ،غير قابلة لالستبدال من قبل املستخدم .للحصول على أفضل النتائج ،في أول مرة
تستخدم فيها جهاز  ،iPod nanoاترك الجهاز حتى يتم شحنه ملدة ثالث ساعات أو حتى يظهر على أيقونة البطارية أنه تم الشحن
بالكامل.
يتم شحن  80باملائة من بطارية جهاز  iPod nanoخالل ساعة ونصف تقري ًبا ،ويتم الشحن بالكامل خالل ثالث ساعات .إذا قمت
بشحن جهاز  iPod nanoأثناء إضافة امللفات ،تشغيل املوسيقى ،االستماع إلى الراديو ،أو مشاهدة عرض شرائح ،فقد تستغرق
عملية الشحن وقتًا أطول.
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شحن البطارية

يمكنك شحن بطارية جهاز  iPod nanoمن خالل توصيل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر ،أو من خالل استخدام مح ّول
 USBمن ( Appleمتوفر على حدة).
شحن البطارية باستخدام جهاز الكمبيوتر:
m mقم بتوصيل  iPod nanoبمنفذ  USB 2.0عالي الطاقة أو بمنفذ  USB 3.0في جهاز الكمبيوتر .يجب تشغيل جهاز الكمبيوتر وأن ال
يكون في وضع اإلسبات.
مهم  :إذا ظهرت رسالة "االتصال بالطاقة" على شاشة جهاز  ،iPod nanoفهذا يعني أن البطارية بحاجة إلى شحن قبل اتصال
جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر .راجع إذا عرضت شاشة جهاز  iPod nanoالرسالة " االتصال بالطاقة" في صفحة .54
إذا كنت ترغب في شحن جهاز  iPod nanoعندما تكون بعي ًدا عن جهاز الكمبيوتر ،يمكنك شراء مح ّول طاقة  USBمن .Apple
محول طاقة  USBمن :Apple
شحن البطارية باستخدام
ّ
 1قم بتوصيل كبل البرق بمح ّول طاقة  USBمن .Apple
 2قم بتوصيل الطرف اآلخر من كبل البرق بجهاز .iPod nano
 3وصل مح ّول طاقة  USBمن  Appleفي مأخذ طاقة كهربائية سليم.
 Appleمن  USBمح ّول طاقة
)قد يبدو ا�ح ّول الخاص بك مختلفًا(

 USBإلى كبل Lightning

تحذير  :تأكد من تجميع مح ّول الطاقة بالكامل قبل توصيله بمصدر الطاقة الكهربائية.

حاالت البطارية

عند عدم توصيل جهاز  iPod nanoبمصدر الطاقة ،تعرض أيقونة البطارية املوجودة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة جهاز
 iPod nanoما تبقى من الشحن بالتقريب.
البطارية مشحونة بأقل من 20%
البطارية نصف مشحونة تقريبا
البطارية مشحونة بالكامل

عند توصيل جهاز  iPod nanoبمصدر الطاقة ،تتغير أيقونة الطاقة لتعرض أن البطارية قيد الشحن أو مشحونة بالكامل .يمكنك فصل
واستخدام جهاز  iPod nanoقبل أن يتم شحنه بالكامل.
البطارية قيد الشحن )سهم برق(
البطارية مشحونة بالكامل )متصلة(

مالحظة  :إن البطاريات القابلة إلعادة الشحن لها عدد محدود من دورات الشحن وقد تحتاج إلى االستبدال في النهاية من قبل
 Appleأو موفر خدمة معتمد لديها .يختلف العمر االفتراضي للبطارية وعدد دورات الشحن حسب االستخدام واإلعدادات .ملزيد من
املعلومات ،انتقل إلى .www.apple.com/eg/batteries
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الحفاظ على الطاقة

يقوم جهاز  iPod nanoبإدارة العمر االفتراضي للبطارية بذكاء أثناء االستماع .لتوفير الطاقة،تصبح شاشة جهاز iPod nano
معتمة إذا لم تلمس الشاشة ملدة عشرين ثانية ،وبعد ذلك يتم إيقاف تشغيلها .لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها مر ًة أخرى ،اضغط
على زر إسبات/إيقاظ.
عندما ال يتم استخدام جهاز ( iPod nanoال يتم تشغيل ملفات صوتية أو ملفات فيديو وال يتم اكتشاف أي حركة عند القيام بتعداد
الخطوات) ،يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائ ًيا .لتشغيل جهاز  iPod nanoمرة أخرى بعد إيقاف تشغيله بهذه الطريقة ،اضغط على زر
إسبات/إيقاظ.
يمكنك ً
أيضا إيقاف تشغيل جهاز  iPod nanoبالكامل من خالل الضغط مع االستمرار على زر إسبات/إيقاظ ملدة عشرين ثانية.
ثوان لتشغيله مرة أخرى.
لعدة
إسبات/إيقاظ
زر
على
االستمرار
مع
اضغط
الطريقة،
بهذه
iPod
nano
جهاز
تشغيل
بإيقاف
تقوم
عندما
ٍ
إيقاف تشغيل جهاز :iPod nano
•

•قم بإيقاف تشغيل املوسيقى أو ملفات الصوت األخرى املشغلة

•

•قم بإيقاف محطات الراديو التي تم إيقافها مؤقتًا

•

•قم بإيقاف عرض الشرائح إذا كان مشغال

•
•

•قم بإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو إذا كان أحدها مشغال
•قم بحفظ املذ ّكرة الصوتية إذا كانت قيد التسجيل

•

•قم بإيقاف تعداد الخطوات

•

•قم بإيقاف وحفظ بيانات تدريب Nike+

أثناء إيقاف تشغيل جهاز  ،iPod nanoلن تسمع أي تنبيه إذا انتهى وقت املؤقت .عندما تقوم بتشغيل جهاز  iPod nanoمرة
أخرى ،سوف تعمل التنبيهات التي لم تنت ِه صالحيتها وف ًقا للمواعيد املحددة لها.
إذا لم تكن متص ً
ال بجهاز  Bluetoothأو تستخدمه ،قم بإيقاف تشغيل  Bluetoothمن اإلعدادات >  Bluetoothللحفاظ
على الطاقة.

إعداد مزامنة iTunes

إن  iTunesهو التطبيق املجاني الذي تستخدمه ملزامنة املوسيقى ،الكتب الصوتية ،عناصر البودكاست ،الصور ،مقاطع الفيديو
ومجموعات  iTunes Uبني الكمبيوتر وجهاز  ،iPod nanoوكذلك إلرسال التمارين إلى موقع ويب .Nike+تحتاج إلى اإلصدار
 12.2أو أحدث من  iTunesالستخدام ميزات .iPod nano
يمكنك معاينة املحتوى وتنزيله من ( iTunes Storeغير متوفر في كل البلدان) إلى  iTunesفي جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
للحصول على معلومات حول  iTunesو ،iTunes Storeقم بفتح  ،iTunesواختر مساعدة > مساعدة .iTunes

املزامنة التلقائية

عندما تقوم بتوصيل  iPod nanoبالكمبيوتر ،يتم تحديث  iPod nanoملطابقة العناصر املوجودة في مكتبة  iTunesلديك .عندما
يتم التحديث ،تظهر رسالة في  iTunesتقول ” :اكتمل تحديث  ،“iPodويظهر شريط في أسفل نافذة  iTunesيعرض مقدار املساحة
املستخدمة على القرص حسب أنواع املحتوى املختلفة .ال يمكنك مزامنة  iPod nanoتلقائ ًيا مع أكثر من كمبيوتر واحد في املرة
الواحدة.
مهم  :عندما تقوم بتوصيل  iPod nanoبكمبيوتر لم تتم املزامنة معه ،ألول مرة ،تظهر رسالة تسألك إن كنت ترغب في مزامنة
األغاني تلقائ ًيا أم ال .في حالة املوافقة ،يتم مسح كافة األغاني ،الكتب الصوتية واملحتويات األخرى من  ،iPod nanoوإضافة األغاني
والعناصر األخرى من هذا الكمبيوتر مكانها.
يمكنك منع مزامنة  iPod nanoعند توصيله بأي كمبيوتر غير الذي تقوم بإجراء املزامنة معه عادة.
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إيقاف تشغيل املزامنة التلقائية لجهاز :iPod nano
 1قم بتوصيل  iPod nanoبالكمبيوتر ،ثم افتح .iTunes
 2في لوحة ”ملخص“ في  ،iTunesقم بإلغاء تحديد ”فتح  iTunesعند توصيل  iPodهذا“.
 3انقر على ”تطبيق“.
في حال إيقاف تشغيل املزامنة التلقائية ،يبقى بإمكانك املزامنة عن طريق النقر على زر ”املزامنة“.

إدارة  iPod nanoيدو ًيا

إذا كنت تدير  iPod nanoيدوي ًا ،يمكنك إضافة املحتوى من عدة أجهزة كمبيوتر إلى  iPod nanoمن دون الحاجة إلى مسح
العناصر املوجودة مسبقا في .iPod nano
يؤدي تعيني  iPod nanoعلى إدارة املوسيقى يدو ًيا إلى إيقاف تشغيل خيارات املزامنة التلقائية في أجزاء املوسيقى ،عناصر
البودكاست iTunes U ،والصور .ال يمكنك إدارة بعض الخيارات يدو ًيا ومزامنة البعض اآلخر تلقائ ًيا في وقت واحد.
مالحظة  :ال تعمل خالئط  Geniusفي حال إدارة املحتوى يدو ًيا .لكن يبقى بإمكانك مزامنة قوائم تشغيل  Geniusإلى iPod
 ،nanoوإنشاء قوائم تشغيل  Geniusفي  iPodبعد مزامنة محتوى  Geniusيدويًا .راجع تشغيل خالئط  Geniusفي صفحة .24
تعيني  iTunesإلدارة املحتوى يدو ًيا:
 1اختر  > iTunesتفضيالت ،ثم انقر على األجهزة.
 2قم بتحديد "منع أجهزة iPod iPhone ،و iPadمن املزامنة تلقائ ًيا" ،ثم انقر على "موافق".
 3في نافذة  ،iTunesقم بتحديد  ،iPod nanoثم اضغط على "ملخص".
 4في قسم ”الخيارات“ ،قم بتحديد ”إدارة املوسيقى والفيديو يدو ًيا“.
 5انقر على ”تطبيق“.
عندما تقوم بإدارة املحتوى يدويًا في  ،iPod nanoيتعيّن عليك دائمًا إخراج  iPod nanoمن  iTunesقبل فصله .راجع فصل الـ
 iPod nanoمن الكمبيوتر في صفحة .12
يمكنك إعادة تعيني  iPod nanoللمزامنة التلقائية في أي وقت — قم بإلغاء تحديد "إدارة املوسيقى والفيديو يدو ًيا" ،ثم انقر على
"تطبيق" .قد تحتاج إلى إعادة تحديد خيارات املزامنة.

نقل املحتوى املشترى إلى كمبيوتر آخر

يمكنك نقل املحتوى الذي تقوم بشرائه في  iTunesعلى كمبيوتر ما من  iPod nanoإلى مكتبة  iTunesعلى كمبيوتر آخر .لكن
يجب أن يكون الكمبيوتر اآلخر مخو ًال لتشغيل املحتوى من حساب  iTunes Storeالخاص بك.
نقل املحتوى املشترى إلى كمبيوتر آخر:
 1قم بفتح  iTunesعلى الكمبيوتر اآلخر ،واختر  > Storeتخويل هذا الكمبيوتر.
 2قم بتوصيل  iPod nanoبالكمبيوتر املخ ّول حدي ًثا.
 3في  ،iTunesاختر ملف > نقل املشتريات من الـ .iPod
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املوسيقى وملفات الصوت
األخرى

4

يساعد  iPod nanoفي العثور على األغاني ،عناصر البودكاست وعناصر  iTunes Uواالستماع إليها بسهولة .يمكنك تكرار
األغاني ،التقديم السريع ،التشغيل العشوائي ،إنشاء قوائم التشغيل باستخدام الشاشة متعددة اللمس .يمكنك تشغيل خليط
بقدر كبير—أو إنشاء قائمة تشغيل  Geniusبنا ًء على أغنية مفضلة.
ٍ
—Geniusأغان من مكتبتك تتوافق بعضها مع بعض ٍ
تحذير  :للحصول على معلومات هامة حول فقدان السمع ،انظر فصل  ,14األمان والتنظيف ,في صفحة .57

تشغيل املوسيقى

أثناء تشغيل أي أغنية ،يتم عرض العمل الفني لأللبوم الخاص بها على شاشة ”تشغيل اآلن“ ،وتظهر أيقونة التشغيل أو اإليقاف
املؤقت في شريط الحالة في الجهة العلوية من الشاشات األخرى .يمكنك تصفح املوسيقى في  ،iPod nanoوتغيير اإلعدادات أثناء
استماعك إلى املوسيقى أو محتويات الصوت األخرى.
مالحظة  :يجب إخراج  iPod nanoمن الكمبيوتر كي يتمكن من تشغيل األغاني وملفات الصوت األخرى.

تشغيل أغنية:
قم بأي مما يلي:
m mاضغط على ”املوسيقى“ في الشاشة الرئيسية ،ثم اضغط على إحدى الفئات (قوائم التشغيل ،األلبومات ،أو أي مجموعة أخرى) ،ثم
اضغط على األغنية.
m mاضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم بمستوى الصوت) لتشغيل أغنية عشوائية .إذا كانت هناك أغنية تم إيقافها
مؤقت ًا ،يتم استئناف تشغيل األغنية املوقفة مؤقت ًا.
m mقم به ّز جهاز  iPod nanoهزة سريعة لتشغيل األغاني العشوائية.
في حال إيقاف تشغيل  iPod nanoأثناء تشغيل املوسيقى أو أي ملفات صوت أخرى (بالضغط مع االستمرار على زر ”إسبات/
إيقاظ“) ،يتم إيقاف املسار مؤقت ًا .عندما تقوم بتشغيل جهاز  iPod nanoمرة أخرى ،اضغط على أو اضغط على زر تشغيل/
إيقاف مؤقت الستئناف التشغيل.
vقم بأي مما يلي:
m mاقلب للتمرير سري ًعا عبر قوائم األغاني واأللبومات ،ثم اضغط على شريط القائمة للعودة إلى أعلى القائمة.

		

17

m mقم بالتحريك ببطء عبر العنوان من اليمني إلى اليسار ملشاهدة النص بالكامل (يتم تمرير العنوان بحيث يمكنك قراءته بالكامل).
m mقم بتحريك إصبعك أسفل قائمة الفهرس لعرض حرف كبير مر ّكب فوق القائمة .عندما تصل إلى الحرف املطلوب ،ارفع إصبعك.

التحكم في إعادة تشغيل األغاني

يمكنك التحكم بالتشغيل باستخدام عناصر التحكم باألغاني في شاشة "تشغيل اآلن" ،زر تشغيل/إيقاف مؤقت بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت في  iPod nanoواألزرار املوجودة على  EarPodsمن  Appleاملز ّودة بجهاز تحكم عن بعد وميكروفون (متوفر
على حدة) ،وغيرها من أجهزة الصوت املتوافقة.

موضع التعقب
اضغط على الشاشة ﻹظهار
أزرار التحكم هذه.

أزرار التحكم باﻷغنية
مستوى الصوت

فيما يلي ما يمكنك إجراؤه باستخدام عناصر التحكم باألغنية واألزرار في :iPod nano
إيقاف أغنية مؤق ًتا

اضغط على  ،اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت) ،أو قم بفصل .EarPods

تشغيل أغنية تم إيقافها مؤق ًتا

اضغط على  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت).

بدء أغنية من جديد

اضغط على

.

تشغيل األغنية السابقة

اضغط على

مرتني.

التخطي إلى األغنية التالية

اضغط على  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت) مرتني.

التقديم السريع ألغنية أو إرجاعها

لصفلا     4املوسيقى وملفات الصوت األخرى

اضغط مع االستمرار على

أو

.
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تكرار األغاني

اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ،ثم اضغط على
للحصول على املزيد من الخيارات:

 .اضغط مرة أخرى

= تكرار جميع األغاني املوجودة في األلبوم الحالي أو القائمة الحالية.
= تكرار األغنية الحالية مرة بعد مرة.
إنشاء قائمة تشغيل Genius
التشغيل العشوائي لألغاني

قم بتشغيل أغنية ،ثم اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ،ثم اضغط على
.
اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ،ثم اضغط على

.

إذا كان قد تم تشغيل "الهز للتشغيل العشوائي" في "اإلعدادات" ،قم بهز
جهاز  iPod nanoهزة سريعة.
التخطي إلى أي نقطة في األغنية

قم بسحب رأس التشغيل على طول عنصر التحكم في وضع املسار .قم
بتحريك إصبعك إلى األسفل إلبطاء معدل التحكم لتحقيق قدر أكبر من
الدقة .كلما قمت بتحريك إصبعك إلى األسفل أكثر ،كلما ّ
قل مقدار الزيادات.

تقييم األغاني

اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ،اضغط على
النقاط املوجودة في أعلى الشاشة.

معرفة األغاني في ألبوم ما

اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ،ثم اضغط على
األلبوم في قائمة "األلبومات".

تغيير مكان توجيه الصوت

اضغط على أيقونة توجيه الصوت بجوار عنصر التحكم بمستوى الصوت،
ثم اضغط على الجهاز الذي تريد تشغيل الصوت عليه.

 ،ثم اسحب إصبعك عبر
 ،أو اضغط على

التشغيل العشوائي لألغاني

يمكنك تشغيل األغاني ،األلبومات أو قوائم التشغيل بترتيب عشوائي ،وتعيني  iPod nanoعلى التشغيل العشوائي لألغاني عند هزه
هز ًة سريعة.

فيما يلي بعض طرق خلط املوسيقى لديك:
تشغيل جميع األغاني بترتيب عشوائي

اضغط على عشوائي في الجهة العلوية من قائمة األغاني .يبدأ iPod
 nanoفي تشغيل األغاني من مكتبة املوسيقى في  iPod nanoبترتيب
عشوائي ،متخط ًيا الكتب الصوتية ،عناصر البودكاست ومجموعات
.iTunes U

التشغيل العشوائي لألغاني من شاشة ”تشغيل اآلن“

اضغط على الشاشة ،ثم اضغط على

استخدام ”الهز للتشغيل العشوائي“

أثناء تشغيل الشاشة ،يمكنك هز  iPod nanoهزة سريعة للتخطي إلى أي
أغنية عشوائية .في حال إيقاف تشغيل الشاشة ،اضغط على زر ”إسبات/
إيقاظ“ قبل الهز .يتم تشغيل ميزة ”الهز للتشغيل العشوائي“ بشكل
افتراضي ،لكن يمكنك إيقاف تشغيلها من خالل اإلعدادات > املوسيقى.

لصفلا     4املوسيقى وملفات الصوت األخرى
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تشغيل عناصر البودكاست ،الكتب الصوتية ومجموعات iTunes U

عناصر البودكاست هي عبارة عن عروض منوعات مجانية قابلة للتنزيل ومتوفرة في  .iTunes Storeيتم تنظيم محتوى البودكاست
حسب العروض ،الحلقات داخل العروض والفصول داخل الحلقات .في حال إيقاف عرض عنصر بودكاست والعودة إليه الح ًقا ،يبدأ
عرض البودكاست من النقطة التي توقف فيها.
تتوفر كتب صوتية للشراء والتنزيل من  .iTunes Storeعند االستماع إلى الكتب الصوتية املشتراة من  iTunes Storeأو من موقع
 ،audible.comيمكنك ضبط سرعة التشغيل لتكون أعلى أو أقل من السرعة املعتادة .لن تظهر لك أيقونة الكتب الصوتية على الشاشة
الرئيسية إال إذا كنت قد قمت بمزامنة الكتب الصوتية من مكتبة  iTunesلديك.
ملفات  iTunes Uهي عبارة عن جزء من املحاضرات املجانية ،دروس اللغات وغير ذلك من األشياء املجانية املميزة في iTunes
 ،Storeحيث يمكنك تنزيلها واالستمتاع إليها على  .iPod nanoيتم تنظيم محتوى  iTunes Uحسب املجموعات ،العناصر داخل
املجموعات ،املؤلفني واملز ّودين .لن تظهر لك أيقونة  iTunes Uعلى الشاشة الرئيسية إال إذا كنت قد قمت بمزامنة محتوى iTunes U
من مكتبة  iTunesلديك.
العثور على عناصر البودكاست ،الكتب الصوتية ومجموعات :iTunes U
m mفي الشاشة الرئيسية ،اضغط على البودكاست (أو الكتب الصوتية أو  ،)iTunes Uثم اضغط على أحد العروض أو العناوين.
يتم إدراج محتوى البودكاست ،الكتب الصوتية ،و  iTunes Uفي املوسيقى ً
أيضا.
تظهر عناصر البودكاست ومجموعات  iTunes Uبترتيب زمني؛ وبذلك يمكنك تشغيلها حسب ترتيب إصدارها .يتم تمييز العروض
والحلقات غير املشغّلة بنقطة زرقاء .عندما تنتهي من االستماع إلى حلقة بودكاست أو عنصر  iTunes Uما ،يبدأ تلقائ ًيا تشغيل
العنصر التالي غير املشغّل أو املشغّل جزئ ًيا.

ملزيد من املعلومات حول تنزيل عناصر البودكاست واالستماع إليها ،افتح  ،iTunesواختر املساعدة > مساعدة  .iTunesبعد ذلك،
ابحث عن ”بودكاست“.

لصفلا     4املوسيقى وملفات الصوت األخرى
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التحكم في تشغيل عناصر البودكاست والكتب الصوتية ومجموعات iTunes U

تختلف عناصر التحكم بعناصر البودكاست ،الكتب الصوتية ومجموعات  iTunes Uقلي ً
ال عن عناصر التحكم باألغاني.

موضع التعقب
اضغط على الشاشة ﻹظهار
أزرار التحكم هذه.

أزرار التحكم باﻷغنية
مستوى الصوت

فيما يلي طرق استخدام عناصر التحكم التي تظهر على الشاشة وأزرار  iPod nanoللتحكم بتشغيل بودكاستiTunes U ،
والكتب الصوتية.
اإليقاف املؤقت

اضغط على  ،وقم بفصل  ،EarPodsأو اضغط على زر تشغيل/إيقاف
مؤقت (بني أزرار التحكم بمستوى الصوت).

استئناف برنامج مو ّقف مؤق ًتا

اضغط على  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت).

البدء من جديد

اضغط على

.

تشغيل الحلقة السابقة أو الفصل السابق

اضغط على
أثناء التشغيل.

في بداية الحلقة أو الفصل ،أو اضغط على

تشغيل الحلقة التالية أو الفصل التالي

اضغط على  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت) مرتني.

التخطي إلى أي نقطة في البودكاست ،الكتاب الصوتي أو برنامج
iTunes U

قم بسحب رأس التشغيل على طول عنصر التحكم في وضع املسار .قم
بتحريك إصبعك إلى األسفل إلبطاء معدل التحكم لتحقيق قدر أكبر من
الدقة .كلما قمت بتحريك إصبعك إلى األسفل أكثر ،كلما ّ
قل مقدار الزيادات.

إعادة تشغيل آخر  30ثانية

اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ،ثم اضغط على

تعيني سرعة التشغيل

اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ،ثم اضغط على
لتغيير السرعة.

مرتني

.
 .اضغط مرة أخرى

= التشغيل بسرعة مضاعفة.
= التشغيل بالسرعة العادية.
= التشغيل بنصف السرعة.
مشاهدة حلقات أو فصول في عناصر بودكاست ،برامج iTunes
 Uأو الكتب الصوتية

اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ،ثم اضغط على

االطالع على معلومات حول عناصر البودكاست ،برامج iTunes
 Uأو الكتب الصوتية

اضغط على شاشة "تشغيل اآلن".

لصفلا     4املوسيقى وملفات الصوت األخرى
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إنشاء قوائم تشغيل في iPod nano

يمكنك إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك التي تضم األغاني ،عناصر البودكاست ،الكتب الصوتية ،أو استخدام قوائم تشغيل ،Genius
حتى في حال عدم اتصال  iPod nanoبالكمبيوتر .تتم مزامنة قوائم التشغيل التي تقوم بإنشائها في  iPod nanoمرة أخرى إلى
 iTunesفي املرة القادمة التي تقوم فيها بتوصيل الجهاز.

إنشاء قوائم التشغيل وتحريرها

يمكنك إنشاء وتحرير قوائم التشغيل الخاصة بك على .iPod nano
إنشاء قائمة تشغيل:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على املوسيقى > قوائم التشغيل.
 2اقلب إلى األسفل ثم اضغط على ”إضافة“.
 3اضغط على إحدى الفئات (األغاني ،األلبومات ،البودكاست وما إلى ذلك) ،ثم اضغط على العناصر التي تريد إضافتها.
ال تضغط على ”تم“ ،إال بعد االنتهاء من إضافة كل شيء تريد إدراجه في قائمة التشغيل.
 4قم بالتحريك إلى اليسار ملتابعة إضافة املحتوى.
يمكنك إضافة املحتوى من أي فئة .يمكنك مث ً
وأغان في قائمة تشغيل واحدة.
ال الخلط بني عناصر بودكاست
ٍ
 5اضغط على ”تم“ عند االنتهاء.
تتم تسمية قائمة التشغيل الجديدة ”قائمة تشغيل جديدة ( “1أو ”قائمة تشغيل جديدة  “2وما إلى ذلك) .يمكنك تغيير عنوانها في
 iTunesفي املرة التالية التي تقوم فيها باملزامنة .عندما تقوم باملزامنة مرة أخرى ،يتم تحديث عنوان قائمة التشغيل في .iPod nano

لصفلا     4املوسيقى وملفات الصوت األخرى
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إزالة عناصر من قائمة تشغيل:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على املوسيقى > قوائم التشغيل ،ثم اضغط على قائمة التشغيل التي تريد تحريرها.
 2اقلب إلى األسفل ،ثم اضغط على ”تحرير“.
 3اضغط على

بجوار العنصر الذي تريد حذفه ،ثم اضغط على زر ”حذف“ عندما يظهر على اليمني.

 4اضغط على ”تم“ عند االنتهاء.

حذف قائمة تشغيل:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على املوسيقى > قوائم التشغيل.
 2اقلب إلى األسفل ،ثم اضغط على ”تحرير“.
 3اضغط على

بجوار قائمة التشغيل التي تريد حذفها ،ثم اضغط على زر ”حذف“ عندما يظهر بجوار قائمة التشغيل.

في حال الضغط على قائمة التشغيل غير الصحيحة ،اضغط على إلغاء ،ثم اضغط على القائمة التي تريد إزالتها.
 4عند االنتهاء ،اقلب إلى األعلى واضغط على ”تم“ (أو قم بالتحريك إلى اليمني للعودة إلى الشاشة الرئيسية في حال اإللغاء).
إنشاء قائمة تشغيل ذكية استنادًا إلى تصنيفات األغاني
يمكنك تعيني تصنيف ألي أغنية (من صفر إلى خمس نجوم) للتعبير عن مدى إعجابك بها .يتم نقل التصنيفات التي تقوم بتعيينها
لألغاني في  iPod nanoإلى  iTunesعندما تقوم باملزامنة .يمكنك استخدام تصنيفات األغاني ملساعدتك في إنشاء قوائم تشغيل
ذكية تلقائ ًيا في .iTunes
تصنيف أغنية:
 1أثناء تشغيل األغنية ،اضغط على شاشة "تشغيل اآلن".
 2اضغط على

.

 3اضغط على نقاط التصنيف املوجودة في أعلى الشاشة (

لصفلا     4املوسيقى وملفات الصوت األخرى
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إنشاء قوائم تشغيل Genius

قائمة تشغيل  Geniusهي عبارة عن مجموعة من األغاني التي تتوافق مع أغنية مع ّينة تختارها من مكتبتك .يمكنك إنشاء قوائم تشغيل
 Geniusفي  ،iPod nanoومزامنة قوائم  Geniusالتي تقوم بإنشائها مع .iTunes
خدمة  Geniusهي خدمة مجانية ،لكن يجب أن يكون لديك حساب في  iTunes Storeحتى يمكنك استخدامها .ملعرفة كيفية إعداد
 Geniusفي  ،iTunesقم بفتح  iTunesواختر مساعدة > مساعدة .iTunes
إنشاء قائمة تشغيل  Geniusفي :iPod nano
 1قم بتشغيل أغنية ،ثم اضغط على شاشة "تشغيل اآلن".
 2اضغط على

.

تظهر قائمة التشغيل الجديدة .ستظهر لك رسالة إذا:
•

•لم تقم بتشغيل  Geniusفي .iTunes

•

•لم يتع ّرف  Geniusعلى األغنية التي تحددها.

•

أغان متشابهة على األقل في مكتبتك.
•تع ّرف  Geniusعلى األغنية ،لكن تع ّذر العثور على عشر ٍ

 3اقلب إلى األعلى أو إلى األسفل ملشاهدة األغاني املوجودة في قائمة التشغيل.
 4اضغط على ”حفظ“.

يتم حفظ قائمة التشغيل باسم الفنان والعنوان الخاصني باألغنية التي استخدمتها عند إنشاء قائمة التشغيل.
عند تحديث قائمة تشغيل محفوظةّ ،
تحل قائمة التشغيل الجديدة مكان القائمة السابقة ،وال يمكنك استرداد قائمة التشغيل السابقة.
تتم مزامنة قوائم تشغيل  Geniusاملحفوظة في  iPod nanoمرة أخرى مع  iTunesعندما تقوم بتوصيل
 iPod nanoبالكمبيوتر.

تشغيل خالئط Genius

بقدر كبير .تقدم خالئط Genius
ينشئ  iTunesتلقائ ًيا خالئط  Geniusالتي تحتوي على ٍ
أغان من مكتبتك يتوافق بعضها مع بعض ٍ
تجربة قوائم مختلفة في كل مرة تقوم بتشغيلها.

تشغيل خليط :Genius
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على املوسيقى > خالئط .Genius
 2قم بالتحريك إلى اليسار أو إلى اليمني لتصفح خالئط .Genius
تشير النقاط املوجودة في أسفل الشاشة إلى عدد خالئط  Geniusاملوجودة في .iPod nano
 3اضغط على

على خليط  Geniusالذي تريد تشغيله.

لصفلا     4املوسيقى وملفات الصوت األخرى
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التحكم في مستوى الصوت
تحذير  :للحصول على معلومات هامة حول فقدان السمع ،انظر فصل  ,14األمان والتنظيف ,في صفحة .57
زرا التحكم بمستوى الصوت موجودان على جانب جهاز  .iPod nanoاضغط على زر ”رفع مستوى الصوت“ أو ”خفض مستوى
الصوت“ لضبط مستوى الصوت الذي تستمع إليه.
يمكنك ضبط اإلعدادات املسبقة ملوازن الصوت في جهاز  iPod nanoفي اإلعدادات > املوسيقى .في حال تعيني إعداد موازن صوت
مسبق ألغنية ما في  iTunesفي حني تعيني موازن الصوت في  iPod nanoعلى ”إيقاف التشغيل“ ،يتم تشغيل األغنية باستخدام
إعداد .iTunes
توضح األقسام التالية خيارات ضبط أخرى يمكنك إجراؤها لتقييد الحد األقصى ملستوى الصوت وتحسني جودة الصوت.

تعيني الحد األقصى ملستوى الصوت

يمكنك تعيني حد أقصى ملستوى الصوت في  ،iPod nanoوتعيني رمز دخول ملنع تغيير هذا اإلعداد .ال تدعم األدوات التي تتصل
باستخدام موصل البرق إمكانيات تحديد مستوى الصوت.
تعيني الحد األقصى ملستوى الصوت في :iPod nano
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على إعدادات > املوسيقى > حدود الصوت.
يعرض عنصر التحكم بمستوى الصوت أقصى حد ملستوى الصوت.
 2قم بسبح شريط التمرير إلى اليسار لخفض الحد األقصى ملستوى الصوت ،أو إلى اليمني لرفع الحد.
مالحظة  :في بعض البالد ،يمكنك تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس بما يتوافق مع املستوى الذي يوصي به االتحاد األوروبي.
اضغط على اإلعدادات > املوسيقى ،ثم اضغط على املفتاح في قسم "حدود صوت  "EUلتشغيله.
طلب رمز مرور لتغيير حد مستوى الصوت:
 1بعد تعيني الحد األقصى ملستوى الصوت ،اضغط على ”قفل حدود الصوت“.
 2في الشاشة التي تظهر ،اضغط لكتابة رمز مرور مؤلف من أربعة أرقام.
في حال الضغط على رقم عن طريق الخطأ ،يمكنك الضغط على
يمكنك الضغط مع االستمرار على

 ،ثم الضغط على الرقم الذي كنت تقصده.

ملسح كافة األرقام والعودة إلى شاشة ”حدود الصوت“ دون تعيني رمز مرور.

 3عند مطالبتك بإعادة إدخال رمز املرور ،اضغط على األرقام مر ًة أخرى.

لصفلا     4املوسيقى وملفات الصوت األخرى
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إزالة حدود الصوت:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على إعدادات > املوسيقى > حدود الصوت.
 2قم بسحب شريط التمرير إلى أقصى اليمني.
إذا قمت بتعيني رمز مرور ،اضغط على ”إلغاء قفل حدود الصوت“ أو ًال ،وادخل رمز املرور ،ثم اسحب شريط التمرير.
إذا نسيت رمزر املرور ،يمكنك استعادة  .iPod nanoراجع تحديث واستعادة برنامج الـ  iPodفي صفحة .56

تشغيل األغاني بنفس مستوى الصوت

قد يختلف مستوى الصوت لألغاني وملفات الصوت األخرى حسب طريقة تسجيل امللف الصوتي وترميزه .قد يختلف مستوى الصوت
ً
أيضا عند استخدام سماعات أذنني أو سماعات رأس مختلفة.
يمكنك تعيني  iTunesلضبط مستوى صوت األغاني تلقائ ًيا ،بحيث يتم تشغيلها بمستوى الصوت نفسه تقري ًبا .يمكنك بعد ذلك تعيني
 iPod nanoالستخدام إعدادات مستوى الصوت نفسها املحددة في .iTunes
تعيني األغاني للتشغيل بنفس مستوى الصوت:
 1في  ،iTunesاختر  > iTunesالتفضيالت ،إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر بنظام تشغيل  ،Macأو اختر تحرير > التفضيالت ،إذا
كنت تستخدم جهاز كمبيوتر بنظام تشغيل .Windows
 2انقر على ”التشغيل“ ،وحدد ”فحص الصوت“ ،ثم انقر على ”موافق“.
 3في شاشة  iPod nanoالرئيسية ،اضغط على ”إعدادات“.
 4اضغط على ”املوسيقى“.
 5اضغط على

بجوار ”فحص الصوت“ لتشغيله.

إذا لم تقم بتشغيل ”فحص الصوت“ في  ،iTunesفلن يكون هناك أي تأثير إلعداده في .iPod nano
في حال تعيني إعداد موازن صوت مسبق ألغنية ما في  iTunesفي حني تعيني موازن الصوت في  iPod nanoعلى ”إيقاف
التشغيل“ ،يتم تشغيل األغنية باستخدام إعداد  .iTunesيمكنك ضبط اإلعدادات املسبقة ملوازن الصوت في جهاز  iPod nanoفي
اإلعدادات > املوسيقى.

لصفلا     4املوسيقى وملفات الصوت األخرى
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5

ملفات الفيديو
يمكنك مشاهدة األفالم ،الفيديوهات املوسيقية ،فيديو بودكاست ،عناصر ، iTunes Uوبرامج التلفاز من  iTunesعلى iPod
أيضا مشاهدة األفالم التي تقوم بإنشائها في  ،iMovieلكن يتعني عليك تحويلها ً
 .nanoيمكنك ً
أيضا.
تحذير  :للحصول على معلومات هامة حول فقدان السمع ،انظر فصل  ,14األمان والتنظيف ,في صفحة .57

إضافة مقاطع فيديو إلى iPod nano

يمكنك إضافة مقاطع فيديو إلى  iPod nanoباستخدام  iTunesبنفس الطريقة التي تضيف بها األغاني دون أي اختالف .للحصول
على معلومات حول املزامنة مع  ،iTunesانظر إعداد مزامنة  iTunesفي صفحة .15
باإلضافة إلى مقاطع الفيديو من  ،iTunesيمكنك إضافة أنواع أخرى من مقاطع الفيديو إلى  .iPod nanoعلى سبيل املثال ،يمكنك
إضافة مقاطع الفيديو التي قمت بإنشائها في  iMovieعلى جهاز  Macأو مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها من اإلنترنت .إذا
رأيت رسالة تفيد بأن الفيديو ال يمكن تشغيله على جهاز  ،iPod nanoفقد تتمكن من تحويل مقطع الفيديو (انظر "تعليمات برنامج
.)"iTunes
جهاز  iPod nanoيدعم مقاطع الفيديو ذات الجودة القياسية ( .)SDال يمكن مزامنة مقاطع الفيديو ذات الجودة العالية مع
.iPod nano

مشاهدة مقاطع الفيديو على iPod nano

تظهر األفالم ،برامج التلفاز  ،مقاطع الفيديو املوسيقية ومقاطع الفيديو األخرى التي تقوم بإضافتها إلى  iPod nanoفي قائمة "مقاطع
الفيديو" ،منظمة حسب النوع.
مشاهدة مقطع فيديو على iPod nano
m mاضغط على الفيديو في الشاشة الرئيسية ،ثم اضغط على أي عنصر في القائمة.
موضع التعقب

اضغط على الشاشة ﻹظهار
أزرار التحكم بالفيديو.

فيما يلي بعض طرق التحكم بتشغيل الفيديو:

		

إظهار أو إخفاء عناصر التحكم بالتشغيل

أثناء تشغيل الفيديو ،اضغط على الشاشة.

إيقاف التشغيل مؤقت ًا أو استئناف التشغيل

اضغط على أو  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار
التحكم بمستوى الصوت).
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البدء من جديد من البداية

إذا كان مقطع الفيديو يحتوي على فصول ،قم بسحب رأس التشغيل على
طول عنصر التحكم في وضع املسار إلى أقصى اليسار .إذا لم تكن هناك
.
فصول ،اضغط على
ثوان من مقطع الفيديو في قائمة تشغيل
إذا كنت قد شاهدت أقل من ٍ 5
الفيديو ،يتم فتح مقطع الفيديو السابق في قائمة التشغيل .وإال ،يتم فتح
قائمة الفيديو.
مرتني.

التخطي إلى مقطع الفيديو السابق أو الفصل السابق من الفيلم.

اضغط على

التخطي إلى مقطع الفيديو التالي أو الفصل التالي من الفيلم.

اضغط على  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت) مرتني.
أو

التقديم السريع ملقطع فيديو أو إرجاعه

اضغط مع االستمرار على

التخطي إلى أي نقطة في مقطع الفيديو

قم بسحب رأس التشغيل على طول عنصر التحكم في وضع املسار .قم
بتحريك إصبعك إلى األسفل إلبطاء معدل التحكم بالتقدم وتحقيق قدر
أكبر من الدقة .كلما قمت بتحريك إصبعك إلى األسفل أكثر ،كلما ّ
قل
مقدار الزيادات.

التخطي إلى الفصل التالي

اضغط على  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت) مرتني( .غير متوفر دائم ًا).

.

التخطي إلى الفصل السابق

اضغط على

مرتني( .غير متوفر دائم ًا).

التخطي إلى فصل معني

اضغط على

 ،ثم قم باختيار أحد الفصول( .غير متوفر دائم ًا).

إذا ظهرت أيقونة  Bluetoothعلى الجانب األيمن من أزرار التحكم بالفيديو ،يمكنك االستماع إلى الفيلم باستخدام سماعات رأس
 Bluetoothأو السماعات العادية .انظر التوصيل بملحقات  Bluetoothفي صفحة  51للحصول على مزيد من املعلومات.
يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل الشرح املكتوب ألحداث العرض والترجمة ،واختيار املكان الذي يبدأ منه تشغيل مقاطع الفيديو عند
إيقافها مؤقت ًا ،من اإلعدادات > الفيديو.

مشاهدة األفالم املستأجرة

يمكنك شراء أو استئجار األفالم على  iTunesثم مزامنتها مع ( iPod nanoقد ال تتوفر األفالم املستأجرة في جميع املناطق).
األفالم التي تحتوي على فصول تتميز بعناصر تحكم إضافية تتيح لك اختيار فصل معني ملشاهدته.
مهم  :يمكنك عرض فيلم مستأجر على جهاز واحد فقط في كل مرة .فعلى سبيل املثال ،إذا استأجرت فيلم ًا من ،iTunes Store
وقمت بإضافته إلى  ،iPod nanoيمكنك عرضه على  .iPod nanoإذا قمت بنقل الفيلم مر ًة أخرى إلى  ،iTunesفيمكنك مشاهدته
هناك وليس على  .iPod nanoانتبه إلى تاريخ انتهاء مدة االستئجار.
مشاهدة فيلم مستأجر:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على "مقاطع الفيديو" ،ثم اضغط على "االستئجارات".
 2اضغط على موافق.
لديك  24ساعة ملشاهدة الفيلم املستأجر منذ أن تبدأ بمشاهدته .إذا كنت ال تظن أنك تستطيع االنتهاء من مشاهدة الفيلم خالل 24
ساعة ،اضغط على "إلغاء".
يمكنك إيقاف الفيلم مؤقت ًا واستئناف مشاهدته الحق ًا .يظهر الوقت املتبقي في فترة االستئجار أسفل اسم الفيلم في قائمة "مقاطع
الفيديو".
 3عند االنتهاء من مشاهدة الفيلم ،اضغط على "تم".
 4اقلب إلى األسفل ،ثم اضغط على "تحرير" أعلى الشاشة.
 5اضغط على

بجوار عنوان الفيلم في قائمة "االستئجارات" ،ثم اضغط على "حذف".

بالنسبة لألفالم التي تحتوي على ترجمة أو شرح مكتوب ألحداث العرض ،قم بتعيني اللغة في  .iTunesانظر "تعليمات برنامج
مزيد من املعلومات.
 "iTunesللحصول على ٍ

لصفلا     5ملفات الفيديو
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6

راديو FM

يمكنك االستماع إلى راديو  FMعلى  iPod nanoوتعيني محطاتك املفضلة لتتمكن من العثور عليها بسرعة .مع ميزة "إيقاف البث
املباشر" ،يمكنك إيقاف البث املباشر مؤقت ًا ،ثم استئناف االستماع حتى  15دقيقة بعد ذلك .تتيح لك عناصر تحكم "إيقاف البث املباشر"
االنتقال إلى الخلف وإلى األمام عبر املحتوى الذي تم إيقافه ،وبذلك تستطيع العثور على ما تريد االستماع إليه .يمكنك أيض ًا وضع
عالمة على األغاني التي تعجبك  -في محطات الراديو التي تدعم ذلك  -ثم معاينتها وشراؤها من .iTunes Store
تحذير  :للحصول على معلومات هامة حول فقدان السمع ،انظر فصل  ,14األمان والتنظيف ,في صفحة .57

االستماع إلى راديو FM

يستخدم جهاز  iPod nanoكبل سماعات األذنني أو سماعة الرأس كهوائي ،لذا يجب توصيل  EarPodsأو سماعات الرأس بجهاز
 iPod nanoحتى تتمكن من استقبال إشارة الراديو .للحصول على استقبال أفضل ،تأكد أن الكبل ليس متشاب ًكا أو ملت ًفا.
مهم  :إن ترددات الراديو املوجودة في هذا الفصل هي ألغراض التوضيح فقط ،وليست متاحة في كافة األماكن.

زر التحكم باﻹيقاف ا�ؤقت
للبث الحي
اضغط على الشاشة ﻹظهار أزرار
التحكم باﻹيقاف ا�ؤقت للبث الحي.

موالف الراديو
أزرار التحكم بالتشغيل

االستماع إلى الراديو:
 1قم بتوصيل  EarPodsأو سماعات الرأس بجهاز .iPod nano
 2اضغط على "راديو" في الشاشة الرئيسية ثم اضغط على

.

إذا كانت املحطة تدعم ( RDSنظام بيانات الراديو) ،سيظهر عنوان األغنية ،اسم الفنان ،ومعلومات املحطة على الشاشة.
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فيما يلي بعض الطرق الستخدام أزرار التحكم بالراديو:
اإليقاف املؤقت واستئناف بث الراديو الحي

اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم بمستوى الصوت).
عندما تضغط على الزر مر ًة أخرى ،يتم استئناف التشغيل من النقطة التي
توقفت عندها .اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ملشاهدة عناصر التحكم
في "إيقاف البث املباشر" ملزيد من الخيارات ،وللوصول إلى البث املباشر
(انظرإيقاف بث الراديو املباشر مؤقتًا في صفحة .)30

تشغيل محطة راديو  FMيدوي ًا

قم بتمرير موالف الراديو.

ابحث عن محطة  FMالتالية القابلة للتشغيل.

اضغط على
أو  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار
التحكم بمستوى الصوت) مرتني..

بحث عن محطات FM

أو
قم بلمس
مع االستمرار حتى يظهر على الشاشة".مسح".
اضغط على الشاشة إليقاف املسح.

حفظ محطة  FMكمفضلة

قم بتشغيل املحطة ،ثم اضغط على

 .يتغير

إلى

.

يتم تمييز املحطات املفضلة على موالف الراديو بمثلث أصفر.
إزالة محطة  FMمن املفضلة

قم بتشغيل املحطة ،ثم اضغط على

وضع عالمة على أغنية في الراديو

اضغط على
في شاشة التشغيل اآلن .ال يتوفر وضع العالمات إال من
خالل محطات الراديو املدعومة.

إيقاف تشغيل الراديو

اضغط على

.

 ،أو قم بفصل  EarPodsأو سماعات الرأس.

إيقاف بث الراديو املباشر مؤقتًا

يمكنك إيقاف بث الراديو مؤقتًا واستئناف تشغيله من نفس النقطة حتى  15دقيقة بعد ذلك.

بشكل افتراضي) ،يمكنك إيقاف البث املباشر مؤقت ًا ملدة تصل إلى 15
عند تشغيل "إيقاف البث املباشر" في اإلعدادات (وهي مشغلة
ٍ
دقيقة .عند الوصول إلى الحد املسموح به وهو  15دقيقة ،يتم مسح التسجيل األقدم بينما يستمر التسجيل.
يتم مسح الراديو املو ّقف مؤقتًا تلقائ ًيا إذا:
•

•قمت بتغيير املحطات.

•

•قمت بإيقاف تشغيل جهاز .iPod nano

•

•قمت بتشغيل محتوى وسائط آخر أو قمت بتسجيل مذكرة صوتية.

•

•كانت البطارية ضعيفة ج ًدا وبحاجة إلى الشحن.

•

•قمت بإيقاف الراديو مؤقتًا ألكثر من  15دقيقة دون استئناف التشغيل.

توفر لك عناصر تحكم "إيقاف البث املباشر" املزيد من خيارات االستماع إلى الراديو املوقف مؤقت ًا ،كما تم ّكنك من الوصول إلى
قائمة "الراديو".
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عرض عناصر تحكم "إيقاف البث املباشر":
m mأثناء تشغيل الراديو ،اضغط على شاشة "الراديو".
يقوم عنصر التحكم بعرض النقطة التي توقف فيها البث مؤقت ًا .يستمر شريط التقدم باالمتالء ،مع عرض الوقت املنقضي منذ
اإليقاف املؤقت.
فيما يلي طرق التحكم بتشغيل الراديو املتوقف مؤقت ًا:
بدء االستماع من النقطة التي تم إيقاف البث فيها مؤقت ًا.

اضغط على  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت).

العودة إلى الخلف بمقدار  30ثانية.

اضغط على

.

التخطي إلى األمام بمقدار  30ثانية

اضغط على

.

التخطي إلى األمام بمقدار  10ثوان تقريبا

اللمس مع االستمرار

االنتقال إلى األمام وإلى الخلف عبر املحتوى املوقف مؤقت ًا

قم بسحب زر التحكم على طول عنصر التحكم باإليقاف املؤقت للبث الحي.

الوصول إلى البث املباشر

قم بسحب عنصر التحكم إلى أقصى اليمني.

فتح قائمة الراديو

اضغط على
 .إن قائمة الراديو هي املكان الذي تجد فيه املحطات
املحلية وتقوم بتعيني املحطات املفضلة ووضع عالمات على األغاني
ومشاهدة قائمة بأحدث األغاني.

.

يمكنك إيقاف ميزة "إيقاف البث املباشر" أثناء عدم استخدامها ،للحفاظ على البطارية.
إيقاف تشغيل ميزة إيقاف البث الحي مؤق ًتا:
m mفي الصفحة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات > الراديو >

.

العثور على املحطات املحلية وتعيني املفضلة

يمكنك استخدام عناصر التحكم بالراديو للعثور على املحطات عن طريق التصفح ،التنقل ،املسح والحفظ في املفضلة ،أو تشغيلها
مباشرة .يمكنك أيض ًا استخدام قائمة "الراديو" للعثور على املحطات املحلية.
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العثور على املحطات املحلية:
 1اضغط على شاشة "تشغيل اآلن" ،ثم اضغط على

.

 2اضغط على املحطات املحلية.
يقوم جهاز  iPod nanoبالبحث عن الترددات املتاحة وقوائم املحطات املحلية.
 3اضغط على بجانب املحطة لالستماع إلى املحطة دون ترك القائمة ،أو اضغط على املحطة للموالفة إلى هذه املحطة والعودة إلى
أدوات التحكم بالراديو.
 4عند االنتهاء ،اضغط على

للعودة إلى أدوات التحكم بالراديو.

إذا كنت ترغب في تحديث القائمة ،فاضغط على تحديث.
إزالة املحطات من املفضلة:
 1أثناء تشغيل الراديو ،اضغط على شاشة "تشغيل اآلن".
 2اضغط على

 ،ثم اضغط على "املفضلة".

 3اقلب إلى األسفل لعرض زر التحرير ،ثم اضغط عليه.
 4اضغط على

بجانب املحطة ،ثم اضغط على "حذف".

 5اضغط على "مسح الكل" ملسح القائمة بالكامل.
 6اضغط على ”تم“ عند االنتهاء.

وضع عالمات على األغاني للمراجعة والشراء

إذا كانت محطة الراديو تدعم وضع عالمات ،يمكنك وضع عالمة على أغنية تسمعها ،ثم معاينتها وشراؤها فيما بعد من iTunes
 .Storeيتم وضع أيقونة العالمة على األغاني التي يمكن وضع عالمة عليها في شاشة التشغيل اآلن.
وضع عالمة على أغنية
m mاضغط على في شاشة التشغيل اآلن.
تظهر األغاني املوضوع لها عالمة في قائمة الراديو أسفل "األغاني التي عليها عالمة" .في املرة القادمة التي تقوم فيها بمزامنة جهاز
 iPod nanoمع برنامج  ،iTunesتتم إزالة األغاني التي عليها عالمة من جهاز  .iPod nanoتظهر األغاني في برنامج ،iTunes
حيث يمكنك معاينتها وشراؤها من .iTunes Store
مالحظة  :قد ال تكون هذه امليزة متاحة بالنسبة لكافة محطات الراديو.
إذا كانت محطة الراديو ال تدعم ميزة وضع العالمات ،يمكنك مشاهدة قائمة باألغاني التي استمعت إليها مؤخ ًرا .بعد ذلك ،يمكنك
استخدام هذه املعلومات للعثور على األغنية وشرائها.
مشاهدة آخر األغاني:
 1أثناء تشغيل الراديو ،اضغط على شاشة "تشغيل اآلن".
 2اضغط على

 ،ثم اضغط على آخر األغاني.

تعرض القائمة عنوان األغنية ،اسم الفنان ومحطة الراديو التي استمعت إلى األغنية منها.
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تعيني منطقة الراديو

يمكن استخدام جهاز  iPod nanoفي العديد من البلدان الستقبال إشارات راديو  .FMالجهاز معد بخمسة نطاقات إشارة مسبقة
اإلعداد ،مع ّرفة حسب املنطقة :األمريكيتان ،آسيا ،أستراليا ،أوروبا واليابان.

تحديد منطقة راديو:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات.
 2اضغط على الراديو ،ثم اضغط على مناطق الراديو.
 3اضغط على منطقك.
تظهر عالمة اختيار بجانب املنطقة التي تقوم بتحديدها.
يتم تحديد إعدادات املنطقة حسب معايير الراديو الدولية ،وليس املنطقة الجغرافية الفعلية .إذا كنت تقيم في بلد غير مدرج في قائمة
مناطق الراديو ،اختر املنطقة التي تناسب مواصفات تردد الراديو في بلدك بأفضل شكل.
مهم  :إن جهاز  iPod nanoمخصص الستقبال البث العام فقط .إن االستماع إلى البث غير املخصص للجمهور عامة ُيعتبر أم ًرا غير
قانوني في بعض البلدان ،وقد يتعرض املخالف للمقاضاة .تحقق من القوانني واللوائح واتبعها بحرص في املناطق التي تستخدم جهاز
 iPod nanoفيها.
يحدد الجدول التالي نطاق الترددات لكل منطقة في قائمة مناطق الراديو ،بجانب الزيادات بني املحطات (يشار إليها بعالمة .)±
منطقة الراديو

مواصفات تردد الراديو

األمريكيتان

 107.9-87.5ميغاهرتز 200 ± /كيلوهرتز

آسيا

 108.0-87.5ميغاهرتز 100 ± /كيلوهرتز

أستراليا

 107.9-87.5ميغاهرتز 200 ± /كيلوهرتز

أوروبا

 108.0-87.5ميغاهرتز 100 ± /كيلوهرتز

اليابان

 90.0-76.0ميغاهرتز 100 ± /كيلوهرتز
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7

اللياقة البدنية

يمتاز جهاز  iPod nanoباحتوائه على ميزة مدمجة تساعدك على االستفادة بأقصى درجة ممكنة من تمرينات اللياقة البدنية التي
تنجزها .قم بتعيني هدف الخطوات اليومي من خالل عداد الخطوات املدمج ،وقم بإنشاء تمرينات للجري ،تعيني املوسيقى التي تفضلها
واستخدم  iTunesلتحميل بيانات التمرينات على موقع .Nike+يمكنك استخدام جهاز مراقبة معدل نبضات القلب عن طريق
( Bluetooth LEمنخفض الطاقة) لتتبع مسار نبضات القلب لديك على جهاز  iPod nanoأثناء التدريب.

تعيني تفضيالت اللياقة

للحصول على بيانات أكثر دقة عن التدريبات ،قم بتعيني طولك ووزنك في جهاز  .iPod nanoينبغي تحديث وزنك في iPod nano
عندما يتغير .إذا استخدمت نظام قياس مختلف عن النظام االفتراضي في  ،iPod nanoيمكنك تغيير وحدات القياس واملسافة.
إذا كانت هناك أغنية تثير حماسك ،اجعلها  PowerSongقبل أن تبدأ التمرين.
لتطبيق هذه اإلعدادات ،اضغط على

		

على شاشة "اللياقة البدنية":

تعيني الطول

اضغط على معلومات شخصية ،واضغط على الطول ،ثم ح ّرك األقراص
لتعيني الطول.

تعيني الوزن

اضغط على معلومات شخصية ،واضغط على الوزن ،ثم ح ّرك األقراص
لتعيني الوزن.

تحديد كيفية عرض وحدات القياس

اضغط على "وحدات القياس" ،ثم اضغط على "إنجليزي" أو "متري".

عرض املسافات بامليل أو الكيلومتر.

اضغط على "املسافات" ،ثم اضغط على "ميل" أو "كيلومتر".

تعيني PowerSong

اضغط على "جري" ،ثم اضغط على  ،PowerSongثم اختر أغنية أو
قائمة تشغيل.

تغيير الصوت بالنسبة للرد امللفوظ

اضغط على "جري" ،واضغط على "الرد امللفوظ" ،ثم اختر أحد الخيارات.

إقران جهاز مراقبة معدل نبضات القلب يعمل بتقنية .Bluetooth

اضغط على "عدة الرياضة  ،Nike+iPodواضغط على "راصد وتيرة
نبض القلب ،واضغط على"
 ،ثم اضغط على"رابط".
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ع ّد الخطوات

قم بتعيني هدف الخطوات اليومي ثم دع  iPod nanoيقوم بتعداد الخطوات أثناء سيرك ،وراقب تقدمك والسعرات الحرارية املحترقة
بمرور الوقت .يقوم  iPod nanoبتعداد الخطوات في الخلفية ،بحيث يمكنك االستماع إلى املوسيقى أو استخدام  iPod nanoفي
أمور أخرى في نفس الوقت .يتم حساب الخطوات التي تقطعها كل يوم تلقائي ًا ابتدا ًء من منتصف الليل.
في شريط الحالة أثناء تعداد الخطوات.

تظهر أيقونة السير

استخدام جهاز  iPod nanoلتعداد الخطوات أثناء السير:
m mفي الشاشة الرئيسية ،اضغط على اللياقة البدنية > سير > بدء.
قم بحمل جهاز  iPod nanoبجانب الحزام للحصول على دقة أفضل .يقوم جهاز  iPod nanoبتعداد الخطوات سواء كنت تسير أو
تقوم بالجري.
تعيني هدف الخطوات اليومي:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اللياقة البدنية.
 2اضغط على
 3اضغط على

 ،ثم اضغط على "سير".
بجانب "هدف الخطوات اليومي".

 4اقلب القرص لتعيني عدد الخطوات الذي تريده ،ثم اضغط على "تم".
لن تبدأ عملية التعداد حتى تبدأها في اللياقة البدنية.
 5اضغط على زر الشاشة الرئيسية

 ،ثم اضغط على "اللياقة البدنية".

 6اضغط على "سير" ،ثم اضغط على "بدء".
ال يتم تعداد الخطوات التي تنجزها أثناء تمرين جري في هدف الخطوات اليومي.
عرض إجمالي الخطوات:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اللياقة البدنية.
 2اضغط على "سير".
تعرض شاشة السير األولى هذه اإلحصائيات:
•

•السعرات الحرارية التي يتم حرقها

•

•إجمالي الوقت الذي قام فيه جهاز  iPod nanoبتتبع خطواتك

•

•هدفك اليومي ،إذا قمت بتعيني هدف

•

•املسافة التي تم اجتيازها

لصفلا     7اللياقة البدنية

35

 3حرك إلى اليسار ملشاهدة عدد الخطوات لليوم ،األسبوع ،الشهر واإلجمالي.
مالحظة  :يتم تقدير السعرات الحرارية التي يتم حرقها ،كما قد تختلف السعرات الحرارية الفعلية .ملزيد من املعلومات ،استشر الطبيب
الخاص بك.
يمكنك رؤية املزيد من التفاصيل حول السير والتمرينات التي تقوم بها في "التاريخ"عرض وإدارة بيانات اللياقة البدنية في صفحة .)37

إنشاء تمارين مع املوسيقى

يمكنك إنشاء تدريبات على جهاز  iPod nanoلكي تصل إلى أهداف اللياقة البدنية من حيث املسافة ،الوقت أو حرق السعرات
الحرارية .ثم قم بإضافة املوسيقى ،البث ،الكتب الصوتية أو محطات الراديو التي تحفزك .يحتفظ جهاز  iPod nanoبسجل لكافة
بيانات التدريب الخاصة بك ،ويمكنك تحميل هذا السجل على موقع Nike+إذا رغبت في ذلك.
أثناء التدريب ،يعطيك جهاز  iPod nanoمالحظات ملفوظة عندما تقوم بإيقاف التدريب مؤقتًا واستئنافه.

تعي� تدريب جديد.

اختيار تدريب موجود
بالفعل.

إعداد تدريب جري:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اللياقة البدنية.
 2اضغط على "جري" ،ثم اضغط على أحد أنواع التدريبات (أساسي ،وقت ،مسافة أو سعرات حرارية).
 3اضغط على هدف تم إعداده مسب ًقا ،أو اضغط على تخصيص.
إذا اخترت "مخصص" استخدم عناصر التحكم لتعيني الوقت ،املسافة ،السعرات الحرارية ،ثم اضغط على "تم".
 4اختر املحتوى الصوتي الذي تريد االستماع إليه أثناء التدريب.
 5اضغط على بدء التدريب.
قم بحمل جهاز  iPod nanoبالقرب من خاصرتك للحصول على دقة أفضل .يمكنك الجري أو السير أثناء التدريب وسوف يقوم جهاز
 iPod nanoبحساب املسافة التي قطعتها .إذا قمت بتعيني هدف خطوات يومي ،فلن يتم حساب الخطوات التي قطعتها أثناء تدريب
الجري في إجمالي هدف الخطوات اليومي.
يتم حفظ التدريبات التي تقوم بإنشائها على جهاز  iPod nanoحتى تتمكن من استخدامها مرة أخرى.
استخدام تدريب محفوظ:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اللياقة البدنية ،ثم اضغط على "جري".
 2اضغط على "جري" ،ثم اضغط على "تماريني".
 3اضغط على أحد التدريبات املحفوظة ،ثم اضغط على "بدء التمرين".
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التحكم ف الـ  iPod nanoأثناء التمرين

يمكنك استخدام عناصر التحكم في الـ  iPod nanoإليقاف التمرين مؤقتًا واستئنافه ،تغيير األغاني ،االستماع إلى املالحظات
املنطوقة ،أو التبديل إلى  PowerSongملزيد من التحفيز.

يصف الجدول املوجود أدناه طريقة التحكم بجهاز  iPod nanoأثناء التدريب:
إيقاف التدريب مؤق ًتا

اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم بمستوى الصوت).
اضغط على الشاشة ،ثم اضغط على
على زر إسبات/إيقاظ أو ًال).

(إذا كانت الشاشة معتمة ،اضغط

استئناف تدريب مو ّقف مؤق ًتا

اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم بمستوى الصوت)،
أو اضغط على الشاشة ،ثم اضغط على "استئناف" (إذا كانت الشاشة
معتمة ،اضغط على زر إسبات/إيقاظ أو ًال).

اختر أغنية مختلفة

اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم بمستوى الصوت)
مرتني ،أو اضغط على الشاشة ،واضغط  ،واضغط على "تغيير املوسيقى"
ثم قم بتحديد أحد الخيارات (إذا كانت الشاشة معتمة ،اضغط على زر
إسبات/إيقاظ أو ًال).

تشغيل PowerSong

اضغط ( PowerSongإذا كانت الشاشة معتمة ،اضغط على الزر إسبات/
إيقاظ أو ًال).
قم بتعيني  PowerSongقبل بدء التدريب.

إنهاء التدريب

اضغط على الشاشة (إذا كانت الشاشة معتمة ،فاضغط على زر إسبات/
إيقاظ أو ًال) ،واضغط على  ،ثم اضغط على إنهاء التدريب.

االستماع إلى املالحظات امللفوظة

قم بإيقاف التدريب .سوف ينطق جهاز  iPod nanoباإلحصائيات
للحصول على مرجع سريع.
إذا كنت تستخدم  EarPodsمن  Appleوفيها جهاز تحكم عن بعد،
يمكنك الضغط مع االستمرار على الزر املوجود في الوسط لالستماع إلى
اإلحصائيات الحالية مثل السرعة ،املسافة والسعرات الحرارية التي يتم
حرقها بينما تقوم بالتدريب.

إذا استخدمت سماعات رأس متوافقة مع جهاز تحكم عن بعد أو عناصر تحكم ،راجع مستندات املنتج للحصول على معلومات حول
استخدام عناصر التحكم الخاصة به مع جهاز .iPod nano

معايرة الـ :iPod nano

للحصول على إحصائيات تمرين أكثر دقة ،تأكد من تعيني طولك ووزنك بدقة ،ومعايرة الـ  iPod nanoأكثر من مرة .في كل مرة تقوم
فيها بمعايرة جهاز  ،iPod nanoتزداد دقته.
معايرة جهاز :iPod nano
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اللياقة البدنية > جري.
 2اضغط على نوع التدريب (راجع إنشاء تمارين مع املوسيقى في صفحة .)35
 3قم بالسير أو الجري ملسافة ربع ميل على األقل ( 0.4كم).
 4قم بإنهاء التدريب ،ثم اضغط على معايرة.
يظهر زر املعايرة في الجزء السفلي من ملخص التدريب إذا كان التدريب قابال للمعايرة .قد تحتاج إلى القلب إلى األعلى لرؤيته.
يمكنك معايرة أو إعادة املعايرة في أي وقت ،يظهر زر املعايرة في الجزء السفلي من ملخص التدريب .إذا كنت ترغب في البدء من جديد،
فبإمكانك إعادة تعيني املعايرة.
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إعادة تعيني املعايرة:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اللياقة البدنية.
 2اضغط على

 ،ثم اضغط على "إعادة تعيني املعايرة".

 3اضغط على "معايرة السير" أو "معايرة الجري"
اختر أحد الخيارات التي تعكس السرعة التي تريد إعادة معايرتها بشكل أفضل .على سبيل املثال ،إذا كنت تقوم بالسير غال ًبا أثناء
املعايرة ،فقم بتحديد هذا الخيار.
 4اضغط على زر "إعادة تعيني املعايرة" ،أو اضغط على "إلغاء" إذا غ ّيرت رأيك.
 5ابدأ تدريب جري أو مشي ثم اضغط على زر املعايرة عندما يظهر.
لتعيني أو تغيير طولك أو وزنك ،انظرتعيني تفضيالت اللياقة في صفحة .33

عرض وإدارة بيانات اللياقة البدنية

يقوم جهاز  iPod nanoبتتبع مجموعة من إحصائيات التدريب ،حتى تتمكن من مراقبة تقدم أهداف اللياقة البدنية لديك .كما يمكنك
استخدام برنامج  iTunesلتحميل الخطوات الخاصة بك ومعلومات التدريبات األخرى إلى موقع ،Nike+حيث يمكنك إعداد هدف،
تحدي أصدقائك وتتبع مسار تقدمك.
عرض تاريخ التدريب الخاص بك:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اللياقة البدنية.
 2اضغط على
•
•

•

 ،ثم اضغط على أحد الخيارات:

•تسرد قوائم أفضل اإلنجازات الشخصية أفضل األوقات للجري ملسافات مختلفة ،من كيلومتر واحد إلى سباق ماراثون.
• ُيب ّين إجمالي التدريب العدد اإلجمالي للتدريبات املتتبعة ،ويعطيك أكبر مسافة جري ،إجمالي مسافة الجري ،إجمالي الوقت وإجمالي
السعرات الحرارية التي يتم حرقها.
•تعطيك قوائم التاريخ املوجودة في الجزء السفلي إجمالي السير والتدريب حسب التاريخ .يتم تجميع السير والتدريبات حسب النوع،
حتى يمكنك العثور عليها بسهولة.

مسح بيانات التدريب من جهاز :iPod nano
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على "اللياقة البدنية" ،ثم اضغط على "التاريخ".
 2اضغط على الشهر الذي تريد مسحه.
 3اقلب إلى األسفل ،ثم اضغط على ”مسح“.
سوف يظهر مربع حوار يسألك إذا ما كنت تريد مسح تاريخ التدريب الخاص بهذا الشهر.
 4اضغط على مسح الكل ،أو اضغط على إلغاء إذا غيرت رأيك.
يمكنك استخدام برنامج  iTunesلتحميل الخطوات ومعلومات التدريب األخرى إلى موقع .Nike+سوف تحتاج إلى حساب،Nike+
حيث يمكنك ضبط أول عملية مزامنة لبيانات التدريب مع برنامج .iTunes
تحميل خطواتك ومعلومات التدريب إلى:Nike+
 1قم بتوصيل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر وافتح برنامج .iTunes
 2اضغط على "إرسال" في مربع الحوار الذي يظهر ،ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة إلعداد حساب.Nike+
بمجرد إعداد الحساب ،يظهر الجزء  Nike + iPodفي نافذة .iTunes
 3اضغط على  ،Nike + iPodثم حدد "إرسال بيانات التدريب تلقائ ًيا إلى  "nikeplus.comإذا لم يتم تحديدها بالفعل.
 4انقر على ”تطبيق“.
لعرض ومشاركة املعلومات الخاصة بك على موقع  ،Nikeاضغط على زر "زيارة موقع  "nikeplus.comفي لوحة Nike + iPod
عند توصيل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر ،أو انتقل إلى  www.nikeplus.comوادخل إلى حسابك.
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8

الصور
يتيح لك  iPod nanoحمل الصور معك؛ وبذلك يمكنك مشاركتها مع عائلتك ،أصدقائك ورفاقك.

عرض الصور على iPod nano

يمكنك عرض الصور على  iPod nanoبشكل منفرد أو بطريقة عرض الشرائح.
عودة إلى عرض الصور ا�صغرة.

مزدوجا
اضغط ضغطا
ً
لتكبير/تصغير الصورة.

اضغط على الشاشة ﻹظهار
أزرار التحكم بالصور.

عرض الصور املفردة

يتم تجميع الصور في ألبومات لتسهيل تصفحها في  .iPod nanoإذا كنت تستخدم تطبيق الصور على الـ  Macالخاص بك ،يمكنك
ً
أيضا استخدام مزامنة األحداث ،ومن َثم عرض الصور بهذه الطريقة .أثناء مشاهدة الصور املنفردة ،يمكنك تكبير الصور أو تصغيرها
وتحريك أي صورة تم تكبيرها/تصغيرها لعرض جزء مع ّين منها.
عرض الصور على :iPod nano
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على ”الصور“.
 2اضغط على أي ألبوم أو مجموعة أخرى من الصور (اقلب لعرض كافة األلبومات).
 3اقلب إلى األعلى أو إلى األسفل لعرض الصور املصغّرة مللفات الصور لديك .اضغط على أي صورة مصغّرة لعرض الصورة
كاملة الحجم.
 4قم بالتحريك إلى اليمني أو إلى اليسار للتمرير عبر كل الصور في األلبوم.
 5اضغط على أي صورة لعرض عناصر التحكم ،ثم اضغط على

للعودة إلى عرض الصور املصغّرة.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لعرض الصور والتعامل معها:

		

ّ
املصغرة
العثور السريع على صورة في عرض الصور

اقلب إلى األعلى أو إلى األسفل.

ّ
مصغرة بالحجم الكامل
عرض صورة

اضغط على الصورة املصغّرة.

عرض الصورة التالية أو السابقة في ألبوم ما

اضغط على الصورة في األلبوم ،وقم بالتحريك إلى اليمني أو إلى اليسار
على الصورة ،ثم اضغط على أو .
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تكبير صورة ما أو تصغيرها بشكل سريع

اضغط مرتني على الصورة كاملة الحجم لتكبيرها .واضغط عليها مرتني من
جديد لتصغيرها.

تكبير صورة ما أو تصغيرها

مباعدة بإصبعني .قم بمباعدة اإلصبعني للتكبير تدريجي ًا ،وضم اإلصبعني
لتصغير الحجم.

عرض جزء مختلف من صورة تم تكبيرها/تصغيرها
(تحريك الصورة)

قم بسحب الصورة على الشاشة بإصبع واحدة.

ّ
املصغرة في األلبوم
العودة إلى عرض الصور

اضغط على

عرض األلبوم بطريقة عرض الشرائح

اضغط على أي صورة في األلبوم ،ثم اضغط على  .إذا كانت هناك
موسيقى مشغّلة ،فستصبح هذه املوسيقى بمثابة املسار الصوتي
لعرض الشرائح.

.

إيقاف عرض شرائح مؤق ًتا واستئنافه

اضغط على الشاشة لإليقاف املؤقت ،ثم اضغط على

تغيير إعدادات عرض الشرائح

في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات ،ثم اضغط على ”الصور“.
اضغط على اإلعدادات التي ترغب بتغييرها.

لالستئناف.

يمكنك تعيني سرعة عرض الشرائح ،خلط الصور أو تكرار عرض الشرائح.

مشاهدة عروض الشرائح على iPod nano

يمكنك عرض الصور على  iPod nanoبطريقة عرض الشرائح واستخدام االنتقاالت .قم بتعيني خيارات عرض الشرائح في اإلعدادات
> الصور.

عرض الشرائح على:iPod nano
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على ”الصور“.
 2اضغط على أحد األلبومات ،أو اضغط على "كافة الصور".
 3اضغط على الصورة التي تريد البدء بها ،ثم اضغط عليها مر ًة أخرى لعرض عناصر التحكم.
إذا قمت بالضغط على صورة ال تريدها ،اضغط على
العودة إلى صورة واحدة للخلف في كل مرة.

للعودة إلى عرض الصور املصغّرة في األلبوم .عند التحريك إلى اليمني يمكنك

 4إذا أردت إضافة مسار صوتي لعرض الشرائح ،ابدأ تشغيل أغنية أو قائمة تشغيل قبل بدأ عرض الشرائح.
 5اضغط على

لبدء عرض الشرائح.

أثناء عرض الشرائح ،يمكنك الضغط على الشاشة إليقاف عرض الشرائح مؤقت ًا ،ثم الضغط على
للعودة إلى األلبوم.

لالستئناف .للخروج ،اضغط على

مزامنة الصور

يمكنك مزامنة الصور من الكمبيوتر لديك مع  iPod nanoباستخدام  ،iTunesأو إضافة صور يدوي ًا من مجلد موجود على جهاز
الكمبيوتر لديك .يتم تحسني الصور للعرض على  ،iPod nanoولكن يمكنك أيض ًا إضافة صور كاملة الدقة.

لصفلا     8الصور

40

إضافة صور من الكمبيوتر

يمكنك مزامنة الصور مع  iPod nanoباستخدام  iTunesعلى الكمبيوتر الخاص بك .قد تستغرق إضافة الصور إلى iPod nano
ألول مرة بعض الوقت ،وذلك حسب عدد الصور.
مزامنة الصور من مكتبة الصور لديك:
 1قم بتوصيل  iPod nanoبالكمبيوتر وفتح  iTunesإذا لم يفتح تلقائ ًيا.
 2في  ،iTunesقم بتحديد  ،iPod nanoثم انقر على الصور.
 3قم بتحديد ”مزامنة الصور من" ،ثم اختر الصور من القائمة املنبثقة.
 4حدد ما إذا كنت تريد تضمني كل الصور أم صور محددة فقط.
في حال تحديد الخيار الثاني ،انقر على القائمة املنبثقة إلجراء املزيد من التنقيحات .بعد ذلك ،حدد األلبومات واألحداث املراد مزامنتها.
 5انقر على ”تطبيق“.
تتم اآلن مزامنة الصور تلقائ ًيا في كل مرة تقوم فيها بتوصيل  iPod nanoبالكمبيوتر.
إضافة الصور من مجلد على الكمبيوتر إلى :iPod nano
 1قم بإضافة الصور إلى مجلد على الكمبيوتر الخاص بك.
إذا كنت ترغب في ظهور الصور في ألبومات صور منفردة في  ،iPod nanoقم بإنشاء مجلدات داخل مجلد الصور الرئيسي واسحب
الصور إلى املجلدات الجديدة.
 2قم بتوصيل  iPod nanoبالكمبيوتر وفتح  iTunesإذا لم يفتح تلقائ ًيا.
 3في  ،iTunesقم بتحديد  ،iPod nanoثم انقر على الصور.
 4قم بتحديد ”مزامنة الصور من".
 5انقر على القائمة املنبثقة واختر "اختيار مجلد" ،ثم قم بتحديد مجلد الصور.
 6حدد إما ”كافة املجلدات“ وإما ”مجلدات محددة“.
في حال تحديد الخيار الثاني ،حدد املجلدات التي ترغب بمزامنتها.
 7انقر على ”تطبيق“.
عندما تقوم بإضافة الصور إلى  ،iPod nanoيقوم  iTunesبتحسني الصور لتهيئتها للمشاهدة .ال يتم نقل ملفات الصور كاملة الدقة
افتراض ًيا .ستكون إضافة ملفات الصور كاملة الدقة مفيدة عندما تكون بصدد نقلها من كمبيوتر إلى آخر ،لكن ذلك ليس ضرور ًيا عند
مشاهدة الصورة على .iPod nano
إضافة ملفات صور كاملة الدقة إلى :iPod nano
 1قم بتوصيل  iPod nanoبالكمبيوتر وفتح  iTunesإذا لم يفتح تلقائ ًيا.
 2في  ،iTunesقم بتحديد  ،iPod nanoثم انقر على الصور.
 3حدد ”تضمني الصور كاملة الدقة“.
 4انقر على ”تطبيق“.
يقوم  iTunesبنسخ إصدارات الصور كاملة الدقة إلى مجلد ”الصور“ في  .iPod nanoالستعادتها ،انظر القسم التالي ،نسخ
الصور من  iPod nanoإلى كمبيوتر.
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نسخ الصور من  iPod nanoإلى كمبيوتر

عند إضافة صور كاملة الدقة من الكمبيوتر الخاص بك إلى  ،iPod nanoيتم تخزينها في أحد مجلدات ”الصور“ في .iPod nano
يمكنك توصيل  iPod nanoبالكمبيوتر وإضافة هذه الصور إلى الكمبيوتر.
إضافة الصور من  iPod nanoإلى جهاز كمبيوتر:
 1قم بتوصيل  iPod nanoبالكمبيوتر وفتح  iTunesإذا لم يفتح تلقائ ًيا.
 2في  ،iTunesقم بتحديد  ،iPod nanoثم اضغط على "ملخص".
 3في قسم ”الخيارات“ ،حدد ”تمكني استخدام القرص“.
 4انقر على ”تطبيق“.
عند استخدام  iPod nanoكقرص خارجي ،تظهر أيقونة قرص  iPod nanoعلى سطح املكتب ( ،)Macأو كاملحرك التالي املتوفر
.)Windows PC( W
في indows Explorer 
 5قم بسحب ملفات الصور من مجلد ”الصور“ في  iPod nanoإلى سطح املكتب أو إلى أحد تطبيقات تحرير الصور في الكمبيوتر.
يمكنك ً
أيضا استخدام أحد تطبيقات تحرير الصور  -مثل الصور  -إلضافة الصور املخزنة في مجلد الصور في  .iPod nanoانظر
املستندات املرفقة بالتطبيق للحصول على املزيد من املعلومات.
عند استخدام جهاز  iPod nanoكقرص ثابت خارجي ،يجب إخراج جهاز  iPod nanoقبل فصله من الكمبيوتر لديك .ملزيد من
املعلومات ،انظر فصل الـ  iPod nanoمن الكمبيوتر في صفحة .12

إزالة صور من iPod nano

يمكنك تغيير إعدادات املزامنة بحيث تتم إزالة كل الصور من  ،iPod nanoبما في ذلك الصور كاملة الدقة ،أو لحذف صور محددة.
حذف كل الصور من :iPod nano
 1قم بتوصيل  iPod nanoبالكمبيوتر وفتح  iTunesإذا لم يفتح تلقائ ًيا.
 2في  ،iTunesقم بتحديد  ،iPod nanoثم انقر على الصور.
 3تأكد من تحديد "مزامنة الصور من".
 4انقر على ”إزالة الصور“ في مربع الحوار الذي يظهر ،ثم انقر على "تطبيق".
لن تتم إزالة أي صور حتى تنقر على ”تطبيق“ .إذا غ ّيرت رأيك ،يمكنك تحديد ”مزامنة الصور“ من جديد.
حذف صور محددة:
 1قم بتوصيل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر وافتح برنامج .iTunes
 2في  ،iTunesقم بتحديد  ،iPod nanoثم انقر على الصور.
 3قم بتحديد الزر املوجود بجوار "األلبومات املحددة ،األحداث والوجوه ،وتتض ّمن تلقائ ًيا" ،ثم قم بتحديد أحد الخيارات من
القائمة املنبثقة.
 4قم بإلغاء تحديد العناصر املراد إزالتها من  ،iPod nanoثم انقر على ”تطبيق“.

لصفلا     8الصور
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الساعة

9

يمكنك استخدام الساعة على  iPod nanoكساعة إيقاف ،ولعرض الوقت بالنسبة ملناطق زمنية متعددة.

تخصيص الساعة

يمكنك اختيار واجهات مختلفة للساعة على جهاز  iPod nanoوتغيير طريقة عرض الوقت .على سبيل املثال ،يمكنك استخدام تنسيق
 24ساعة أو اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض الساعة عند تشغيل شاشة جهاز  .iPod nanoإذا قمت باختيار الساعة العاملية،
يمكنك عرض الوقت في منطقتني زمنيتني إضافيتني.

تغيير واجهة الساعة:
قم بأحد األمور التالية:
m mاضغط على إعدادات > عام > التاريخ والوقت > واجهة الساعة ،اضغط على أحد الخيارات ،ومن ثم اضغط على "تعيني".
m mفي الشاشة الرئيسية ،اضغط على "الساعة" ،اضغط على واجهة الساعة ،ومن ثم اضغط على األسهم اليسرى أو اليمنى التي تظهر
أمامك .توقف عندما ترى الشكل الذي تريده ،وسوف يصبح الشكل االفتراضي للساعة حتى تقوم بتغييره.
إذا قمت بتعيني واجهة الساعة على الساعة العاملية ،فسوف تحتاج إلى تعيني املناطق الزمنية.
تعيني املنطقة الزمنية للساعة العاملية:
 1قم باختيار واجهة الساعة العاملية باستخدام إحدى الطرق املبينة أعاله.
 2في الشاشة الرئيسية ،اضغط على إعدادات > عام > التاريخ والوقت > الساعة العاملية.
إذا تم ضبط  iPod nanoعلى أي واجهة ساعة أخرى ،فلن تظهر الساعة العاملية في تفضيالت "التاريخ والوقت".
 3اضغط على موقع في الساعات العاملية ،ثم اضغط على أقرب مدينة للموقع الذي تريد عرض الساعة فيه.
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فيما يلي بعض الطرق اإلضافية لتغيير طريقة عرض الوقت على جهاز :iPod nano
قم بتعيني الوقت ،التاريخ واملنطقة الزمنية

في الشاشة الرئيسية ،اضغط على إعدادات > عام > التاريخ والوقت.

عرض الوقت بتنسيق  24ساعة

في الشاشة الرئيسية ،اضغط على إعدادات > عام > التاريخ والوقت ،ثم
اضغط على
بجوار تنسيق  24ساعة لتشغيله.

عرض شكل الشاشة عند عودة جهاز  iPod nanoمن اإلسبات

اضغط على إعدادات > عام> التاريخ والوقت ،ومن ثم اضغط
"الوقت عند اإليقاظ" لتشغيله.

بجانب

استخدام ساعة اإليقاف

يحتوي جهاز  iPod nanoعلى ساعة إيقاف من أجل األحداث التي تعتمد على الوقت ومتابعة الفواصل الزمنية ،مثل األشواط .يمكنك
تشغيل ملفات املوسيقى أو ملفات الصوت األخرى أثناء استخدام ساعة اإليقاف.

استخدام ساعة اإليقاف:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على الساعة.
 2قم بالتحريك إلى اليسار إلظهار أدوات التحكم بساعة اإليقاف.
 3اضغط على بدء.
•
•

•لتسجيل األشواط ،اضغط على الزر شوط بعد كل شوط.
•إليقاف ساعة اإليقاف مؤقت ًا ،اضغط على "إيقاف" .ثم اضغط على "بدء" لالستئناف.

 4اضغط على "إيقاف" عند االنتهاء.
يقوم جهاز  iPod nanoبعرض إحصائيات شوط الجلسة األخيرة على الشاشة .احرص على تدوين أوقات الشوط قبل البدء بجلسة
جديدة .يؤدي الضغط على إعادة التعيني إلى حذف املعلومات.

استخدام املؤقت

استخدم مؤقت العد التنازلي في جهاز  iPod nanoلتعيني املنبه أو لتعيني مؤقت اإلسبات الذي يعمل على إيقاف تشغيل جهاز iPod
 nanoتلقائ ًيا .يستمر املؤقت في العمل أثناء إيقاف تشغيل جهاز  ،iPod nanoولكن لن تسمع صوت املنبه.
تعيني املؤقت:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على الساعة.
 2قم بالتحريك إلى اليسار إلظهار أدوات التحكم باملؤقت.

لصفلا     9الساعة
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 3اقلب لتعيني الساعات والدقائق حتى ينطفئ املنبه ،ومن ثم اضغط على "عند انتهاء املؤقت".

 4اضغط على صوت التنبيه ،ثم اضغط على تعيني.
 5اضغط على بدء عندما تكون مستع ًدا لبدء املؤقت.
إلغاء املؤقت:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على الساعة.
 2قم بالتحريك إلى اليسار إلظهار أدوات التحكم باملؤقت.
 3اضغط على "إلغاء"
يمكنك تعيني مؤقت إسبات إليقاف تشغيل جهاز  iPod nanoتلقائ ًيا بعد تشغيل ملفات املوسيقى أو املحتويات األخرى ملدة معينة
من الوقت.

تعيني مؤقت اإلسبات:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على الساعة.
 2قم بالتحريك إلى اليسار إلظهار أدوات التحكم باملؤقت.
 3اقلب لتعيني الساعات والدقائق ،ومن ثم اضغط على "عند انتهاء املؤقت".
 4اضغط على إسبات  ،iPodثم اضغط على تعيني.
 5اضغط على بدء عندما تكون مستع ًدا.

لصفلا     9الساعة
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املذكّرات الصوتية

10

يمكنك تسجيل املذكرات الصوتية واالستماع إليها على جهاز  ،iPod nanoووضع عنوان عليها ،ثم مزامنتها إلى  .iTunesتظهر
أيقونة "مذكرات صوتية" على الشاشة الرئيسية عند توصيل امليكروفون أو عند وجود تسجيالت صوتية على جهاز .iPod nano

تسجيل املذكرات الصوتية

يمكنك استخدام  EarPodsاالختيارية من  Appleاملزودة بجهاز تحكم عن بعد وميكروفون ،أو أي أداة مدعومة تابعة لطرف ثالث
لتسجيل املذكرات الصوتية على جهاز .iPod nano
تسجيل ّ
مذكرة صوتية:
 1قم بتوصيل ميكروفون متوافق ،ثم اضغط على "مذكرات صوتية" في الشاشة الرئيسية.
 2اضغط على "تسجيل" ،ثم ابدأ في التحدث.
يمكنك الضغط على إيقاف مؤقت وعلى استئناف أي عدد من املرات كما تحب أثناء التسجيل.
 3عند االتنهاء ،اضغط على ”إيقاف".
يتم عرض الوقت املنقضي على الشاشة أثناء التسجيل .إذا قمت بالضغط على زر "الشاشة الرئيسية" أو بالخروج من شاشة "مذكرات
صوتية" ،يتوقف التسجيل تلقائي ًا.

االستماع إلى التسجيالت

يمكنك إعادة تشغيل التسجيالت من دون توصيل امليكروفون .عناصر التحكم الخاصة بتشغيل املذكرات الصوتية تشبه عناصر التحكم
الخاصة باالستماع ألي مقطع صوتي على جهاز .iPod nano
االستماع إلى تسجيل:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على املذكرات الصوتية.
 2اضغط على "مذكرات" ،ثم اضغط على أحد التسجيالت.
يتم تشغيل التسجيل تلقائي ًا.
 3اضغط على

إليقاف التشغيل مؤقت ًا.

اضغط على الشاشة ملشاهدة املزيد من عناصر التحكم بالتشغيل.
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فيما يلي املزيد من طرق التحكم في التشغيل:
اإليقاف املؤقت

اضغط على  ،وقم بفصل  ،EarPodsأو اضغط على زر تشغيل/إيقاف
مؤقت (بني أزرار التحكم بمستوى الصوت).

استئناف تسجيل مو ّقف مؤق ًتا

اضغط على  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت).

بدء التسجيل من جديد

اضغط على

التخطي إلى نهاية التسجيل

اضغط على  ،أو اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (بني أزرار التحكم
بمستوى الصوت) مرتني.

االنتقال إلى أي نقطة في التسجيل

اضغط على الشاشة ثم قم بسحب رأس التشغيل على طول عنصر التحكم
بوضع املسار .قم بتحريك إصبعك إلى األسفل إلبطاء معدل التحكم بالتقدم
وتحقيق قدر أكبر من الدقة .كلما قمت بتحريك إصبعك إلى األسفل أكثر،
كلما ّ
قل مقدار الزيادات.

.

إعادة تشغيل آخر  30ثانية

في شاشة التحكم الثانية ،اضغط على

.

تعيني سرعة التشغيل

اضغط على الشاشة ،ثم اضغط على
أخرى لتغيير السرعة.

 .اضغط على عنصر التحكم مرة

= التشغيل بسرعة مضاعفة.
= التشغيل بالسرعة العادية.
= التشغيل بنصف السرعة.

إدارة التسجيالت

يتم إدراج التسجيالت املحفوظة الخاصة بك حسب التاريخ والوقت .يمكنك تعيني عناوين للتسجيالت ملساعدتك في تنظيمها .استخدم
 iTunesلنسخ التسجيالت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
وضع عنوان على أحد التسجيالت:
 1في شاشة املذكرات الصوتية ،اضغط على "مذكرات".
 2اضغط على أحد التسجيالت ،وعندما يبدأ تشغيله ،اضغط على الشاشة مرة أخرى.
 3اضغط على

 ،ثم اضغط على أحد الخيارات.

يمكنك اختيار مذكرة ،بث ،مقابلة شخصية ،محاضرة ،فكرة ،اجتماع أو عرض تقديمي.
يظهر التسجيل في القائمة وفيه العنوان الذي اخترته ،بجانب تاريخ ووقت التسجيل.
حذف أحد التسجيالت:
 1في شاشة املذكرات الصوتية ،اضغط على "مذكرات".
 2اضغط على تحرير.
 3اضغط على

بجانب التسجيل ،ثم اضغط على "حذف".

 4اضغط على ”تم“ عند االنتهاء.
مزامنة املذكرات الصوتية مع جهاز الكمبيوتر:
m mإذا تم تعيني جهاز  iPod nanoليقوم بمزامنة األغاني تلقائ ًيا :سوف تتم مزامنة املذكرات الصوتية املوجودة في جهاز iPod nano
في قائمة تشغيل في برنامج  iTunesباسم املذكرات الصوتية (وتتم إزالتها من جهاز  )iPod nanoعند توصيل جهاز iPod
 .nanoراجع املزامنة التلقائية في صفحة .15
m mإذا تم تعيني جهاز  iPod nanoليقوم بمزامنة األغاني يدوي ًا :سوف يسألك  iTunesما إذا كنت ترغب بمزامنة املذكرات الصوتية
الجديدة في املرة التالية التي تقوم فيها باملزامنة .راجع إدارة  iPod nanoيدويًا في صفحة .15
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إمكانية الوصول

11

ميزات االحتياجات الخاصة

تساعد ميزات إمكانية الوصول املستخدمني ذوي اإلعاقات البصرية ،السمعية أو اإلعاقات الجسدية األخرى على استخدام iPod
 nanoبسهولة أكثر .تشمل هذه امليزات:
•

•VoiceOver

•

•صوت أحادي

•

•عكس األلوان

يمكنك تشغيل هذه امليزات أو إيقاف تشغيلها على  iPod nanoأو من  .iTunesيمكنك ً
أيضا تعيني تفضيل يقوم بتشغيل أو إيقاف
ميزة  VoiceOverأو "عكس األلوان" بثالث نقرات على زر الشاشة الرئيسية (انظر تنشيط ميزات إمكانية الوصول بسرعة في
صفحة ).49
تشغيل ميزات إمكانية الوصول في :iTunes
 1قم بتوصيل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر وافتح برنامج .iTunes
 2في  ،iTunesقم بتحديد  ،iPod nanoثم اضغط على عالمة التبويب ”ملخص“.
 3في قسم ”الخيارات“ ،حدد ”تكوين االحتياجات الخاصة“.
 4قم بتحديد الخيارات التي ترغب باستخدامها ،ثم انقر على ”موافق“.
 5انقر على ”تطبيق“.
انظر األقسام أدناه للحصول على معلومات حول تشغيل ميزات إمكانية الوصول أو إيقاف تشغيلها في .iPod nano
للحصول على معلومات حول ميزات إمكانية الوصول على جهاز  Macو  iPod nanoالخاص بك ،انتقل إلى
.www.apple.com/accessibility

استخدام VoiceOver

تقوم ميزة  VoiceOverبوصف ما يحدث على الشاشة بصوت مرتفع بحيث يمكنك استخدام  iPod nanoمن دون رؤية الشاشة.
ينطق  VoiceOverباللغة التي تحددها في إعدادات االحتياجات الخاصة في .iPod nano
يتوفر  VoiceOverبعدة لغات ،لكن ليس جميعها.
يخبرك  VoiceOverبكل عنصر على الشاشة بمجرد تحديده .عندما يتم تحديد عنصر ،تتم إحاطته بمستطيل أبيض ،وينطق
 VoiceOverاالسم أو يصف العنصر .يشار إلى هذا املستطيل على أنه مؤشر .VoiceOver
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عند تحديد أي نص ،يقوم  VoiceOverبقراءة هذا النص .إذا تم تحديد عنصر تحكم (كزر أو مفتاح مث ً
ال) ،قد يصف لك
 VoiceOverما ينفذه هذا العنصر أو قد يقدم لك التعليمات —مثل” :اضغط مرتني للفتح“.

إعداد  VoiceOverفي :iPod nano
 1قم بتوصيل  EarPodsأو سماعات الرأس بجهاز .iPod nano
 2في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات ،ثم اضغط على ”عام“.
 3اضغط على ”إمكانية الوصول“.
 4اضغط على  ،VoiceOverثم قم بتعيني أي من الخيارات التالية:
•

•

•

•تلميحات الكالم :شرح كيفية التفاعل مع العنصر في مؤشر  .VoiceOverيمكنك تشغيل هذا الخيار ملساعدتك في معرفة كيفية
استخدام  ،iPod nanoثم إيقاف تشغيله الح ًقا.
•سرعة الكالم :زيادة سرعة الكالم أو خفضها في  .VoiceOverال يؤثر هذا الخيار على سرعة الكالم في الكتب الصوتية أو
عناصر البودكاست.
•اللغة :تعيني اللغة في  .VoiceOverيجب أن تتطابق هذه اللغة مع اللغة التي تم تعيينها لجهاز .iPod nano

 5اضغط على

لتشغيل .VoiceOver

إذا كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها بتشغيل  VoiceOverعلى  ،iPod nanoفسيظهر مربع حوار.
 6اضغط على ”موافق“ في مربع الحوار ،ثم اضغط مرتني على ”موافق“ للتأكيد.
إذا كنت ال تستطيع رؤية الشاشة ،قم بتحريك إصبعك حتى تسمع ”زر موافق“ ،ثم اضغط مرتني بإصبع واحدة.
في حال عدم تنفيذ أي إجراء ملدة  15ثانية ،سيختفي مربع الحوار وسيتم إيقاف تشغيل .VoiceOver
عندما يكون  VoiceOverقيد التشغيل ،يتم استخدام مجموعة مختلفة من الحركات للتحكم بـ  .iPod nanoإذا غ ّيرت رأيك
ورغبت في إيقاف تشغيل  ،VoiceOverاضغط مرتني بإصبعني لتحريك املفتاح إلى وضع إيقاف التشغيل .إذا انتقلت من شاشة
”اإلعدادات“ ،ستحتاج إلى استخدام حركات  VoiceOverللعودة إلى اإلعداد وإيقاف تشغيله.
إيقاف تشغيل  VoiceOverفي  iPod nanoباستخدام حركات :VoiceOver
 1اضغط على زر "الشاشة الرئيسية" ،ثم قم بتحريك إصبع واحدة حول الشاشة حتى تسمع ”اإلعدادات“.
إذا لم تسمع ”اإلعدادات“ ،قم بالتمرير بإصبعني لالنتقال إلى شاشة أخرى ،وحاول مر ًة أخرى.
 2اضغط مرتني لفتح ”اإلعدادات“.
 3قم بالتمرير بإصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل الشاشة حتى تشاهد أو تسمع "عام" ،ثم اضغط مرتني.
 4قم بتحريك إصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل الشاشة حتى تشاهد أو تسمع ”إمكانية الوصول“ ،ثم اضغط مرتني.
 5قم بتحريك إصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل الشاشة حتى تشاهد أو تسمع ” ،“VoiceOverثم اضغط مرتني.
 6اضغط مرتني عندما تسمع ”تشغيل مفتاح .“VoiceOver
ستسمع "إيقاف  "VoiceOverكتأكيد .يمكنك مر ًة أخرى استخدام الحركات القياسية للتحكم بجهاز .iPod nano
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حركات VoiceOver

أثناء تشغيل  ،VoiceOverيمكنك استخدام الحركات التالية للتحكم بجهاز :iPod nano
قراءة الشاشة بدءًا من أعالها

اقلب إلى األعلى بإصبعني.

قراءة الشاشة بدءًا من التحديد الحالي

اقلب إلى األسفل بإصبعني.

إيقاف الكالم مؤق ًتا أو استئنافه عند قراءة مربعات الحوار وغيرها
من النصوص

اضغط على الشاشة بإصبع واحدة.

تحديد العنصر في مؤشر VoiceOver

اضغط على الشاشة بإصبع واحدة.

تنشيط العنصر في مؤشر VoiceOver

اضغط مرتني بإصبع واحدة.

تمرير شاشة واحدة إلى اليسار

قم بالتحريك إلى اليمني بإصبعني.

تمرير شاشة واحدة إلى اليمني

قم بالتحريك إلى اليسار بإصبعني.

تمرير شاشة واحدة إلى األعلى في قائمة

قم بالتحريك إلى األسفل بإصبع واحدة.

تمرير شاشة واحدة إلى األسفل في قائمة

قم بالتحريك إلى األعلى بإصبع واحدة.

بدء اإلجراء الحالي أو إيقافه

اضغط بإصبعني.

زيادة قيمة عنصر التحكم املحدد أو خفضها

قم بالتحريك إلى األعلى بإصبع واحدة لزيادة القيمة ،أو بالتحريك إلى
األسفل بإصبع واحدة لخفض القيمة.

عودة إلى الشاشة الرئيسية

اضغط على زر "الشاشة الرئيسية".

تعيني صوت أحادي

كل من EarPods؛ ومن ث ّم
تجمع ميزة الصوت األحادي صوت القناتني اليمنى واليسرى في إشارة أحادية األذن يتم تشغيلها عبر ٍ
يستطيع املستخدمون الذين يعانون من ضعف سمعي في إحدى األذنني سماع كال القناتني باألذن األخرى.
تشغيل ميزة الصوت األحادي أو إيقاف تشغيلها:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات > عام.
 2اضغط على ”إمكانية الوصول“.
 3اضغط على مفتاح ”تشغيل/إيقاف التشغيل“ بجوار الصوت األحادي.

عكس ألوان الشاشة

يمكنك عكس األلوان على شاشة iPod nano؛ مما قد يساعد على تسهيل قراءتها .عند تشغيل ” عكس األلوان“ ،تبدو الشاشة وكأنها
صورة فوتوغرافية سلبية.
تشغيل ميزة عكس األلوان أو إيقاف تشغيلها:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات > عام.
 2اضغط على ”إمكانية الوصول“.
 3اضغط على مفتاح ”تشغيل/إيقاف التشغيل“ بجوار "عكس األلوان".

تنشيط ميزات إمكانية الوصول بسرعة

يمكنك ضبط  iPod nanoإليقاف تشغيل ”عكس األلوان“ أو  VoiceOverوتشغيلها عند الضغط على زر ”الشاشة الرئيسية“ ثالث
مرات .يسهل ذلك من مشاركة  iPod nanoمع شخص آخر ال يحتاج إلى نفس امليزات.

تشغيل اختصار إمكانية الوصول:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات > عام.
 2اضغط على ”إمكانية الوصول“.
 3اضغط ثالث ضغطات على "الشاشة الرئيسية" ،ثم اضغط على أحد الخيارات.
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 EarPodsوأدوات Bluetooth

12

يمكنك استخدام  EarPodsاملز ّودة مع جهاز  ،iPod nanoأو استخدام مجموعة متنوعة من سماعات األذنني أو سماعات الرأس أو
السماعات العادية املتوافقة التابعة لطرف ثالث لالستماع إلى املوسيقى واملحتويات الصوتية األخرى ،مشاهدة مقاطع الفيديو وعرض
الصور .كما يمكنك استخدام جهاز  iPod nanoمع سماعات رأس  Bluetoothاملتوافقة واألجهزة الالسلكية في بعض السيارات.
تحذير  :للحصول على معلومات هامة حول فقدان السمع ،انظر فصل  ,14األمان والتنظيف ,في صفحة .57

استخدام  EarPodsمن Apple

تتصل  EarPodsمن  Appleاملرفقة مع  iPod nanoبمقبس سماعة الرأس املوجود في أسفل  .iPod nanoضع  EarPodsفي
أذنيك كما هو ّ
موضح.

كبل سماعات اﻷذن�
قابل للضبط.

إذا كنت تستخدم  EarPodsمن  Appleاملز ّودة بوحدة تحكم عن ُبعد وميكروفون ،أو سماعات الرأس املز ّودة بسماعات داخل
األذن ووحدة تحكم عن ُبعد وميكروفون ،يمكنك ً
أيضا التنقل عبر قوائم التشغيل .للحصول على معلومات ،انظر املستندات الخاصة
بهذه األدوات.

استخدام  Apple EarPodsاملز ّودة بريموت ( )Remoteوميكروفون

تتوفر  EarPodsمن  Appleاملز ّودة بجهاز تحكم عن بعد وميكروفون (الظاهرة هنا) بشكل منفصل .تمتاز هذه السماعات باحتوائها
على ميكروفون ،أزار تحكم بمستوى الصوت وزر مدمج يسمح لك بالتحكم بتشغيل الصوت واالستماع إلى إشعارات املسار.

ﺯﺭ ﺍﳌﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ
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قم بتوصيل  EarPodsواستمع للموسيقى ،راديو  ،FMأو قم بتسجيل مذ ّكرة صوتية باستخدام امليكروفون املدمج .اضغط على الزر
املوجود في وسط امليكروفون للتحكم بتشغيل املوسيقى واالستماع إلى إشعارات املسار.
إيقاف أغنية أو تدريب مؤق ًتا

اضغط على الزر املوجود في املركز .اضغط مرة أخرى الستئناف التشغيل.

التخطي إلى األغنية التالية

اضغط على الزر املوجود في الوسط مرتني بسرعة.

تخطي إلى األغنية السابقة

اضغط على الزر املوجود في الوسط ثالث مرات بسرعة.

التقديم السريع

اضغط على الزر املوجود في الوسط مرتني بسرعة واستمر بالضغط.

إرجاع

اضغط على الزر املوجود في الوسط ثالث مرات بسرعة واستمر بالضغط.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على الزر  +أو .-

استماع إلى إشعار املسار الحالي

اضغط مع االستمرار على الرز املوجود في الوسط حتى تسمع عنوان
األغنية الحالية واسم الفنان.
إذا كنت تستمع إلى كتاب صوتي ،بودكاست ،أو مجموعة ،iTunes U
فسوف تسمع عنوان الكتاب واسم املؤلف أو معلومات الحلقة.

اختر قائمة تشغيل مختلفة

اضغط مع االستمرار على الزر املوجود في الوسط أثناء ذكر عنوان األغنية
الحالية واسم الفنان ،حتى تسمع قائمة التشغيل األولى.
اضغط على الزر  +أو  -لالنتقال إلى األمام أو إلى الخلف خالل قائمة
قوائم التشغيل .عندما تسمع ما تريد ،اضغط على الزر املوجود في الوسط.

مالحظة  :يعمل زر تشغيل/إيقاف مؤقت في جهاز  iPod nanoبنفس الطريقة التي يعمل بها الزر األوسط في  EarPodsمن
 Appleاملز ّودة بجهاز تحكم عن بعد وميكروفون.

التوصيل بملحقات Bluetooth

يمكنك استخدام جهاز  iPod nanoمع سماعات رأس  Bluetoothأو أدوات أخرى متوافقة ،بما في ذلك بعض األجهزة الالسلكية
في السيارات الحديثة .جهاز  iPod nanoيدعم  A2DPلتدفق الصوت و AVRCPللتحكم بالتشغيل على أجهزة  .Bluetoothقبل
أن تتمكن من استخدام جهاز  ،Bluetoothعليك إقرانه مع جهاز .iPod nano

كما يمكنك استخدام  iPod nanoمع مجس  Nike+أو جهاز مراقبة معدل نبضات القلب يعمل بتقنية  .Bluetoothقم بإعداد
أجهزة اللياقة البدنية في  Bluetoothفي ”اللياقة البدنية“ تعيني تفضيالت اللياقة في صفحة .)33
مهم  :اقرأ املستندات املرفقة مع جهاز  Bluetoothللحصول على تعليمات حول استخدامه ،إقرانه مع األجهزة األخرى
وتحسني أدائه.
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إقران  iPod nanoمع جهاز :Bluetooth
 1اتبع التعليمات املرفقة بالجهاز لتجعله قاب ً
ال لالكتشاف أو لتعيينه للبحث عن أجهزة  Bluetoothأخرى.
 2في شاشة  iPod nanoالرئيسية ،اضغط على إعدادات > .Bluetooth
 3اضغط على

 ،لتشغيلها.

يبدأ جهاز  iPod nanoفي البحث عن أجهزة  Bluetoothاملتوفرة.
 4عندما يظهر الجهاز الخاص بك في القائمة ،اضغط عليه.
عندما يكتمل االقتران ،سوف ترى كلمة "متصل" أسفل اسم الجهاز.
تتطلب بعض أجهزة  Bluetoothرمز ًا إلتمام اإلقران .إذا رأيت شاشة تطلب منك إدخال رمز ،قم بمراجعة الوثائق التي تأتي مع
الجهاز ،ثم ادخل الرمز املتوفر في مستندات الجهاز.
إذا كان جهازك يستخدم نظام االقتران اآلمن البسيط ،فسيظهر رمز مك ّون من ستة أرقام على  iPod nanoوعلى شاشة جهاز
 .Bluetoothإذا تطابق الرمزان ،اضغط على "إقران على  "iPod nanoإلتمام اإلقران.
التوصيل بجهاز  Bluetoothتم إقرانه:
موص ً
ال في الوقت الحالي .يجب توصيل الجهاز بهدف استخدامه.
يمكن إقران جهاز  Bluetoothمع  iPod nanoحتى وإن لم يكن ّ
m mفي الشاشة الرئيسية ،اضغط على إعدادات >  ،Bluetoothثم اضغط على الجهاز الذي تم إقرانه.
عندما يتصل الجهاز بنجاح ،سوف ترى كلمة "متصل" أسفل اسم الجهاز.
إزالة إقران جهاز :Bluetooth
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على اإلعدادات > .Bluetooth
 2اضغط على

بجوار الجهاز في قائمة ”األجهزة“.

 3اضغط على "عدم حفظ هذا الجهاز".

التبديل بني أجهزة إخراج الصوت

إذا كان لديك أكثر من جهاز إلخراج الصوت تم توصيله أو إقرانه مع  ،iPod nanoيمكنك استخدام عناصر التحكم بالتشغيل على
 iPod nanoالختيار أحد األجهزة إلخراج الصوت.
عند توفر العديد من األجهزة ،تظهر أيقونة على شكل سماعة بجوار عنصر التحكم باملوسيقى ،وفي عناصر التحكم بالتشغيل اإلضافية
بأنواع الصوت ،الفيديو واألفالم األخرى.
تظهر عند توصيل  EarPodsأو سماعات الرأس األخرى بمنفذ سماعات األذنني،
وعند توصيل أداة صوت  USBمدعومة بموصل .Lightning
يظهر عند تحديد  EarPodsأو أجهزة صوت أخرى ال تعمل بتقنية ،Bluetooth
وعند توفر خيارات إخراج أخرى.
تظهر عند تحديد جهاز  Bluetoothوعند توفر خيارات أخرى إلخراج الصوت.

يجب أن يتم إقران  iPod nanoمع جهاز  Bluetoothالستخدام عناصر التحكم.
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تحديد جهاز إلخراج الصوت:
m mاضغط على األيقونة ،ثم اضغط على الجهاز في القائمة.
تظهر  EarPodsوسماعات الرأس األخرى املتصلة بمقبس سماعة الرأس باسم " "iPodفي القائمة.
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تلميحات واستكشاف األخطاء
وإصالحها

13

يمكن حل معظم املشاكل التي تحدث مع جهاز  iPod nanoبشكل سريع من خالل اتباع
النصائح الواردة في هذا الفصل.
االقتراحات الخمسة :إعادة التعيني ،إعادة املحاولة ،إعادة التشغيل ،إزالة التثبيت ،االستعادة

تذكر هذه االقتراحات األساسية إذا واجهتك مشكلة مع جهاز  .iPod nanoجرب هذه الخطوات كل خطوة مرة واحدة حتى تحل
مشكلتك .إذا لم تساعدك إحدى هذه الخطوات ،فاستمر بالقراءة حتى تحصل على حلول مع ّينة ملشاكلك.
• •إعادة تعيني جهاز  .iPod nanoراجع االقتراحات العامة
• •أعد املحاولة مستخد ًما منفذ  USBمختل ًفا إذا لم تشاهد جهاز  iPod nanoفي برنامج .iTunes
• •أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر ،وتأكد من تثبيت آخر تحديثات البرنامج لديك.
• •قم بإعادة تثبيت برنامج  iTunesمستخد ًما آخر إصدار على الويب.

• •قم باستعادة جهاز  .iPod nanoراجع تحديث واستعادة برنامج الـ  iPodفي صفحة .56

االقتراحات العامة

يمكن حل معظم املشاكل التي سوف تواجهك مع جهاز  iPod nanoمن خالل إعادة تعيني الجهاز.
إذا كنت بحاجة إلى إعادة تعيني جهاز iPod nano
ثوان ،حتى
m mأو ًال ،احرص على أن يكون جهاز  iPod nanoمشحونًا .ثم اضغط على زر إسبات/إيقاظ وزر الشاشة الرئيسية ملدة ٍ 6
يظهر شعار .Apple
إذا لم يتم تشغيل جهاز  iPod nanoأو لم يستجب
m mقد تكون بطارية جهاز  iPod nanoبحاجة للشحن .قم بتوصيل جهاز  iPod nanoبمنفذ  USB 2.0عالي الطاقة أو بمنفذ USB
 3.0املوجود بجهاز الكمبيوتر أو بمح ّول طاقة  USBمن  Appleواترك البطارية حتى يتم شحنها .ابحث عن أيقونة البرق املوجودة
على شاشة جهاز  iPod nanoللتحقق من شحن الجهاز على نحو مالئم.
مالحظة  :ال يوفر منفذ  USB 2.0املوجود في معظم لوحات املفاتيح طاقة كافية لشحن جهاز  .iPod nanoقم بتوصيل
 iPod nanoبمنفذ  USB 2.0عالي الطاقة أو بمنفذ  USB 3.0املوجود في جهاز الكمبيوتر.
m mجرب االقتراحات الخمسة ،واح ًدا تلو اآلخر ،حتى يستجيب جهاز .iPod nano
إذا رغبت في فصل جهاز  ،iPod nanoولكنك ترى الرسالة "متصل" أو "جارية املزامنة"
 1إذا كان جهاز  iPod nanoيجري مزامنة للموسيقى ،فانتظر حتى ينتهي.
 2قم بتحديد  iPod nanoفي  ،iTunesثم اضغط على زر إخراج.
"جار املزامنة" على شاشة جهاز ،iPod nano
 3إذا اختفى جهاز  iPod nanoمن  ،iTunesولكنك ال تزال ترى رسالة "متصل" أو
ٍ
قم بفصل جهاز .iPod nano
 4إذا لم يختف جهاز  iPod nanoمن  ،iTunesقم بسحب أيقونة جهاز  iPod nanoمن على سطح املكتب إلى "سلة املهمالت" إذا
كنت تستخدم جهاز  .Macإذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر  ،Windowsفقم بإخراج الجهاز من  My Computerأو انقر فوق
أيقونة إزالة األجهزة بأمان املوجودة في ُدرج النظام وحدد  .iPod nanoإذا استمرت رسالة "متصل" أو "جارية املزامنة" ،فقم بإعادة
تشغيل جهاز الكمبيوتر وقم بإخراج  iPod nanoمرة أخرى.
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ّ
يشغل  iPod nanoاملوسيقى
إذا لم
m mاحرص على ضبط مستوى الصوت على نحو مالئم .يمكن تعيني الحد األقصى ملستوى الصوت .يمكنك إجراء التغيير أو اإلزالة من
اإلعدادات .راجع تعيني الحد األقصى ملستوى الصوت في صفحة .24
m mتأكد من أنك تستخدم اإلصدار  12.2أو األحدث من برنامج ( iTunesمتوفر على املوقع .)www.itunes.com/downloads
لن تعمل األغاني التي تم شراؤها من  iTunes Storeباستخدام إصدار أقدم من برنامج  iTunesعلى جهاز  iPod nanoحتى يتم
ترقية برنامج .iTunes
إذا قمت بتوصيل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر لديك ولم يحدث شيء
m mاحرص على تثبيت أحدث إصدار من برنامج  iTunesمن املوقع .www.itunes.com/downloads
m mحاول التوصيل بمنفذ  USBآخر في جهاز الكمبيوتر.
مالحظة  :يحتاج الكمبيوتر الخاص بك إلى منفذ  USB 2.0أو منفذ  USB 3.0لتوصيل  .iPod nanoإذا كان لديك جهاز كمبيوتر
يعمل بنظام التشغيل  Windowsوليس فيه منفذ  ،USB 2.0في بعض الحاالت يمكنك شراء وتركيب بطاقة .USB 2.0
m mإذا كان جهاز  iPod nanoمتص ً
ال بموزّع  ،USBفحاول توصيل  iPod nanoبمنفذ  USB 2.0أو بمنفذ  USB 3.0مباشر ًة على
جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
m mقد تحتاج إلى إعادة ضبط جهاز ( iPod nanoراجع صفحة .)53
m mإذا كنت تقوم بتوصيل جهاز  iPod nanoبجهاز كمبيوتر محمول مستخد ًما كبل البرق ،فقم بتوصيل جهاز الكمبيوتر بمأخذ الطاقة
قبل توصيل جهاز .iPod nano
m mاحرص على توافر جهاز الكمبيوتر والبرنامج املطلوبني .راجع إذا كنت ترغب في التحقق من متطلبات النظام في صفحة .56
m mتحقق من وصالت الكبل .قم بفصل الكبل من كال الطرفني وتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة في منافذ  .USBثم أعد
توصيل الكبل.
m mحاول إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
m mإذا لم يؤد أي من االقتراحات السابقة إلى حل مشكلتك ،فقد تكون بحاجة إلى استعادة برنامج  .iPod nanoراجع تحديث واستعادة
برنامج الـ  iPodفي صفحة .56
إذا توقفت املوسيقى عند إيقاف تشغيل شاشة جهاز iPod nano
m mاحرص على خلو مقبس سماعة الرأس من أي ُمعيقات.
إذا عرضت شاشة جهاز  iPod nanoالرسالة " االتصال بالطاقة"
m mقد تظهر هذه الرسالة إذا كانت طاقة جهاز  iPod nanoمنخفضة بشكل كبير وتحتاج البطارية إلى الشحن قبل أن يتصل جهاز
 iPod nanoبجهاز الكمبيوتر .لشحن البطارية ،قم بتوصيل جهاز  iPod nanoبمنفذ  USB 2.0عالي الطاقة أو بمنفذ USB 3.0
املوجود بجهاز الكمبيوتر.
اترك جهاز  iPod nanoمتص ً
ال بجهاز الكمبيوتر حتى تختفي الرسالة ويظهر جهاز  iPod nanoفي برنامج  iTunesأو .Finder
حسب حالة البطارية ،قد تحتاج إلى شحن جهاز  iPod nanoحتى  30دقيقة قبل البدء باستخدامه.
لشحن جهاز  iPod nanoبشكل أسرع ،استخدم مح ّول طاقة  USBاإلضافي من .Apple
إذا عرضت شاشة جهاز  iPod nanoالرسالة "استخدم برنامج  iTunesلالستعادة"
m mاحرص على الحصول على أحدث إصدار من برنامج  iTunesعلى جهاز الكمبيوتر (قم بتنزيله من الرابط
.)www.itunes.com/downloads
m mوقم بتوصيل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر .عند فتح برنامج  ،iTunesاتبع الرسائل التي تظهر على الشاشة للقيام باستعادة
جهاز .iPod nano
m mإذا لم تحل عملية استعادة جهاز  iPod nanoمشكلتك ،فقد يحتاج جهاز  iPod nanoإلى اإلصالح .يمكنك عمل الترتيبات الالزمة
للخدمة على موقع ويب دعم وخدمة  iPodعلى الرابط التالي .www.apple.com/eg/support/ipod
إذا لم تستطع إضافة أغنية أو عنصر آخر إلى جهاز iPod nano
m mقد تكون األغنية بتنسيق غير مدعوم في جهاز  .iPod nanoيتم دعم تنسيقات ملفات الصوت التالية في جهاز  .iPod nanoتشتمل
هذه التنسيقات على تنسيقات الكتب الصوتية والبث:
•

•( ،AAC M4Aو ،M4Bو ،M4Pوحتى  320كيلوبايت)
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•

•( Apple Losslessتنسيق مضغوط بجودة عالية)

•

•( MP3حتى  320كيلوبايت)

•

•()MP3 Variable Bit Rate VBR

•

•WAV

•

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

•

•AIFF

تحتوي األغنية التي يتم تشفيرها بتنسيق  Apple Losslessعلى صوت بجودة أقراص  ،CDولكنها تحتل تقري ًبا نصف املساحة التي
تحتلها األغنية املشفرة باستخدام تنسيق  AIFFأو  .WAVكما تحتل نفس األغنية التي يتم تشفيرها باستخدام تنسيق  AACأو
 MP3مساحة أقل من ذلك .عندما تقوم باستيراد امللفات املوسيقية من قرص  CDباستخدام برنامج  ،iTunesيتم تحويل هذه امللفات
إلى تنسيق  AACبشكل افتراضي.
إذا كان لديك أغنية في برنامج  iTunesغير مدعومة في جهاز  ،iPod nanoيمكنك تحويلها إلى تنسيق مدعوم في جهاز iPod
 .nanoملزيد من املعلومات ،راجع تعليمات برنامج .iTunes
استخدام 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 .WMA
ال يدعم جهاز  iPod nanoتنسيق  ،1 audible.comأو  ،MPEG Layer 1أو  ،MPEG Layer 2أو امللفات
الصوتية .WMA
ال يمكنك مزامنة الفيديو عالي الجودة مع  ،iPod nanoفالجهاز ال يدعم سوى مقاطع الفيديو ذات الجودة القياسية .قد تتمكن من
مزيد من املعلومات.
تحويل الفيديو لتشغيله على  .iPod nanoانظر "تعليمات برنامج  "iTunesللحصول على ٍ
إذا عرضت شاشة جهاز  iPod nanoالرسالة "االتصال ببرنامج  iTunesلتنشيط "Genius
m mهذا يعني أنك لم تقم بتشغيل  Geniusفي برنامج  ،iTunesأو أنك لم تقم بمزامنة جهاز  iPod nanoمنذ أن قمت بتشغيل
 Geniusفي برنامج  .iTunesراجع إنشاء قوائم تشغيل  Geniusفي صفحة .23
إذا عرضت شاشة جهاز  iPod nanoالرسالة "إن  Geniusغير متاح في األغنية املحددة"
m mهذا يعني أن  Geniusمشغ ً
ال ولكن تعذر إنشاء قائمة تشغيل  Geniusباستخدام األغنية املحددة .تتم إضافة األغاني الجديدة بشكل
دوري إلى قاعدة بيانات  ،iTunes Store Geniusلذا حاول مرة أخرى بعد قليل.
إذا تعذر على جهاز  iPod nanoاستقبال إشارة الراديو
m mتأكد من توصيل  EarPodsأو سماعة الرأس بالكامل.
m mج ّرب تغيير موقع سلك  EarPodsأو سماعة الرأس ،وتأكد من عدم التفاف أو ثني السلك.
m mانتقل إلى منطقة يتوفر فيها استقبال أفضل ،مثال ،بالقرب من نافذة أو في الخارج.
إذا قمت عن طريق الخطأ بتعيني جهاز  iPod nanoبلغة ال تفهمها
m mيمكنك إعادة تعيني اللغة:
 1في الشاشة الرئيسية ،اضغط على "اإلعدادات" (األيقونة تبدو على شكل ترس).
 2اضغط على العنصر الثاني في القائمة من األعلى (عام).
 3اقلب حتى أسفل القائمة ثم اضغط على العنصر الثاني في القائمة من األسفل (اللغة).
 4اضغط على لغتك ،ثم اضغط على الزر املوجود على اليمني في أعلى القائمة (تم).
الزر املوجود على اليسار هو زر "اإللغاء".
m mيمكنك ً
أيضا إعادة تعيني كافة اإلعدادات (ال يتم حذف أو تعديل املحتوى الذي تمت مزامنته) .اضغط على إعدادات ،واضغط على آخر
عنصر في القائمة (إعادة تعيني اإلعدادات) ،ثم اضغط على الزر األحمر (إعادة التعيني).
الزر األخير هو زر "اإللغاء".
m mإذا لم تعثر على عنصر قائمة إعادة تعيني اإلعدادات ،يمكنك استعادة جهاز  iPod nanoإلى حالته األصلية واختيار إحدى اللغات.
راجع تحديث واستعادة برنامج الـ  iPodفي صفحة .56
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إذا لم يستجب جهاز  iPod nanoوظهر مربع حول العناصر املعروضة على الشاشة
 1يمكن تشغيل  .VoiceOverاضغط على زر الشاشة الرئيسية ثالث مرات إليقافها.
 2إذا كان املربع ال يزال ظاهراً ،استخدم حركات  VoiceOverإليقاف تشغيله حركات  VoiceOverفي صفحة .)49
إذا كان جهاز  iPod nanoيقوم بقراءة النص املوجود على الشاشة
m mهذا يعني أنه قد تم تشغيل  ،VoiceOverوفي هذه الحالة ينبغي عليك استخدام حركات  VoiceOverإليقاف تشغيله
(راجع حركات  VoiceOverفي صفحة .)49
إذا كنت ترغب في التحقق من متطلبات النظام
الستخدام جهاز  ،iPod nanoيجب أن يتوافر لديك:
m mأحد تكوينات جهاز الكمبيوتر التالية:
•

•جهاز  Macمزود بمنفذ  USB 2.0عالي الطاقة أو منفذ USB 3.0

•

•جهاز يعمل بنظام  Windowsمز ّود بمنفذ  USB 2.0عالي الطاقة أو مثبت به بطاقة USB 2.0

•

• OS X v10.7.5أو األحدث

•

•نظام  Windows 8أو أحدث

•

•Windows 7

•

•نظام  ،Windows Vistaإصدار -32بت مع حزمة  3 Service Packأو أحدث

m mأحد أنظمة التشغيل التالية:

m mبرنامج  iTunes 12.2أو أحدث (يمكنك تنزيله من املوقع .)www.itunes.com/downloads
إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل  Windowsغير مز ّود بمنفذ  USB 2.0عالي الطاقة ،يمكنك شراء بطاقة
 USB 2.0وتركيبها .ملزيد من املعلومات حول الكبالت وبطاقات  USBاملتوافقة ،انتقل إلى .www.apple.com/eg/ipod
إذا كنت تريد استخدام جهاز  iPod nanoمع  Macوكمبيوتر Windows
m mإذا كنت تستخدم جهاز  iPod nanoمع جهاز  Macوتريد استخدامه مع  ،Windowsيجب عليك استعادة برنامج  iPodحتى
تتمكن من استخدامه مع جهاز الكمبيوتر الشخصي (راجع تحديث واستعادة برنامج الـ  iPodفي صفحة .)56
مهم  :تؤدي استعادة برنامج  iPodإلى مسح كافة البيانات من جهاز  ،iPod nanoبما في ذلك األغاني.
ال يمكنك التبديل من استخدام  iPod nanoمع جهاز  Macإلى استخدامه مع جهاز  PCبنظام  Windowsدون مسح كل البيانات
املوجودة على الـ .iPod nano

تحديث واستعادة برنامج الـ iPod

يمكنك استخدام برنامج  iTunesلتحديث واستعادة برنامج  .iPodيتع ّين عليك تحديث جهاز  iPod nanoلكي تستخدم أحدث
إصدار من البرنامج .كما يمكنك ً
أيضا استعادة البرنامج ،الذي يعيد جهاز  iPod nanoإلى حالته األصلية.
•
•

•إذا اخترت التحديث ،يتم تحديث البرنامج دون أن تتأثر األغاني املوجودة على الجهاز.
•إذا اخترت االستعادة ،فسيتم مسح كافة البيانات املوجودة على جهاز  ،iPod nanoبما في ذلك األغاني ،ملفات الفيديو ،امللفات،
الصور وأي بيانات أخرى .تتم استعادة كافة إعدادات  iPod nanoإلى حالتها األصلية.

تحديث واستعادة برنامج :iPod
 1تأكد من توفير اتصال بشبكة اإلنترنت وتثبيت أحدث إصدار من برنامج  iTunesمن املوقع .www.itunes.com/downloads
 2وقم بتوصيل جهاز  iPod nanoبجهاز الكمبيوتر.
 3في  ،iTunesقم بتحديد  ،iPod nanoثم اضغط على "ملخص".
يخبرك قسم اإلصدار ما إذا كان جهاز  iPod nanoمحد ًثا أو بحاجة إلى إصدار أحدث من البرنامج.
 4انقر على تحديث لتثبيت أحدث إصدار من البرنامج.
 5إذا لزم األمر ،انقر على استعادة الستعادة جهاز  iPod nanoإلى اإلعدادات األصلية (يؤدي ذلك إلى مسح كافة البيانات املوجودة
على جهاز  .)iPod nanoاتبع اإلرشادات املوجودة على الشاشة الستكمال عملية االستعادة.
مهم  :تؤدي استعادة برنامج  iPodإلى مسح كافة البيانات من جهاز  ،iPod nanoبما في ذلك األغاني.
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األمان والتنظيف

14

تحذير  :قد يؤدي الفشل في اتباع تعليمات األمان التالية إلى نشوب حريق ،صدمة كهربائية ،إصابة ،أو تلف لجهاز iPod nano
أو أي ممتلكات آخر .الرجاء قراءة كافة معلومات األمان أدناه قبل استخدام جهاز .iPod nano

معلومات هامة خاصة باألمان

التعامل مع الجهاز  تعامل مع جهاز  iPod nanoبعناية .الجهاز مصنوع من املعدن ،الزجاج والبالستيك ويحتوي على مك ّونات
إلكترونية حساسة بداخله .قد يتعرض جهاز  iPod nanoللتلف إذا سقط على األرض ،تعرض لالحتراق ،الثقب أو التهشم أو عند
مالمسته ألي سائل .ال تستخدم جهاز  iPod nanoإذا تعرض للتلف ،كأن تتعرض شاشته للكسر على سبيل املثال ،فقد يؤدي ذلك
إلى إحداث إصابات .إذا كنت قل ًقا من تعرض الجهاز للخدش ،فيمكنك استخدام محفظة له.
اإلصالح  ال تفتح جهاز  iPod nanoوال تحاول إصالح جهاز  iPod nanoبنفسك .قد يؤدي فك جهاز iPod nano
إلى تلفه أو تعرضك لإلصابة .في حالة تلف جهاز  ،iPod nanoتعطله أو مالمسته ألي سائل ،اتصل بشركة Apple
مزيد من املعلومات حول كيفية الحصول على الخدمة على العنوان
أو مقدم خدمة معتمد من  .Appleيمكنك العثور على ٍ
www.apple.com/eg/support/ipod
البطارية  ال تحاول استبدال البطارية في جهاز  iPod nanoبنفسك ،فقد تتسبب في تلف البطارية مما قد ينتج عنه ارتفاع حرارتها
وتعرضك لإلصابة .يجب أال يتم استبدال بطارية ليثيوم أيون في جهاز  iPod nanoإال بمعرفة شركة  Appleأو مقدم خدمة معتمد
من  ،Appleويجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات املنزلية .ال تقم بحرق البطارية .ملعرفة معلومات حول
صيانة وإعادة تدوير البطارية ،انظر .www.apple.com/batteries/service-and-recycling
تشتيت االنتباه  قد يؤدي استخدام جهاز  iPod nanoفي بعض الظروف إلى تشتيت انتباهك وقد يتسبب في حدوث خطر
(على سبيل املثال ،استخدام سماعات الرأس أثناء ركوب الدراجة) .قم بمراعاة القواعد التي تحظر استخدام سماعات الرأس أو
تقيد استخدامها.
الشحن  قم بشحن جهاز  iPod nanoباستخدام الكبل ومح ّول الطاقة االختياري أو أي كبل تابع لطرف ثالث مخصص لالستخدام
مع جهاز  iPodومح ّوالت طاقة متوافقة مع  USB 2.0أو أحدث .قد يودي استخدام الكبالت أو الشواحن التالفة ،أو الشحن في
وجود الرطوبة ،إلى نشوب حريق ،صدمة كهربية ،إصابة ،أو تلف جهاز  iPod nanoأو املمتلكات األخرى .عند استخدام كبل توصيل
 Lightningبـ  USBمن  Appleلشحن  ،iPod nanoينبغي التأكد من إدخال قابس التيار املتردد أو سلك التيار املتردد تمام ًا في
املح ّول قبل توصيله بمصدر الطاقة.
موصل وكبل   Lightningتجنب مالمسة الجلد للموصل لفترة طويلة عندما يكون كبل توصيل  Lightningبـ  USBمتص ً
ال
بمصدر الطاقة ،ألنه قد يتسبب في حدوث مكروه أو إصابة .يجب تجنب املواقف مثل النوم أو الجلوس على موصل .Lightning
التعرض للحرارة لفترة طويلة  يتوافق جهاز  iPod nanoومحول الطاقة الخاص به مع معايير وقيود درجة حرارة السطح
املعمول بها .ومع ذلك ،حتى مع هذه القيود ،قد تتسبب مالمسة األسطح الساخنة بقوة لفترات طويلة في عدم الراحة أو اإلصابة .راع
ال أو متص ً
الفطرة السليمة لتجنب املواقف التي تتعرض فيها بشرتك ملالمسة الجهاز أو محول الطاقة الخاص به عندما يكون مشغ ً
ال
بمصدر طاقة لفترات طويلة من الوقت .على سبيل املثال ،ال تنم على أو محول طاقة ،أو تضع أ ًيا منهما تحت غطاء ،وسادة ،أو جسمك،
أثناء توصيله بمصدر طاقة .من الهام أن تحفظ جهاز  iPod nanoومحول الطاقة الخاص به في مكان جيد التهوية أثناء استخدامه أو
شحنه .توخ الحذر بصورة خاصة إذا كنت بحالة جسدية تؤثر على قدرتك في اكتشاف بالحرارة على جسدك.
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صوت مرتفع لفترات طويلة.
تحذير  :لتجنب احتمال التع ّرض لضرر السمع ،ال تستمع إلى الصوت بمستوى
ٍ
بصوت مرتفع إلى إلحاق الضرر بقدرتك على السمع .ضجيج الخلفية والتع ّرض
فقدان السمع  قد يتسبب االستماع إلى الصوت
ٍ
املستمر ملستويات مرتفعة من الصوت يمكن أن تجعل األصوات تبدو أهدأ مما هي عليه في الواقع .قم بتشغيل الصوت وتحقق من
مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك .ملزيد من املعلومات حول فقدان السمع ،راجع .www.apple.com/sound/
للحصول على معلومات حول كيفية تعيني الحد األقصى ملستوى الصوت في  ،iPod nanoانظر تعيني الحد األقصى ملستوى
الصوت في صفحة .24
لتجنب تلف السمع ،ال تستخدم مع جهازك سوى أجهزة االستقبال ،سماعات األذنني ،سماعات الرأس ،السماعات الكبيرة ،أو سماعات
األذن الالسلكية املتوافقة.
سماعات الرأس التي تباع مع جهاز  4s iPhoneأو أحدث في الصني (تتميز بحلقات عزل على السدادة) مصممة لتتوافق مع املعايير
الصينية وتتوافق فقط مع جهاز  4s iPhoneأو أحدث ،جهاز  2 iPadأو أحدث ،وجهاز  iPod touchالجيل الخامس.
التعرض لتردد الراديو  تم اختبار جهاز  iPod nanoوثبت أنه يستوفي الحدود املعمول بها للتعرض لتردد الراديو (.)RF
يشير معدل االمتصاص النوعي ( )SARإلى معدل امتصاص الجسم لطاقة ترددات الراديو .يبلغ حد معدل االمتصاص النوعي
( 1.6 )SARوات لكل كيلوجرام في البلدان التي تضع الحد املتوسط فوق  1جرام من النسيج و 2.0وات لكل كيلوجرام في البلدان
التي تضع الحد املتوسط فوق  10جرامات من النسيج .أثناء االختبار ،تكون موجات الراديو لجهاز  iPodمضبوطة على أعلى مستويات
اإلرسال ،وموضوعة في أوضاع تحاكي االستخدام مقابل الجسم .الحاالت التي توجد فيها األجزاء املعدنية قد تغير أداء تردد الراديو
للجهاز ،بما في ذلك توافقه مع إرشادات التعرض لتردد الراديو ،بطريقة لم يتم اختبارها أو اعتمادها.
تداخل تردد الراديو  الرجاء مراعاة اإلشارات واإلشعارات التي تحظر أو تق ّيد استخدام األجهزة اإللكترونية (على سبيل املثال،
في مرافق الرعاية الصحية أو املناطق التي تحتوي على أشياء مع ّرضة لالنفجار) .بالرغم من أن جهاز  iPod nanoقد تم تصميمه،
اختباره وتصنيعه ليتوافق مع اللوائح التنظيمية التي تحكم ترددات الراديو املنبعثة ،إال أن تلك الترددات املنبعثة من جهاز iPod nano
قد تؤثر سلبا على عمل األجهزة اإللكترونية األخرى ،ومن ثم قد تتسبب بإلحاق عطل بها .قم بإيقاف تشغيل جهاز iPod nano
أو إيقاف تشغيل  Bluetoothعندما يكون استخدامه محظور ًا ،كأن تكون مسافر ًا على منت طائرة ،أو عندما تطلب منك السلطات
القيام بذلك.
التداخل مع األجهزة الطبية  يحتوي جهاز  iPod nanoعلى مكونات وموجات راديو ينبعث منها حقول كهرومغناطيسية .كما
تحتوي سماعات الرأس على أجزاء مغناطيسية في سماعات األذن .قد تتداخل هذه الحقول الكهرومغناطيسية واألجزاء املغناطيسية
مع أجهزة ضبط نبضات القلب ،مزيالت الرجفان القلبي ،أو غيرها من األجهزة الطبية األخرى .حافظ على مسافة آمنة من الفاصل بني
الجهاز الطبي الخاص بك و iPod nanoوسماعات األذن .استشر طبيبك وجهة صنع الجهاز الطبي للحصول على معلومات خاصة
بالجهاز الطبي الخاص بك .إذا اشتبهت في أن جهاز  iPod nanoيتداخل مع جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بك أو األجهزة
الطبية األخرى ،فتوقف عن استعمال جهاز .iPod nano
الظروف الطبية  إذا كنت تعاني من أي ظرف طبي تعتقد أنه قد يتأثر بجهاز ( iPod nanoعلى سبيل املثال ،النوبات أو فقدان
الوعي أو إجهاد البصر أو الصداع) ،استشر طبيبك قبل استخدام جهاز .iPod nano
األجواء املع ّرضة لالنفجار  ال تقم بشحن جهاز  iPod nanoأو استخدامه في أي منطقة قابلة لالنفجار ،مثل مناطق التزويد
بالوقود ،أو في املناطق التي يحتوي هواؤها على مواد كيميائية أو ُجسيمات (مثل الحبوب ،الغبار ،املساحيق املعدنية) .الرجاء االلتزام
بكافة اإلشارات والتعليمات.
الحركة املتكررة  عندما تقوم بإجراء أنشطة متكررة على جهاز  ،iPod nanoقد تعاني من تعب في يديك ،ذراعيك ،معصميك ،كتفيك،
رقبتك أو أعضاء أخرى من جسمك .إذا شعرت بأي تعب ،توقف عن استخدام  iPod nanoواستشر الطبيب.
األنشطة ذات التبعات الخطيرة  هذا الجهاز غير مصمم لالستخدام بحيث تعطل الجهاز إلى الوفاة ،اإلصابة الشخصية ،أو تلف
بيئي شديد.
مخاطر االختناق  قد تؤدي بعض ملحقات جهاز  iPod nanoإلى خطر االختناق لألطفال الصغار .حافظ على هذه امللحقات بعي ًدا
عن األطفال الصغار.
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موصل في أحد املنافذ بالقوة أو الضغط بشدة مفرطة على أحد األزرار؛ ألن ذلك قد
استخدام
ّ
املوصالت واملنافذ  ال تقم أبدا بإدخال ّ
كاف من السهولة ،فهذا يعني أنهما ليسا متوافقَني .تحقق من
يؤدي إلى إحداث تلف ال يغطيه الضمان .إذا لم يتحد
بقدر ٍ
املوصل واملنفذ ٍ
ّ
املوصل بشكل صحيح بالنسبة ملوضعه في املنفذ.
املوصل مع املنفذ ،ومن أنك قمت بإدخال
وجود أي عوائق ،وتأكد من توافق
ّ
ّ
كبل توصيل  Lightningبـ   USBمن الطبيعي أن يتغير لون موصل  Lightningبعد االستخدام املعتاد .قد تؤدي األوساخ،
املعيقات والتع ّرض للرطوبة إلى تغير اللون .إذا سخن كبل توصيل  Lightningبـ  USBأو املوصل أثناء االستخدام أو لم يستطع
الشحن أو مزامنة  ،iPod nanoفقم بفصل كبل  Lightningمن الكمبيوتر أو مح ّول الطاقة لديك ونظفه بقطعة قماش ناعمة وجافة
موصل .Lightning
وخالية من النسالة .ال تستخدم السوائل أو منتجات التنظيف عند تنظيف ّ
يسمكن أن تساهم بعض أنماط االستخدام في تهرؤ الكبالت أو قطعها .يكون كبل توصيل  Lightningبـ  - USBشأنه شأن أي سلك
معدني أو كبل آخر  -عرضة ألن يصبح ضعي ًفا أو ً
هشا إذا تعرض لالنثناء بشكل متكرر في نفس املوضع .مرر الكبل في منحنيات
خفيفة بد ًال من الزوايا .افحص الكبل واملوصل بصفة مستمرة بح ًثا عن أي نوع من التعرقل ،الشقوق ،االنثناءات ،أو مظاهر التلف
األخرى .وإذا عثرت على أي تلف مثل هذا ،فتوقف عن استخدام كبل توصيل  Lightningبـ .USB
درجة حرارة التشغيل  تم تصميم جهاز  iPod nanoللعمل في درجات الحرارة املحيطة بني  32درجة إلى  95درجة فهرنهايت (0
درجة إلى  35درجة مئوية) وللتخزين في درجات حرارة بني  4-درجة إلى  113درجة فهرنهايت ( 20-إلى  45درجة فهرنهايت) .يمكن
أن يتلف جهاز  iPod nanoويقصر عمر البطارية في حال تم تخزينه أو تشغيله خارج نطاقات درجة الحرارة هذه .تجنب تعريض
جهاز  iPod nanoللتغييرات الكبيرة في درجات الحرارة أو الرطوبة .من الطبيعي أن يسخن  iPod nanoقلي ً
ال أثناء استخدامه
أو عند شحن البطارية .يعمل الهيكل الخارجي لجهاز  iPod nanoكسطح تبريد ينقل الحرارة من داخل الوحدة إلى الهواء األقل
حرارة بالخارج.
الشحن  اشحن جهاز  iPod nanoباستخدام كبل توصيل  Lightningبـ  USBاملرفق ،أو باستخدام كبالت أخرى من جهة
خارجية مصممة لجهاز  iPodومحوالت الطاقة املتوافقة مع  USB 2.0أو أحدث ،أو محوالت الطاقة املتوافقة مع لوائح البلد املعمول
بها ومع واحد أو أكثر من املعايير التالية:
 ،EN 301489-34، IEC 62684، YD/T 1591-2009، CNS 15285، ITU L.1000أو معيار قابلية تشغيل بيني آخر
معمول به خاص بمحول طاقة لجهاز محمول .تتوافق مع هذا الجهاز محوالت طاقة  USBالصغيرة في مناطق معينة تتوافق مع معايير
التشغيل البيني الخاصة بمحوالت طاقة الجهاز املحمول املعمول بها .يرجى االتصال بجهة صنع محول الطاقة ملعرفة ما إذا كان محول
طاقة  USBالخاص بك متواف ًقا مع هذه املعايير.
قد يودي استخدام الكبالت أو الشواحن التالفة ،أو الشحن في وجود الرطوبة ،إلى نشوب حريق ،صدمة كهربية ،إصابة ،أو تلف جهاز
 iPod nanoأو املمتلكات األخرى .عند استخدام محول طاقة  USBمن  Appleلشحن  ،iPod nanoينبغي التأكد من إدخال
قابس التيار املتردد أو سلك التيار املتردد تما ًما في املح ّول قبل توصيله بمصدر الطاقة.
الحفاظ على نظافة الجزء الخارجي من   iPod nanoقم بتنظيف  iPod nanoعلى الفور في حال مالمسته ألي عناصر
ملوثة قد تترك بق ًعا عليه ،مثل الحبر ،األصباغ ،مستحضرات التجميل ،األوساخ ،األطعمة ،الزيوت والدهون .لتنظيف ،iPod nano
ِّ
ينبغي فصل جميع الكبالت وإيقاف تشغيل ( iPod nanoبالضغط مع االستمرار على زر ”إسبات/إيقاظ“) .استخدم بعد ذلك قطعة
قماش ناعمة ورطبة قلي ً
ال وخالية من الوبر .تجنب تسرب أي رطوبة إلى داخل الفتحات .ال تستخدم منظفات النوافذ ،املنظفات املنزلية،
الرشاشات ،املحاليل املذيبة ،الكحول ،ماء النشادر أو املواد الكاشطة في تنظيف .iPod nano
التخ ّلص من  iPod nanoبشكل صحيح  للحصول على معلومات حول الطريقة الصحيحة للتخ ّلص من  - iPod nanoبما في
ذلك معلومات مهمة أخرى بشأن التوافق مع اللوائح التنظيمية  -انظر معلومات التخلّص من املنتج وإعادة تدويره في صفحة .62
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يمكنك العثور على الرقم التسلسلي لجهاز  iPod nanoهنا:
•

•مطبوع على ظهر جهاز .iPod nano

•

•قم بتشغيل  ،iPod nanoثم اضغط على اإلعدادات > عام > حول.

•

•في ( iTunesأثناء توصيل  iPod nanoبالكمبيوتر الخاص بك) ،حدد  ،iPod nanoثم انقر على ”ملخص“.

ابحث هنا عن املعلومات املتعلقة ببرنامج وخدمة جهاز .iPod nano
ملعرفة املزيد حول

قم بما يلي

الخدمة والدعم ،املناقشات ،البرامج
التعليمية وتنزيالت برامج Apple

انتقل إلىwww.apple.com/eg/support/ipod-nano  :

استخدام iTunes

قم بفتح  iTunesواختر مساعدة > مساعدة .iTunes
للحصول على برامج تعليمية حول  iTunesعلى اإلنترنت (متوفر في بعض املناطق فقط) ،انتقل
إلىwww.apple.com/eg/support/itunes  :

		

استخدام الصور (في OS Xv10.10.4
أو أحدث)

قم بفتح الصور واختر مساعدة > مساعدة الصور.

أحدث املعلومات حول iPod nano

قم بتسجيل  .iPod nanoللتسجيل ،قم بتثبيت  iTunesعلى الكمبيوتر الخاص بك وتوصيل
.iPod nano

الحصول على خدمة الضمان

اتبع أو ًال النصائح املقدمة في هذا الدليل ،املساعدة املعروضة على الشاشة واملوارد املتوفرة عبر
اإلنترنت .بعد ذلك ،انتقل إلىwww.apple.com/eg/support/ipod-nano  :
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معلومات التوافق مع اللوائح التنظيمية
التنظيم

املعلومات التنظيمية ،االعتماد وعالمات االمتثال الخاصة بجهاز iPod nano
متوفرة على  .iPod nanoانتقل إلى اإلعدادات > حول > التنظيم.

بيان التوافق مع لجنة االتصاالت الفيدرالية ()FCC

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

التداخل مع موجات الراديو والتلفاز

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.
لقد تم تصميم هذه املواصفات بحيث تقدم مستوى الئق من الحماية ضد هذا
التداخل في املنشآت السكنية .على الرغم من ذلك ،ليس ثمة ضمان بعدم حدوث
هذا التداخل في منشآت معينة.
يمكنك أن تتب ّين إن كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتسبب في تداخل أم ال
ناتجا عن
عن طريق إيقاف تشغيله؛ إذا توقف التداخل ،فهذا يعني أنه ربما كان ً
الكمبيوتر أو أحد األجهزة الطرفية املتصلة به.
إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتسبب بالفعل بتداخل مع املوجات التي يتم
استقبالها من الراديو أو التلفاز ،حاول تصحيح التداخل عن طريق اتخاذ واحد أو
أكثر من اإلجراءات التالية:
• •قم بإدارة هوائي التلفاز أو الراديو إلى أن يتوقف التداخل.
• •قم بنقل الكمبيوتر إلى جانب ما أو آخر من التلفاز أو الراديو.
• •قم بنقل الكمبيوتر ليبتعد أكثر عن التلفاز أو الراديو.
• •قم بتوصيل قابس الكمبيوتر بمأخذ طاقة تابع لدائرة كهربائية غير الدائرة
املتصل بها التلفاز أو الراديو( .أي التأكد من أن الكمبيوتر والتلفاز أو الراديو
متصالن بدائرتني يتم التحكم بكل منهما بقاطع دائرة أو مصهر مختلف).
يمكنك  -إذا لزم األمر  -مراجعة األمر مع أحد مقدمي الخدمات املعتمدين من
 Appleأو مع شركة  .Appleانظر معلومات الخدمة والدعم املرفقة بمنتج
 Appleالخاص بك .يمكنك ً
أيضا مراجعة األمر مع أحد الفنيني املتمرسني في
مجال الراديو/التلفاز للحصول على املزيد من االقتراحات.

مهم  :قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديالت على هذا املنتج دون تفويض من
شركة Apple Inc.إلى إبطال التوافق مع معايير  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.
يجب عليك استخدام األجهزة الطرفية والكبالت واملوصالت املحمية من Apple
للتوصيل بني مكونات النظام؛ وذلك للحد من احتمال التسبب بتداخل 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.

بيان Industry Canada

يتوافق هذا الجهاز مع معايير مواصفة معايير الراديو ( )RSSاملعفية من
الترخيص إلدارة  .Industry Canadaيخضع التشغيل للشروط التالية)1( :
أال يتسبب هذا الجهاز بأي تداخل ،و( )2أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل ،بما في
ذلك التداخل الذي يتسبب بالتشغيل غير املرغوب فيه للجهاز.
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.

بيانات التحذير الكورية

대한민국 규정 및 준수

미래창조과학부고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로,
인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.
)B급 기기(가정용 방송통신기자재
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
شهادة Singapore Wireless Certification

بيانات Taiwan Wireless Statements

بيان الفئة (ب) للجنة  VCCIاليابانية

الطرف املسؤول (جهة االتصال املعنية بأمور لجنة االتصاالت الفيدرالية فقط):
Apple Inc. Corporate Compliance
"Infinite Loop, MS 91-1EMC 1
Cupertino, CA 95014

االتحاد األوروبي

تعلن شركة  .Apple Incبموجب هذا أن هذا الجهاز الالسلكي متوافق مع
املتطلبات األساسية والشروط األخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه .R&TTE
تتوفر نسخة من إعالن التوافق مع توصيات االتحاد األوروبي عبر اإلنترنت على
.www.apple.com/euro/compliance
ممثل شركة  Appleفي االتحاد األوروبي هو Apple Distribution
.International، Hollyhill Industrial Estate، Cork، Ireland
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European Union—Electronics and Battery Disposal
Information

The symbol above means that according to local laws
and regulations your product and/or its battery shall be
disposed of separately from household waste. When this
product reaches its end of life, take it to a collection point
designated by local authorities. The separate collection and
recycling of your product and/or its battery at the time of
disposal will help conserve natural resources and ensure
that it is recycled in a manner that protects human health
and the environment.
Union Européenne—informations sur l’élimination Le
symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et
réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/
ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque
ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de
collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée
et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors
de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources
naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à
protéger la santé humaine et l’environnement.
Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses
Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom
Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses
Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle
ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die
Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass
beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle
Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt
eingehalten werden.
Unione Europea—informazioni per lo smaltimento Il
simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle
normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero
essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando
il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di
raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e
il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento
dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e
assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute
umana e dell’ambiente.
Europeiska unionen—Information om kassering
Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess
batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas
tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat
ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av
lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten
och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper
du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.
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استبدال البطارية

iPod nano يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون املوجودة في
 وتجب إعادة تدويرها، أو موفر خدمة معتمدApple فقط من خالل
 للحصول.أو التخلص منها بصورة منفصلة عن النفايات املنزلية
 انتقل إلى،على معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها
.www.apple.com/eg/batteries/replacements.html

معلومات التخ ّلص من املنتج وإعادة تدويره

 الخاص بك على النحو الصحيح وف ًقا للقواننيiPod يجب التخلص من جهاز
 نظ ًرا الحتواء هذا املنتج على بطارية؛ يجب التخلص.واللوائح التنظيمية املحلية
 عندما ينتهي العمر االفتراضي.من املنتج بشكل منفصل عن النفايات املنزلية
 أو السلطات املحلية لديك ملعرفةApple  اتصل بشركة، الخاص بكiPod لجهاز
.خيارات إعادة التدوير املتاحة لك
: انتقل إلى، إلعادة التدويرApple للحصول على معلومات حول برنامج
.www.apple.com/recycling
Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur
الصني

تايوان

		

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

El símbolo indica que este producto y/o su batería no
debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando
decida desechar este producto y/o su batería, hágalo
de conformidad con las leyes y directrices ambientales
locales. Para obtener información sobre el programa de
reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje,
sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite
www.apple.com/la/environment.

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 البيئيةApple إننا في
 انتقل إلى املوقع، ملزيد من املعلومات.لعملياتنا التشغيلية وملنتجاتنا
.www.apple.com/environment
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عالمة وشعارات Bluetooth®هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة
 ،Bluetooth SIG, Incوأي استخدام لهذه العالمات من قِ بل شركة Apple Inc
هو بموجب استخدام مرخّ ص.

تعد  ،Appleشعار AppleFinder ،iMovie ،iPhone ،iPod ،iPod nano ،،
iTunesiTunes U ،Mac ،Mac ، ،OS X ،وشعار  Made for iPodعالمات
تجارية مملوكة لشركة ،Apple Inc.مسجلة في الواليات املتحدة ودول أخرى.

 NIKEوتصميم  Swooshهما عالمتان تجاريتان لصالح شركة .NIKE, Inc
والشركات التابعة لها ،ويتم استخدامهما بموجب ترخيص.

تعد EarPodsLightning ، ،و Multi-Touchعالمات تجارية مملوكة لشركة
.Apple Inc

ربما تكون أي أسماء لشركات أو منتجات أخرى مذكورة في هذا الدليل عالمات تجارية
للشركات املالكة لها.

تُعد  Geniusو iTunes Storeعالمتي خدمة لشركة ،Apple Inc.مسجلتني في
الواليات املتحدة ودول أخرى.

لقد بذلنا كل الجهود الالزمة لضمان دقة املعلومات الواردة في هذا الدليل .شركة
 Appleغير مسؤولة عن األخطاء الطباعية والكتابية.

Apple
"Infinite Loop 1
"Cupertino, CA 95014-2084
"408-996-1010
www.apple.com

بعض التطبيقات غير متوفرة في بعض املناطق .توفر التطبيقات عرضة للتغيير.
AB019-00154/2015-07

