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Seznámení s iPodem nano

1

Celkový pohled na iPod nano
Uspat/probudit

Stavový řádek

Zesílit

Přehrát/pozastavit

Ztišit

Obrazovka Multi-Touch
Nabídka a ikony aplikací

Tlačítko plochy

Sluchátková zdířka

Lightning konektor

Požadovaná akce

Postup

Zapnutí nebo vypnutí displeje
při poslechu hudby nebo jiného
zvukového obsahu

Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení.

Úplné vypnutí iPodu nano nebo
jeho opětovné zapnutí

Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení a podržte je po dobu
několika sekund.

Úprava hlasitosti při poslechu
hudby nebo jiného zvukového
obsahu

Stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti, resp. Snížení hlasitosti.

Spuštění a pozastavení
přehrávání zvuku

Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit.

Skok na následující zvukovou
stopu

Dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit.

Skok na předchozí zvukovou
stopu

Třikrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit.

Návrat na plochu

Stiskněte tlačítko plochy.

		

Těmito tlačítky lze měnit také hlasitost zvukových výstrah a
dalších zvuků.
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Příslušenství

S iPodem nano je dodáváno následující příslušenství:

Sluchátka Apple EarPods

Kabel Lightning – USB

Kabel Lightning/USB slouží k připojení iPodu nano k počítači, k synchronizaci jeho obsahu
a k nabíjení baterie. Můžete použít také kabel se síťovým adaptérem Apple USB Power Adapter
(prodávaný samostatně).
Sluchátka Apple EarPods slouží k poslechu hudby, audioknih a podcastů. Zároveň plní funkci
antény při poslechu rozhlasového vysílání.
Informace o používání iPodu nano s doplňky včetně volitelných sluchátek a zařízení Bluetooth®
najdete v tématu Kapitola 12, EarPods a doplňky Bluetooth, na stránce 55.

Plocha zařízení

Po zapnutí iPodu nano se na displeji zobrazí plocha. Klepnutím na ikonu na ploše otevřete
příslušnou aplikaci, v ní se pak můžete pohybovat pomocí gest (další informace lze najít
v tématu Použití funkce Multi-Touch na stránce 9).
Při prvním zapnutí iPodu nano uvidíte na ploše následující ikony:
Hudba

Umožňuje rychlý přístup k hudbě a dalšímu zvukovému
obsahu uspořádanému podle seznamů stop, umělců, skladeb a
dalších kategorií.

Videa

Poskytuje rychlý přístup k filmům a videím uspořádaným
podle typu.

Fitness

Spustí funkci Fitness, která umožňuje spočítat počet kroků při chůzi
či běhu nebo sledovat čas, vzdálenost, rychlost či počet spálených
kalorií během cvičení.

Podcasty

Zobrazí seznam podcastů, které byly synchronizovány
z knihovny iTunes.

Fotografie a obrázky

Zobrazí fotografie synchronizované z počítače.

Rádio

Jsou-li k iPodu nano připojena sluchátka EarPods nebo jiná
sluchátka, spustí FM tuner.

Kapitola 1    Seznámení s iPodem nano
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Přejetím prsty doleva zobrazíte tyto další ikony, umístěné na druhé obrazovce:
Hodiny

Zobrazí obrazovku s hodinami, stopkami a minutkou.

Nastavení

Zobrazí obrazovku s nastavením iPodu nano a mnoha
jeho funkcemi.

Audioknihy

Zobrazí audioknihy synchronizované z knihovny iTunes (nemáte-li
žádné audioknihy, ikona se nezobrazí).

iTunes U

Zobrazí sbírky iTunes U synchronizované z knihovny iTunes
(nemáte-li žádné sbírky, ikona se nezobrazí).

Diktafon

Zobrazí obrazovku s ovládacími prvky pro záznam a správu
hlasových záznamů. Viditelná jen tehdy, pokud je k iPodu nano
připojen mikrofon nebo pokud v iPodu nano existují nahrané
hlasové záznamy.

Stavové ikony

Ikony ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky poskytují informace o iPodu nano:
Bluetooth je zapnutý, ale iPod nano není spárován se zařízením Bluetooth nebo k němu
není připojen, případně je spárované zařízení mimo dosah nebo vypnuté.
nebo

Bluetooth je zapnutý a iPod nano je připojen k zařízení Bluetooth. Barva závisí na barvě
stavového řádku.
Právě hraje rádio.
Probíhá přehrávání skladby, podcastu, audioknihy nebo položky iTunes U.
Přehrávání skladby, podcastu, audioknihy, položky iTunes U nebo rozhlasového pořadu
je pozastaveno.
Probíhá počítání kroků.
Informuje o úrovni baterie a o stavu nabíjení.

Kapitola 1    Seznámení s iPodem nano
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Začínáme

·

2

VAROVÁNÍ: Abyste předešli zranění, před prvním použitím iPodu nano si přečtěte Důležité
bezpečnostní informace na stránce 64.

Nastavení iPodu nano

Začněte nastavením iPodu nano pomocí iTunes v počítači. Během tohoto nastavení si můžete
vytvořit účet v obchodě iTunes Store nebo můžete použít již existující účet. (Obchod iTunes
Store nemusí být ve všech zemích a oblastech dostupný.) Aplikace iTunes po připojení
iPodu nano též zobrazí a pro případ potřeby zaznamenají jeho sériové číslo.
Chcete-li používat iPod nano, potřebujete Mac nebo PC s portem USB 2.0 nebo USB 3.0
s vysokým příkonem a jeden z těchto operačních systémů:
••

OS X v10.7.5 nebo novější

••

Windows 8 nebo novější, Windows 7 nebo 32bitová verze Windows Vista (s aktualizací SP3
nebo novější)

Nastavení iPodu nano:
1 Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi aplikace iTunes z adresy www.itunes.com/download.
Potřebujete iTunes 12.2 nebo novější.
2 Pomocí kabelu dodaného s iPodem nano připojte iPod nano k portu USB na Macu nebo PC.

3 Zaregistrujte iPod nano v aplikaci iTunes podle pokynů na obrazovce a poté proveďte
synchronizaci skladeb z knihovny iTunes do iPodu nano.
Potřebujete-li poradit s používáním nástroje Setup Assistant iPodu nano, přejděte k postupu
Nastavení synchronizace s iTunes na stránce 15.
Při synchronizaci iPodu nano s počítačem se na displeji iPodu nano zobrazuje zpráva
„Synchronizace“. Po dokončení synchronizace iTunes zobrazí zprávu „Synchronizace iPodu je
dokončena“.
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4 Chcete-li zajistit maximální životnost baterie, je třeba při prvním použití iPodu nano dodržet
dobu nabíjení v délce tří hodin nebo do té doby, než se zobrazí ikona oznamující plné nabití.
Pokud je iPod nano připojen k portu USB a počítač je vypnutý nebo v režimu spánku, baterie se
nebude nabíjet.
iPod nano lze odpojit i před úplným nabitím baterie. Synchronizaci můžete provádět během
nabíjení. Více informací viz Informace o baterii na stránce 13.
5 Po dokončení kabel od iPodu nano odpojte.
iPod nano nikdy neodpojujte, pokud je zobrazena zpráva Připojeno nebo Synchronizace.
Abyste předešli poškození souborů v iPodu nano, při zobrazení některé z těchto zpráv před
odpojením kabelu iPod nano vysuňte.
Další informace o bezpečném odpojení iPodu nano lze najít v tématu Odpojení iPodu nano od
počítače na stránce 13.

Kapitola 2    Začínáme
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Základy

3

iPod nano lze ovládat pomocí rychlých gest na displeji Multi‑Touch, pomocí tlačítek na horní
a boční straně a pomocí ovládacích prvků na kompatibilním příslušenství. iPod nano si můžete
přizpůsobit nastavením předvoleb a synchronizovat s počítačem pomocí iTunes. Zde je
vysvětleno, jak iPod nano správné připojit a odpojit, jak dobíjet baterii a šetřit její energii.

Použití funkce Multi-Touch

Díky dotykovému displeji lze iPod nano snadno ovládat pomocí jednoduchých prstových gest.

Klepnutí a poklepání
Klepnutím na ikonu můžete otevřít příslušnou aplikaci či obrazovku nebo vybrat položku
v nabídce či seznamu. Poklepáním na fotografii můžete tuto fotografii zvětšit, dalším
poklepáním ji opět zmenšíte. Při sledování videa poklepáním změníte jeho formát
na obrazovce.

Přejetí prsty
Přejetím prsty na jednu či druhou stranu můžete zobrazit následující, resp.
předchozí obrazovku.
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Švihnutí
Prudkým švihnutím prsty lze docílit rychlého posuvu nahoru nebo dolů. Můžete vyčkat, až
se posuv zastaví, nebo jej ihned zastavit sami dotykem kdekoliv na obrazovce. Dotykem na
obrazovce během posouvání nic nevyberete ani neaktivujete.
V některých seznamech (například v zobrazení Seznamy stop) můžete švihnutím dolů zobrazit
ovládací prvky pro úpravy na horním okraji obrazovky.

Přetažení
Ovládací prvky nebo jezdce na liště zrychleného přehrávání můžete přesouvat přetažením.

Zvětšení a zmenšení
Fotografie můžete při prohlížení postupně zvětšovat a zmenšovat. Roztažením prstů fotografii
zvětšíte, sevřením prstů fotografii zmenšíte. Poklepáním je zvětšíte na maximální velikost
a dalším poklepáním znovu zmenšíte na původní velikost.

Kapitola 3    Základy
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Další možnosti ovládání iPodu nano pomocí gest a tlačítek:
Úplné vypnutí iPodu nano nebo jeho
opětovné zapnutí

Chcete-li iPod nano úplně vypnout, stiskněte tlačítko
Spánek/Probuzení a podržte je po dobu několika
sekund. Přehrávání jakéhokoli obsahu bude vypnuto.
Chcete-li takto vypnutý iPod nano opět zapnout,
stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení a podržte je po
dobu několika sekund.

Probuzení iPodu nano ze spánku

Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení.

Vypnutí displeje

Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení. Přehrávání
hudby nebo jiného zvukového obsahu
bude pokračovat.

Zapnutí podsvícení displeje

Je-li podsvícení ztlumeno, klepněte na displej.

Reset iPodu nano (pokud nereaguje)

Stiskněte současně tlačítka Spánek/Probuzení
a Plocha a podržte je šest sekund, dokud se displej
nevypne. Po několika sekundách se zobrazí logo
Apple a poté plocha.

Výběr položky

Klepněte na položku.

Přechod na předchozí obrazovku

Přejeďte prsty doprava.

Přechod na další obrazovku (pokud je k dispozici)

Přejeďte prsty doleva.

Přechod v seznamu nahoru

Klepněte na stavový řádek na horním
okraji obrazovky.

Zobrazení celého názvu skladby, alba nebo
jména umělce

Zlehka přejeďte prsty přes název.

Přímý přechod na plochu

Stiskněte tlačítko plochy

Přímý přechod na obrazovku Přehrávané

Dvakrát stiskněte tlačítko plochy

.
.

Nastavení předvoleb

V Nastaveních si můžete přizpůsobit obrazovku iPodu nano, změnit zobrazení data a času,
zapnout Bluetooth a nastavit jiné předvolby. V Nastaveních můžete rovněž nastavit předvolby
přehrávání hudby, videa, fotografií a rádia.
Otevření Nastavení pro iPod nano:
mm Na ploše klepněte na ikonu Nastavení.

Získání informací o iPodu nano
V nabídce Nastavení > Obecné > Informace najdete tyto informace o iPodu nano:
••

Kapacita a volné místo

••

Počet skladeb, fotografií a videí v iPodu nano

••

Sériové číslo, model a verze softwaru

••

Adresa Bluetooth

••

Copyright, regulační a právní informace

Obecné předvolby
Klepnutím na Nastavení > Obecné zobrazíte tyto předvolby:
Jas

Kapitola 3    Základy
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Tapeta

Nastavení obrázku na pozadí plochy. Klepnutím na
vzor můžete zobrazit náhled. Poté klepněte na volbu
Zrušit nebo Nastavit.

Datum a čas

Nastavení data, času a časového pásma. Změna
zobrazení času na 24hodinový formát. Zobrazení
hodin při zapnutí. Výběr číselníku hodin (viz
Přizpůsobení hodin na stránce 45).

Jazyk

Nastavení jazyka pro iPod nano.

Zpřístupnění

Zapnutí funkce VoiceOver a Mono audio. Inverze
barev na obrazovce. Nastavení zkratky pro zapnutí a
vypnutí funkcí zpřístupnění.
Informace o funkcích zpřístupnění lze najít v oddílu
Funkce Univerzálního přístupu na stránce 51.

Nastavení předvoleb pro hudbu
Klepnutím na Nastavení > Hudba nastavíte tyto předvolby:
Zamíchání zatřesením

Zapnutí nebo vypnutí funkce, která umožňuje
rychlým zatřesením iPodu nano přeskočit na
náhodnou skladbu.

Vyrovnat hlasitost

Automatické přizpůsobení hlasitosti skladeb tak, aby
se přehrávaly se stejnou relativní úrovní hlasitosti.

Ekvalizér

Nastavení ekvalizéru.

Limit hlasitosti

Nastavení maximální hlasitosti přehrávání v iPodu
nano a přiřazení přístupového kódu, který zamezí
změnám nastavení bez vašeho vědomí.

Prolnutí zvuku

Zapnutí automatické funkce, která při přehrávání
vždy zvolna zeslabí konec aktuální skladby a
současně zesílí začátek další skladby.

Skupinové kompilace

Seskupení skladeb z kompilací. Kompilace jsou
zobrazeny jako podkategorie kategorií Umělci a
jednotlivých kategorií Žánry na panelu Hudba.

Nastavení videa, fotografií a rádia
V Nastavení můžete nastavit předvolby přehrávání videa, poslechu rádia a zobrazování
fotografií. Více informací viz:
••

Kapitola 5, Videa, na stránce 27

••

Kapitola 6, FM rádio, na stránce 30

••

Kapitola 8, Fotografie a obrázky, na stránce 41

Resetování předvoleb
U všech položek nastavení iPodu nano můžete obnovit výchozí hodnoty, aniž by to mělo vliv
na synchronizovaný obsah.
Obnova všech nastavení:
1 Na ploše klepněte na ikonu Nastavení.
2 Klepněte na Obnovit nastavení.
3 Klepněte na tlačítko Obnovit nebo Zrušit (pokud si operaci rozmyslíte).
4 Klepněte na požadovaný jazyk a poté na tlačítko Hotovo.

Kapitola 3    Základy
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Připojení a odpojení iPodu nano

Při připojení iPodu nano k počítači lze synchronizovat soubory a nabít baterii iPodu nano.
Synchronizace skladeb a nabíjení baterie může probíhat současně.
Důležité: Je-li počítač v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu, baterie se nenabíjí.

Připojení iPodu nano k počítači
Při připojení iPodu nano k počítači bude aplikace iTunes synchronizovat obsah automaticky,
pokud v ní není vybráno jiné nastavení.
Připojením iPodu nano k počítači:
mm Připojte dodaný kabel Lightning k portu USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem na počítači.
Druhý konec kabelu připojte k iPodu nano.
Příkon dodávaný rozhraním USB většiny klávesnic nepostačuje pro nabíjení iPodu nano.

Odpojení iPodu nano od počítače
Je-li podsvícení vypnuto, zapněte je stisknutím tlačítka Spánek/Probuzení, abyste zjistili, zda je
odpojení bezpečné.
Odpojení iPodu nano:
mm Počkejte, než se zobrazí plocha nebo zpráva, že iPod nano můžete odpojit. Potom od něj
odpojte kabel.
iPod nano nikdy neodpojujte, pokud je zobrazena zpráva Připojeno nebo Synchronizace. Je-li
zobrazena některá z těchto zpráv, musíte iPod nano před odpojením vysunout, jinak může dojít
k poškození souborů, které jsou v něm uloženy.
Vysunutí iPodu nano:
mm V iTunes vyberte Ovládání > Vysunout disk nebo klikněte na tlačítko Vysunout pod
iPodem nano.
mm Používáte-li Mac, můžete ikonu iPodu nano na ploše přetáhnout do koše.
mm Používáte-li PC s Windows, můžete iPod nano vysunout v okně Tento počítač nebo kliknutím na
ikonu Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows
a následným výběrem iPodu nano.
Dojde-li k nechtěnému odpojení iPodu nano bez předchozího vysunutí, připojte jej k počítači a
proveďte synchronizaci znovu.

Informace o baterii
VAROVÁNÍ: Důležité bezpečnostní informace o baterii a nabíjení iPodu nano najdete v části
Důležité bezpečnostní informace na stránce 64.
iPod nano obsahuje interní baterii, kterou nemohou vyměňovat uživatelé. Chcete-li zajistit
maximální životnost baterie, je třeba při prvním použití iPodu nano dodržet dobu nabíjení
v délce tří hodin nebo do té doby, než se zobrazí ikona oznamující plné nabití.
Přibližně po hodině a půl je baterie iPodu nano nabita na 80 procent kapacity. Úplné nabití
trvá asi tři hodiny. Pokud při nabíjení iPodu nano přehráváte hudbu, přidáváte soubory,
posloucháte rádio nebo si prohlížíte prezentaci snímků, může nabíjení trvat déle.

Kapitola 3    Základy
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Nabíjení baterie
Baterii iPodu nano lze nabít tak, že iPod nano připojíte k počítači, nebo pomocí adaptéru Apple
USB Adapter (dodávaného samostatně).
Nabíjení baterie pomocí počítače:
mm Připojte iPod nano k portu USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem na počítači. Počítač musí
být zapnutý a nesmí být v režimu spánku.
Důležité: Pokud se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Připojte k napájení“, je nejprve nutné
nabít baterii. Teprve poté bude iPod nano schopen komunikovat s počítačem. Viz Když se na
displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Připojit k napájení“ na stránce 60.
Chcete-li iPod nano nabíjet i bez přístupu k počítači, můžete si zakoupit síťový adaptér Apple
USB Power Adapter.
Nabíjení baterie pomocí síťového adaptéru Apple USB Power Adapter:
1 Připojte kabel Lightning k síťovému adaptéru Apple USB Power Adapter.
2 Druhý konec kabelu Lightning připojte k iPodu nano.
3 Zapojte adaptér Apple USB Power Adapter do funkční zásuvky elektrické sítě.
Apple USB Power Adapter
(vzhled vašeho adaptéru může být odlišný)

Kabel Lightning – USB

VAROVÁNÍ: Před zasunutím napájecího adaptéru do zásuvky elektrické sítě zkontrolujte jeho
správné sestavení.

Stavy baterie
Není-li iPod nano připojen ke zdroji napájení, ukazuje ikona baterie v pravém horním rohu
displeje iPodu nano přibližné zbývající množství energie.
Baterie je méně než z 20 % nabitá
Baterie je přibližně z poloviny nabitá
Baterie je plně nabitá

Po připojení iPodu nano ke zdroji napájení se ikona baterie změní a ukazuje, že se baterie nabíjí
nebo že je plně nabitá. iPod nano lze odpojit a používat ještě před úplným nabitím.
Baterie se nabíjí (blesk)
Baterie je plně nabitá (zástrčka)

Poznámka: Dobíjecí baterie lze dobíjet po určitý omezený počet cyklů. Po určité době bude
baterii pravděpodobně nutné nechat vyměnit u společnosti Apple nebo v autorizovaném
servisu. Životnost baterie a počet nabíjecích cyklů se může lišit podle nastavení a způsobu
používání. Další informace lze najít na webových stránkáchwww.apple.com/cz/batteries.
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Šetření energií baterie
iPod nano při poslechu inteligentně spravuje výdrž baterie. Kvůli úspoře energie se displej
iPodu nano ztlumí vždy, když se jej po dobu dvaceti sekund nedotknete. Poté se displej vypne.
Displej znovu zapnete a vypnete tlačítkem Spánek/Probuzení.
Neprobíhá-li v iPodu nano žádná aktivita (nepřehrává se žádný zvuk ani video nebo při
zapnutém krokoměru není detekován žádný pohyb), zařízení se automaticky vypne. Chcete-li
takto vypnutý iPod nano opět zapnout, stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení.
iPod nano lze také úplně vypnout tak, že stisknete tlačítko Spánek/Probuzení a několik sekund
je podržíte. Chcete-li takto vypnutý iPod nano opět zapnout, stiskněte tlačítko Spánek/
Probuzení a několik sekund je podržte.
Vypnutí iPodu nano:
••

Zastaví se aktuální přehrávání hudby nebo jiného zvukového obsahu

••

Vymaže se dočasně uložené rozhlasové vysílání

••

Probíhala-li prezentace snímků, bude ukončena

••

Probíhalo-li přehrávání videa, bude ukončeno

••

Probíhalo-li nahrávání hlasového záznamu, bude záznam uložen

••

Zastaví se počítání kroků

••

Bude zastaveno načítání dat cvičení Nike+ a data budou uložena

Je-li iPod nano vypnutý, neozve se po skončení odpočtu žádný budík ani upozornění. Jakmile
iPod nano znovu zapnete, budou všechna upozornění, jejichž čas dosud nevypršel, spouštěna
podle plánu.
Pokud nejste připojeni k zařízení Bluetooth nebo je nepoužíváte, v zájmu úspory energie
vypněte rozhraní Bluetooth v části Nastavení > Bluetooth.

Nastavení synchronizace s iTunes

iTunes je bezplatná aplikace určená k synchronizaci hudby, audioknih, podcastů, fotografií,
videí a sbírek iTunes U mezi počítačem a iPodem nano a k odesílání údajů o cvičení na webové
stránky Nike+. K použití funkcí iPodu nano potřebujete iTunes 12.2 nebo novější.
V elektronickém obchodě iTunes Store (dostupném jen v některých zemích) si můžete
přehrávat ukázky a stahovat obsah do knihovny iTunes ve vašem počítači. Více informací
o iTunes a iTunes Store lze získat přímo v iTunes pomocí příkazu Nápověda > Nápověda
pro iTunes.

Automatická synchronizace
Po připojení k počítači bude obsah iPodu nano aktualizován tak, aby se shodoval s položkami
v knihovně iTunes. Po dokončení aktualizace se v okně iTunes zobrazí zpráva o dokončení
a v dolní části okna iTunes je pomocí pruhového ukazatele znázorněna velikost prostoru na
disku, který je využit pro různé typy obsahu. V jednom okamžiku lze iPod nano automaticky
synchronizovat vždy pouze s jedním počítačem.
Důležité: Při prvním připojení k počítači, se kterým není iPod nano synchronizován, se zobrazí
dotaz, zda mají být skladby synchronizovány automaticky. Odpovíte-li kladně, budou z iPodu
nano vymazány všechny skladby, audioknihy a další obsah a budou nahrazeny skladbami a
dalšími položkami z daného počítače.
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Pokud iPod nano připojujete k jinému počítači než k tomu, s nímž jej obvykle synchronizujete,
můžete funkci synchronizace vypnout.
Vypnutí automatické synchronizace iPodu nano:
1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes.
2 V iTunes na panelu Souhrn zrušte výběr volby „Při připojení iPodu otevřít iTunes“.
3 Klikněte na tlačítko Použít.
I když je automatická synchronizace vypnuta, můžete nadále synchronizovat kliknutím na
tlačítko Synchronizovat.

Ruční správa iPodu nano
Pokud iPod nano spravujete ručně, můžete do něj přidávat obsah z několika počítačů, aniž by
byly vymazány položky již v iPodu uložené.
Zapnete-li ruční správu hudby v iPodu nano, vypnou se volby automatické synchronizace na
panelech Hudba, Podcasty, iTunes U a Fotografie. Není možné spravovat některé volby ručně
a pro jiné používat automatickou synchronizaci.
Poznámka: Při manuální správě obsahu funkce Mixy Genius nefunguje. Můžete však nadále
provést ruční synchronizaci seznamů stop do iPodu nano a po ruční synchronizaci obsahu
Genius můžete vytvořit seznamy stop Genius v iPodu. Viz Přehrávání mixů Genius na
stránce 24.
Zapnutí ruční správy obsahu v iTunes:
1 Použijte příkaz iTunes > Předvolby a potom klikněte na Zařízení.
2 Vyberte volbu „Vypnout automatickou synchronizaci iPodů, iPhonů a iPadů“ a klikněte na
tlačítko OK.
3 V okně iTunes vyberte iPod nano a klikněte na panel Souhrn.
4 V oddílu Volby vyberte volbu „Vybírat hudbu a video manuálně“.
5 Klikněte na tlačítko Použít.
Spravujete-li obsah iPodu nano ručně, je před odpojením od počítače nutné iPod nano
v aplikaci iTunes vždy nejprve vysunout. Viz Odpojení iPodu nano od počítače na stránce 13.
iPod nano můžete kdykoli znovu nastavit na automatickou synchronizaci – zrušte zaškrtnutí
volby „Vybírat hudbu a video manuálně“ a klikněte na tlačítko Použít. Je možné, že budete
muset znovu nastavit volby synchronizace.

Přenos zakoupeného obsahu do jiného počítače
Obsah zakoupený prostřednictvím iTunes v jednom počítači lze pomocí iPodu nano přenést
do knihovny iTunes v jiném počítači. Tento další počítač musí být autorizován pro přehrávání
obsahu zakoupeného z vašeho účtu v iTunes Store.
Přenos zakoupeného obsahu do jiného počítače:
1 Otevřete iTunes v požadovaném počítači a vyberte volbu Obchod > Autorizovat tento počítač.
2 Připojte iPod nano k nově autorizovanému počítači.
3 V iTunes použijte příkaz Soubor > Přenést zakoupené z iPodu.
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Hudba a další zvukový obsah

4

Hledání a přehrávání skladeb, podcastů a položek iTunes U je na iPodu velmi snadné. Pomocí
dotykového displeje můžete ovládat funkce opakovaného přehrávání skladeb, rychlého
posunu, zamíchání nebo vytváření seznamů stop. Můžete přehrát Mix Genius (skladby z vaší
knihovny, které se k sobě hodí) nebo si na základě oblíbené skladby vytvořit seznam stop
Genius.
VAROVÁNÍ: Důležité informace o tom, jak předejít ztrátě sluchu, najdete v části
Kapitola 14, Informace o bezpečnosti a zacházení, na stránce 64.

Přehrávání hudby

Při přehrávání skladby bude na obrazovce Přehrávané zobrazena grafika alba a na jiných
obrazovkách bude nahoře ve stavovém řádku zobrazena ikona Přehrávání ( ) nebo
Pozastavení ( ). Při přehrávání hudby či jiného zvukového obsahu v iPodu nano můžete hudbu
procházet a měnit nastavení zařízení.
Poznámka: Aby bylo možné přehrávat skladby a další zvukový obsah, je nutné iPod nano
vysunout z počítače.

Přehrání skladby:
Proveďte některou z následujících akcí:
mm Na ploše klepněte na volbu Hudba, klepnutím vyberte kategorii (Seznamy stop, Alba nebo
jinou skupinu) a poté požadovanou skladbu.
mm Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti) spusťte přehrávání náhodné
skladby. Je-li skladba pozastavena, bude pokračovat její přehrávání.
mm Chcete-li přehrát náhodně zamíchané skladby, rychle s iPodem nano zatřeste.
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Pokud iPod nano v průběhu přehrávání hudby nebo jiného zvuku vypnete (stisknutím
a podržením tlačítka Spánek/Probuzení), přehrávání stopy se pozastaví. Jakmile iPod nano znovu
zapnete, pokračujte v přehrávání klepnutím na nebo stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit.
Hledání skladeb v hudební knihovně:
Proveďte některou z následujících akcí:
mm Seznamy stop a seznamy alb lze rychle procházet švihnutím. Chcete-li poté přejít zpět na
začátek seznamu, klepněte prstem na řádek nabídek.
mm Lehkým přejetím po názvu zprava doleva zobrazíte celý text (název se posune, abyste jej mohli
přečíst celý).
mm Tažením prstem dolů v seznamu zobrazíte přes názvy skladeb velké písmeno. Jakmile se
dostanete k požadovanému písmenu, zdvihněte prst.

Ovládání přehrávání skladeb
Přehrávání můžete ovládat pomocí ovládání skladeb na obrazovce Přehrávané, pomocí tlačítka
Přehrát/Pozastavit mezi tlačítky hlasitosti na iPodu nano, pomocí tlačítek na sluchátkách
Apple EarPods s ovládáním a mikrofonem (k dispozici samostatně) nebo pomocí jiného
kompatibilního zvukového vybavení.

Pozice ve stopě
Klepnutím na
obrazovku tyto
ovládací prvky
zobrazíte

Ovládací prvky
skladby
Hlasitost

Kapitola 4    Hudba a další zvukový obsah
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Pomocí ovládacích prvků a tlačítek pro přehrávání můžete v iPodu nano provádět následující akce:
Pozastavení skladby

Klepněte na , stiskněte tlačítko Přehrát/
Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti) nebo odpojte
sluchátka EarPods.

Puštění pozastavené skladby

Klepněte na nebo stiskněte tlačítko Přehrát/pauza
(mezi tlačítky hlasitosti).

Přehrání skladby znovu od začátku

Klepněte na tlačítko

Přehrání předchozí skladby

Klepněte dvakrát na tlačítko

Skok na následující skladbu

Klepněte na nebo dvakrát stiskněte tlačítko
Přehrát/pauza (mezi tlačítky hlasitosti).

Rychlý posuv ve skladbě vpřed nebo vzad

Stiskněte a podržte tlačítko

Opakování skladeb

Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte
na
. Dalším klepnutím zobrazíte další volby:

.
.

nebo

.

= opakování všech skladeb v aktuálním albu
nebo seznamu
= opakování aktuální skladby stále dokola
Vytvoření seznamu stop Genius

Spusťte přehrávání skladby, klepněte na obrazovku
Přehrávané a potom klepněte na .

Zamíchání skladeb

Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte
.
na
Je-li v Nastavení zapnuta funkce Zamíchání
zatřesením, krátce iPodem nano zatřeste.

Skok na libovolné místo skladby

Táhněte přehrávací hlavu po liště pozice ve stopě.
Sklouznutím prstu po obrazovce dolů můžete
nastavit větší přesnost tažení. Čím níže prst
posunete, tím bude rychlost tažení menší.

Ohodnocení skladeb

Na obrazovce Přehrávané klepněte na tlačítko
a poté přejeďte prstem přes tečky v horní části
obrazovky.

Zobrazení skladeb alba

Klepněte na obrazovku Přehrávané a poté na
nebo klepněte na album v seznamu alb.

Změna směrování zvuku

Klepněte na ikonu směrování zvuku vedle ovládání
hlasitosti a poté klepněte na zařízení, přes které
chcete zvuk přehrávat.
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Zamíchání skladeb
Skladby, alba nebo seznamy stop lze přehrávat v náhodném pořadí. iPod nano lze navíc
nastavit tak, že k zamíchání skladeb stačí rychlé zatřesení přístrojem.

Způsoby zamíchání hudby:
Zamíchání a přehrání všech skladeb

Klepněte na volbu „Zamíchat“ nad seznamem
skladeb. iPod nano začne v náhodném pořadí
přehrávat skladby ze své hudební knihovny. Přitom
přeskakuje audioknihy, podcasty a sbírky iTunes U.

Zamíchání skladeb prostřednictvím
obrazovky Puštěné

Klepněte na obrazovku a potom klepněte na

Použití funkce Zamíchání zatřesením

Je-li obrazovka zapnutá, můžete rychlým zatřesením
iPodu nano přeskočit na náhodnou skladbu. Je-li
obrazovka vypnutá, stiskněte před zatřesením
tlačítko Spánek/Probuzení. Funkce „Zamíchání
zatřesením“ je ve výchozím nastavení zapnutá, na
obrazovce Nastavení > Hudba ji však lze vypnout.

.

Přehrávání podcastů, audioknih a sbírek iTunes U

Pojmem podcasty se označují bezplatné pořady, které si lze stáhnout v obchodě iTunes Store či
jinde. Podcasty jsou uspořádány podle pořadů, jednotlivých epizod těchto pořadů a dále podle
kapitol v těchto epizodách. Vrátíte-li se k podcastu, který jste již přehrávali, bude přehrávání
pokračovat od místa, kde jste skončili.
Audioknihy si můžete koupit a stáhnout v obchodě iTunes Store. Při přehrávání audioknih
zakoupených v obchodě iTunes Store nebo na webu audible.com můžete upravit rychlost
přehrávání tak, že bude rychlejší nebo pomalejší než normálně. Ikona Audioknihy se na ploše
zobrazí jen tehdy, pokud jste audioknihy sesynchronizovali s knihovnou iTunes.
Názvem iTunes U se označuje vzdělávací oddělení obchodu iTunes Store, ze kterého si lze do
iPodu nano bezplatně stáhnout přednášky, jazykové lekce a další materiály. Obsah iTunes U
je uspořádán podle sbírek, položek ve sbírkách, autorů a poskytovatelů. Ikona iTunes U se na
ploše zobrazí jen tehdy, pokud jste obsah iTunes U sesynchronizovali s knihovnou iTunes.
Hledání podcastů, audioknih a sbírek iTunes U:
mm Na ploše klepněte na ikonu Podcasty (nebo Audioknihy či iTunes U) a potom na libovolný
pořad či titul.
Podcasty, audioknihy a obsah iTunes U jsou uvedeny také v kategorii Hudba.
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Podcasty a sbírky iTunes U se zobrazují v chronologickém pořadí, takže je můžete postupně
přehrávat tak, jak byly vydány. Nepřehrané pořady a epizody jsou označeny modrou tečkou.
Jakmile skončí přehrávání jedné epizody podcastu nebo položky iTunes U, automaticky začne
přehrávání následující nepřehrané nebo pouze částečně přehrané položky.

Další informace o stahování a poslechu podcastů lze získat v iTunes pomocí příkazu Nápověda >
Nápověda pro iTunes. V nápovědě vyhledejte heslo „podcasty“.

Ovládání přehrávání podcastů, audioknih a sbírek iTunes U
Ovládací prvky pro podcasty, audioknihy a sbírky iTunes U se mírně liší od ovládání pro skladby.

Pozice ve stopě
Klepnutím na
obrazovku tyto
ovládací prvky
zobrazíte

Ovládací prvky
skladby
Hlasitost

Ovládání přehrávání podcastů, sbírek iTunes U a audioknih pomocí prvků na obrazovce
a tlačítek iPodu nano:
Pozastavení

Klepněte na , odpojte sluchátka EarPods nebo
stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky
hlasitosti).

Pokračování pozastaveného programu

Klepněte na nebo stiskněte tlačítko Přehrát/pauza
(mezi tlačítky hlasitosti).

Spuštění znovu od začátku

Klepněte na tlačítko

Přehrání předchozí epizody nebo kapitoly

Klepněte na na začátku epizody či kapitoly nebo
poklepejte na v průběhu přehrávání.

Přehrání další epizody nebo kapitoly

Klepněte na nebo dvakrát stiskněte tlačítko
Přehrát/pauza (mezi tlačítky hlasitosti).
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Skok na libovolné místo v podcastu, audioknize
nebo programu iTunes U

Táhněte přehrávací hlavu po liště pozice ve stopě.
Sklouznutím prstu po obrazovce dolů můžete
nastavit větší přesnost tažení. Čím níže prst
posunete, tím bude rychlost tažení menší.

Přehrání posledních 30 sekund

Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte
na .

Nastavení rychlosti přehrávání

Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom na
Opakovaným klepnutím změníte rychlost.

.

= Přehrávání dvojnásobnou rychlostí.
= Přehrávání normální rychlostí.
= Přehrávání poloviční rychlostí.
Zobrazení epizod nebo kapitol v podcastech,
programech iTunes U a audioknihách

Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte
na .

Zobrazení informací o podcastech, programech
iTunes U a audioknihách

Klepněte na obrazovku Přehrávané.

Vytváření playlistů v iPodu nano

I bez připojení k počítači můžete v iPodu nano vytvářet vlastní seznamy stop se skladbami,
podcasty a audioknihami; můžete také pomocí funkce Genius vytvářet seznamy stop
Genius. Seznamy stop vytvořené v iPodu nano budou při následujícím připojení k počítači
synchronizovány zpět do aplikace iTunes.

Vytváření a úpravy playlistů
Na iPodu nano můžete vytvářet a upravovat vlastní seznamy stop.
Vytvoření seznamu stop:
1 Na ploše klepněte na ikonu Hudba > Seznamy stop.
2 Švihněte dolů a klepněte na tlačítko Přidat.
3 Klepněte na některou kategorii (Skladby, Alba, Podcasty atd.) a poté klepněte na položky, které
chcete přidat.
Teprve po přidání všech požadovaných položek do seznamu stop klepněte na tlačítko Hotovo.
4 Další obsah můžete přidat po přejetí prsty doleva.
Do seznamů můžete přidat obsah z libovolné kategorie. Do jednoho seznamu stop můžete
například přidat podcasty současně s hudebními skladbami.
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5 Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.
Novému seznamu stop bude přiřazen název Nový seznam 1 (nebo Nový seznam 2 atd). Název
můžete změnit při následující synchronizaci do aplikace iTunes. Při další synchronizaci bude
název seznamu stop aktualizován v iPodu nano.
Odstranění položek ze seznamu stop:
1 Na ploše klepněte na ikonu Hudba > Seznamy stop a poté klepněte na seznam stop, který
chcete upravit.
2 Švihněte dolů a klepněte na tlačítko Upravit.
3 Klepněte na tlačítko u položky, kterou chcete smazat. Poté klepněte na tlačítko Smazat, které
se zobrazí vpravo u položky.
4 Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

Smazání seznamu stop:
1 Na ploše klepněte na ikonu Hudba > Seznamy stop.
2 Švihněte dolů a klepněte na tlačítko Upravit.
3 Klepněte na tlačítko u seznamu stop, který chcete smazat. Poté klepněte na tlačítko Smazat,
které se zobrazí vedle položky.
Pokud jste nechtěně klepli na nesprávný playlist, klepněte na Zrušit a potom vyberte klepnutím
ten, který chcete odstranit.
4 Na závěr švihněte nahoru a klepněte na tlačítko Hotovo (operaci můžete zrušit tak, že přejdete
zpět na plochu švihnutím doprava).
Vytvoření dynamického playlistu na základě hodnocení skladeb
Ke každé skladbě můžete přiřadit hodnocení (0 až 5 hvězdiček), které vyjadřuje vaši oblibu
dané skladby. Hodnocení přiřazená skladbám v iPodu nano budou při synchronizaci přenesena
do aplikace iTunes. Na základě hodnocení se v aplikaci iTunes automaticky vytvářejí dynamické
seznamy stop.
Hodnocení skladby:
1 Při přehrávání skladby klepněte na obrazovku Přehrávané.
2 Klepněte na tlačítko

.

3 Klepnutím nebo přetažením přes pětici teček v horní části obrazovky (
skladbě požadovaný počet hvězdiček.
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Vytváření playlistů Genius
Seznam stop Genius je sbírka skladeb, které vhodně doplňují skladbu vybranou z knihovny.
V iPodu nano můžete vytvářet seznamy stop Genius a poté je synchronizovat do
aplikace iTunes.
Služba Genius je bezplatná, avšak k jejímu používání je nutné mít účet v obchodě iTunes Store.
Informace o konfiguraci služby Genius v aplikaci iTunes lze získat v této aplikaci pomocí příkazu
Nápověda > Nápověda pro iTunes.
Vytvoření seznamu stop Genius v iPodu nano:
1 Spusťte přehrávání skladby a potom klepněte na obrazovku Přehrávané.
2 Klepněte na tlačítko

.

Zobrazí se nový seznam stop. V následujících případech se zobrazí zpráva:
••

Jestliže jste v iTunes nezapnuli službu Genius.

••

Služba Genius nerozpozná vybranou skladbu.

••

Služba Genius skladbu sice rozpozná, ale v knihovně se nenachází alespoň deset
obdobných skladeb.

3 Skladby v seznamu stop si můžete prohlížet švihnutím nahoru nebo dolů.
4 Klepněte na tlačítko Uložit.
Playlist bude uložen spolu se jménem umělce a názvem skladby, podle níž byl vytvořen.
Pokud obnovíte uložený seznam stop, bude tento uložený seznam stop nahrazen novým
seznamem a nebude jej možné znovu načíst.
Seznamy stop Genius uložené v iPodu nano jsou při připojení k počítači synchronizovány zpět
do aplikace iTunes.

Přehrávání mixů Genius
Aplikace iTunes automaticky vytváří mixy Genius se skladbami z knihovny, které se k sobě
vzájemně hodí. Mixy Genius nabízejí při každém poslechu jiný zážitek.

Puštění Mixu Genius:
1 Na ploše klepněte na ikonu Hudba > Mixy Genius.
2 Přejetím prsty doleva nebo doprava můžete procházet jednotlivé mixy Genius.
Tečky v dolní části obrazovky udávají počet mixů Genius, které jsou v iPodu nano k dispozici.
3 Klepněte na tlačítko

u mixu Genius, který chcete přehrát.
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Ovládání hlasitosti
VAROVÁNÍ: Důležité informace o tom, jak předejít ztrátě sluchu, najdete v části
Kapitola 14, Informace o bezpečnosti a zacházení, na stránce 64.
Tlačítka hlasitosti jsou umístěna na straně iPodu nano. Hlasitost přehrávání můžete při
poslechu změnit pomocí tlačítek Zvýšení hlasitosti a Snížení hlasitosti.
V části Nastavení > Hudba můžete nastavit předvolby ekvalizéru iPodu nano. Pokud jste
k některé skladbě přiřadili v iTunes předvolbu ekvalizéru a ekvalizér iPodu nano je přitom
v režimu Vypnuto, bude se skladba přehrávat s použitím nastavení převzatého z aplikace iTunes.
V následujících oddílech jsou popsány úpravy nastavení, pomocí nichž lze omezit maximální
hlasitost nebo vylepšit zvukovou kvalitu.

Nastavení maximální hlasitosti
Na iPodu nano můžete omezit maximální hlasitost přehrávání a také nastavit přístupový
kód, který zamezí změnám tohoto limitu. Doplňky připojované pomocí konektoru Lightning
nepodporují omezení hlasitosti.
Nastavení maximální úrovně hlasitosti pro iPod nano:
1 Na ploše klepněte na Nastavení > Hudba > Limit hlasitosti.
Zobrazí se ovládací prvek s nastaveným maximálním limitem hlasitosti.
2 Přetažením jezdce doleva či doprava nastavte nový maximální limit hlasitosti.
Poznámka: V některých zemích lze maximální hlasitost náhlavní soupravy omezit na úroveň,
kterou doporučuje EU. Klepněte na Nastavení > Hudba a potom tuto funkci zapněte klepnutím
na přepínač v části Limit hlasitosti (EU).
Nastavení přístupového kódu pro změnu limitu hlasitosti:
1 Po nastavení maximálního limitu hlasitosti klepněte na tlačítko Uzamknout limit hlasitosti.
2 Na následující obrazovce zadejte čtyřmístný přístupový kód.
Pokud omylem zadáte nesprávnou číslici, klepněte na tlačítko

. Poté klepněte na správnou číslici.

Opakovaný stisknutím tlačítka
můžete postupně vymazat všechny číslice a přejít zpět na
obrazovku Limit hlasitosti bez nastavení přístupového kódu.
3 Po zobrazení výzvy k opakovanému zadání kódu znovu zadejte číslice klepnutím.
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Zrušení limitu hlasitosti:
1 Na ploše klepněte na Nastavení > Hudba > Limit hlasitosti.
2 Přetáhněte jezdec doprava až na doraz.
Pokud byl nastaven přístupový kód, je nejprve nutné klepnout na tlačítko Odemknout limit
hlasitosti a zadat kód. Teprve poté přetáhněte jezdec.
Pokud přístupový kód zapomenete, je nutné provést obnovu iPodu nano. Viz Aktualizace
a obnovení softwaru iPodu na stránce 63.

Přehrávání skladeb s vyrovnanou úrovní hlasitosti
Hlasitost skladeb a dalšího zvukového obsahu se může často lišit v závislosti na způsobu
zaznamenání a kódování tohoto obsahu. Úroveň může být odlišná také při použití sluchátek
různých typů.
V aplikaci iTunes lze zapnout funkci, která automaticky přizpůsobí hlasitost skladeb tak, že se
budou přehrávat se stejnou relativní úrovní hlasitosti. Poté můžete v iPodu nano použít stejné
nastavení hlasitosti jako v iTunes.
Nastavení stejné úrovně hlasitosti pro přehrávání skladeb:
1 V iTunes vyberte volby iTunes > Předvolby (pokud používáte Mac) nebo volby Úpravy >
Předvolby (pokud používáte PC).
2 Klikněte na položku Přehrávání, zaškrtněte políčko Vyrovnání hlasitosti a poté klikněte na
tlačítko OK.
3 Na ploše iPodu nano klepněte na ikonu Nastavení.
4 Klepněte na položku Hudba.
5 Zapněte funkci vyrovnání hlasitosti klepnutím na tlačítko

u položky Vyrovnat hlasitost.

Pokud v iTunes nebyla zapnuta funkce Vyrovnání hlasitosti, nebude mít toto nastavení
v iPodu nano žádný účinek.
Pokud jste k některé skladbě přiřadili v iTunes předvolbu ekvalizéru a ekvalizér iPodu nano
je přitom v režimu Vypnuto, bude se skladba přehrávat s použitím nastavení převzatého
z aplikace iTunes. V části Nastavení > Hudba můžete nastavit předvolby ekvalizéru iPodu nano.
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5

Videa

Na iPodu nano můžete sledovat filmy, hudební videa, videopodcasty, položky iTunes U
a televizní pořady z iTunes. Kromě toho zde můžete sledovat také filmy, které jste vytvořili
v iMovie, ty však musíte nejprve převést.
VAROVÁNÍ: Důležité informace o tom, jak předejít ztrátě sluchu, najdete v části
Kapitola 14, Informace o bezpečnosti a zacházení, na stránce 64.

Přidávání videí do iPodu nano

Videa do iPodu nano přidáte pomocí iTunes velmi podobně jako skladby. Další informace o
synchronizaci s iTunes viz Nastavení synchronizace s iTunes na stránce 15.
Kromě videí z iTunes můžete do iPodu nano přidat i jiné typy videí. Můžete přidávat například
videa vytvořená v iMovie na Macu nebo videa stažená z internetu. Pokud se zobrazí zpráva,
že video nelze na iPodu nano přehrávat, je možné, že se vám je podaří převést (viz nápověda
k iTunes).
iPod nano podporuje videa ve standardním rozlišení (SD). HD videa nelze do iPodu
nano synchronizovat.

Sledování videa na iPodu nano

Filmy, televizní pořady, hudební videa a další videa přidaná do iPodu nano se zobrazí v nabídce
Videa, uspořádaná podle typu.
Přehrávání videa na iPodu nano:
mm Klepněte na ploše na Video a potom v nabídce klepněte na požadovanou položku.
Pozice ve stopě

Klepnutím na obrazovku
zobrazíte ovládací prvky videa

Způsoby ovládání přehrávání videa:
Zobrazení nebo skrytí ovládání přehrávání

Při přehrávání videa klepněte na obrazovku.

Pozastavení nebo pokračování přehrávání

Klepněte na nebo , případně stiskněte tlačítko
Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).
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Spuštění přehrávání znovu od začátku

Pokud video obsahuje kapitoly, přetáhněte
přehrávací hlavu na ovládání pozice ve stopě zcela
doleva. Pokud kapitoly neobsahuje, klepněte na .
Pokud se nacházíte méně než 5 sekund od začátku
aktuálního videa, otevře se předchozí video
v seznamu stop. Jinak se otevře seznam videí.

Přechod na předchozí video nebo kapitolu videa

Klepněte dvakrát na tlačítko

Přechod na další video nebo kapitolu videa

Klepněte na nebo dvakrát stiskněte tlačítko
Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).

Rychlý posuv videa vpřed nebo zpět

Stiskněte a podržte tlačítko

Přechod na libovolný bod videa

Táhněte přehrávací hlavu po liště pozice ve stopě.
Sklouznutím prstu po obrazovce dolů můžete
nastavit větší přesnost tažení. Čím níže prst
posunete, tím bude rychlost tažení menší.

Skok na následující kapitolu

Klepněte na nebo dvakrát stiskněte tlačítko
Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti). (Nemusí
být vždy k dispozici.)

Skok na předchozí kapitolu

Klepněte dvakrát na tlačítko
k dispozici.)

Přechod na určitou kapitolu

Klepněte na a potom vyberte kapitolu. (Nemusí
být vždy k dispozici.)

.

nebo

.

. (Nemusí být vždy

Pokud se napravo od ovládání videa zobrazí ikona Bluetooth, můžete zvuk filmu poslouchat
ze sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth. Další informace najdete v části Připojení
k příslušenství Bluetooth na stránce 56.
V části Nastavení > Video můžete zapnout a vypnout zobrazování titulků a skrytých titulků
a vybrat, kde se mají videa začít přehrávat, když je pozastavíte.

Sledování vypůjčených filmů

V iTunes si můžete koupit nebo půjčit filmy a potom je synchronizovat do iPodu nano
(půjčování filmů nemusí být k dispozici ve všech oblastech). Při přehrávání filmů s kapitolami
jsou k dispozici další ovládací prvky, s jejichž pomocí si můžete vybrat konkrétní kapitolu
pro sledování.
Důležité: Vypůjčený film můžete přehrávat vždy jen na jednom zařízení. Pokud si tedy
například v obchodě iTunes Store půjčíte film a přidáte jej do iPodu nano, můžete si jej pustit
pouze na iPodu nano. Pokud film přenesete zpět do iTunes, budete si jej moci pustit pouze tam
a ne na iPodu nano. Mějte na paměti datum vypršení výpůjčky.
Přehrávání půjčeného filmu:
1 Na ploše klepněte na ikonu Videa a poté na Výpůjčky.
2 Klepněte na OK.
Po zahájení sledování půjčeného filmu máte 24 hodin na dokončení sledování. Pokud si nejste
jisti, zda budete moci sledování filmu dokončit během 24 hodin, klepněte na Zrušit.
Přehrávání filmu můžete pozastavit a pokračovat v něm později. Zbývající doba výpůjčky je
uvedena pod názvem filmu v nabídce Videa.
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3 Po dokončení sledování filmu klepněte na Hotovo.
4 Švihněte dolů a potom klepněte na Upravit v horní části obrazovky.
5 Klepněte na

vedle názvu filmu v nabídce Výpůjčky a poté klepněte na Smazat.

Jazyk titulků nebo skrytých titulků pro filmy, které je obsahují, nastavíte v iTunes. Další
informace najdete v nápovědě k iTunes.
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6

FM rádio

Na iPodu nano můžete poslouchat FM rádio a nastavit své oblíbené stanice, abyste je mohli
rychle najít. Díky funkci Živá pauza můžete pozastavit živé vysílání a potom pokračovat
v poslechu až o 15 minut později. Ovládání funkce Živá pauza umožňuje přecházet
v pozastaveném obsahu dozadu a dopředu. Snadno tak najdete přesně to, co si chcete
poslechnout. U rozhlasových stanic, které tuto funkci podporují, můžete rovněž označit
skladby, které se vám líbí, a potom si je poslechnout a koupit v iTunes Storu.
VAROVÁNÍ: Důležité informace o tom, jak předejít ztrátě sluchu, najdete v části
Kapitola 14, Informace o bezpečnosti a zacházení, na stránce 64.

Poslech FM rádia

Kabel peckových nebo náhlavních sluchátek iPodu nano slouží jako anténa. Chcete-li tedy
přijímat rádiový signál, je nutné k iPodu nano připojit sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka.
Abyste dosáhli co nejčistšího příjmu, zkontrolujte, zda není kabel zamotaný ani překroucený.
Důležité: Rozhlasové frekvence uváděné v této kapitole slouží pouze k ilustrativním účelům a
nemusejí být ve všech oblastech dostupné.

Ovládací prvky Živé pauzy
Klepnutím na obrazovku zobrazíte
ovládací prvky Živé pauzy

Ladění rádií
Ovládací prvky přehrávání

Poslech rádia:
1 Připojte k iPodu nano sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka.
2 Na ploše klepněte na Rádio a poté na .
Pokud stanice podporuje technologii RDS (Radio Data System), budou se na displeji zobrazovat
údaje o názvu skladby, jménu umělce či jiné údaje stanic.
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Zde je několik způsobů použití ovládacích prvků rádia.
Pozastavení a obnovení živého vysílání

Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky
hlasitosti). Když tlačítko stisknete ještě jednou,
bude přehrávání pokračovat od místa, kde jste je
pozastavili. Klepnutím na obrazovku Přehrávané
zobrazíte další volby ovládání funkce Živá pauza pro
odložený poslech živého vysílání (viz Pozastavení
živého vysílání na stránce 31).

Ruční naladění FM stanice

Projíždějte FM tuner.

Vyhledání další FM stanice, kterou lze naladit

Klepněte na či nebo dvakrát stiskněte tlačítko
Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).

Prohledávání FM stanic

Podržte nebo , dokud se na obrazovce neobjeví
slovo „Hledání“. Prohledávání zahájíte klepnutím
na obrazovku.

Uložení FM stanice jako oblíbené

Nalaďte stanici a potom klepněte na
na .

.

se změní

Oblíbené stanice jsou v FM tuneru označeny
žlutým trojúhelníčkem.
Odstranění FM stanice z oblíbených

Nalaďte stanici a potom klepněte na

Označení skladby v rádiu

Klepněte na obrazovku Puštěné . Označování je
k dispozici pouze u podporovaných rádiových stanic.

Vypnutí rádia

Klepněte na tlačítko nebo odpojte sluchátka
EarPods nebo jiná sluchátka.

.

Pozastavení živého vysílání

Rozhlasový pořad můžete pozastavit a po chvíli jeho poslech obnovit na stejném místě.
Maximální možná prodleva je 15 minut.
Pokud jste v nastavení nevypnuli funkci Živá pauza (ve výchozím nastavení je zapnuta), můžete
živé vysílání pozastavit až na 15 minut. Po vyčerpání 15minutového limitu se začátek záznamu
začne odmazávat, zatímco nahrávání pokračuje.
Dočasně uložené vysílání se automaticky smaže v následujících případech:
••

Přeladíte na jinou stanici.

••

Vypnete iPod nano.

••

Spustíte přehrávání jiného mediálního obsahu nebo nahrajete hlasový záznam.

••

Kapacita baterie klesne na velmi nízkou úroveň a bude ji třeba dobít.

••

Přehrávání rozhlasového vysílání bude pozastaveno déle než 15 minut.

Ovládací prvky funkce Živá pauza nabízejí víc možností poslechu pozastaveného rádia a
poskytují přístup k nabídce Rádio.
Zobrazení ovládání funkce Živá pauza:
mm Při přehrávání rádia klepněte na obrazovku Rádio.
Zobrazí se ovládací prvek v místě pozastavení vysílání. Panel postupu se bude postupně
zaplňovat a znázorňovat čas, který uplynul od pozastavení.
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Přehrávání pozastaveného rádia můžete ovládat následujícími způsoby:
Zahájení poslechu od bodu pozastavení

Klepněte na nebo stiskněte tlačítko Přehrát/pauza
(mezi tlačítky hlasitosti).

Přeskakování dozadu po 30sekundových
intervalech.

Klepněte na tlačítko

.

Přeskakování dopředu po 30sekundových
intervalech.

Klepněte na tlačítko

.

Přeskakování dopředu zhruba po 10sekundových
intervalech.

Dotkněte se a podržte

.

Přecházení dopředu a dozadu v pozastaveném obsahu. Přetáhněte jezdec po liště Živá pauza.
Návrat k živému vysílání

Přetáhněte jezdec zcela doprava.

Zobrazení nabídky Rádio

Klepněte na tlačítko . V nabídce Rádio můžete
hledat místní stanice, nastavit si oblíbené stanice,
označit skladby nebo zobrazit seznam naposledy
poslouchaných skladeb.

Pokud funkci Živá pauza nepoužíváte, můžete ji vypnout a zpomalit tak vybíjení baterie.
Vypnutí funkce Živá pauza:
mm Na ploše klepněte na Nastavení > Rádio >

.

Hledání místních stanic a nastavení oblíbených

Ovládací prvky rádia umožňují hledat stanice procházením, vyhledáváním, prohledáváním,
ukládáním oblíbených nebo přímým naladěním. K vyhledání místních stanic můžete použít
také nabídku Rádio.

Vyhledání místních stanic:
1 Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte na

.

2 Klepněte na volbu Místní stanice.
iPod nano prohledá dostupné frekvence a zobrazí seznam místních stanic.
3 Klepnutím na tlačítko u stanice můžete příslušnou stanici pustit bez opuštění nabídky.
Pokud klepnete na stanici, zařízení na ni přeladí a přejde na obrazovku s ovládacími
prvky rádia.
4 Po dokončení této operace přejděte klepnutím na tlačítko

zpět k ovládacím prvkům rádia.

Chcete-li aktualizovat seznam, klepněte na tlačítko Obnovit.
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Odstranění stanic ze seznamu oblíbených:
1 Při přehrávání rádia klepněte na obrazovku Přehrávané.
2 Klepněte na

a potom na Oblíbené.

3 Švihnutím dolů zobrazte tlačítko Upravit a klepněte na ně.
4 Klepněte na

u stanice a poté klepněte na Smazat.

5 Celý seznam lze vymazat klepnutím na tlačítko Smazat vše.
6 Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

Označení skladeb pro pozdější poslech a nákup

Pokud rozhlasová stanice podporuje označování, můžete si poslouchanou skladbu označit
a případně si později poslechnout její ukázku či ji zakoupit v obchodě iTunes Store. Skladby
s možností označení pomocí popisků jsou na obrazovce Puštěné označeny ikonou visačky.
Označení skladby:
mm Klepněte na obrazovku Puštěné

.

Označené skladby se zobrazí v nabídce Rádio pod položkou Označené skladby. Při následující
synchronizaci iPodu nano s iTunes budou označené skladby z iPodu nano odstraněny. Zobrazí
se v aplikaci iTunes, kde si budete moci poslechnout jejich ukázky a případně si je zakoupit
v iTunes Storu.
Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici u všech rozhlasových stanic.
Pokud rozhlasová stanice nepodporuje označování skladeb, můžete alespoň zobrazit seznam
naposledy poslouchaných skladeb. Později můžete požadovanou skladbu na základě těchto
informací vyhledat a zakoupit.
Zobrazení naposledy poslouchaných skladeb:
1 Při přehrávání rádia klepněte na obrazovku Přehrávané.
2 Klepněte na

a potom na Poslední skladby.

Zobrazí se název skladby, jméno umělce a název rozhlasové stanice, na které jste
skladbu slyšeli.

Nastavení regionu rádia

Pomocí iPodu nano lze přijímat rádiový FM signál v mnoha zemích. V zařízení je přednastaveno
pět rozsahů signálu, identifikovaných podle regionů: americký kontinent, Asie, Austrálie,
Evropa a Japonsko.
Výběr regionu rádia:
1 Na ploše klepněte na ikonu Nastavení.
2 Klepněte na položku Rádio a poté na položku Regiony rádia.
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3 Klepnutím vyberte oblast.
U vybrané oblasti se zobrazí značka zaškrtnutí.
Nastavení pro jednotlivé regiony jsou určena mezinárodními standardy pro rozhlasové vysílání,
nikoli podle zeměpisného rozdělení regionů. Žijete-li v zemi, která není v nabídce Regiony rádia
uvedena, vyberte oblast, která nejlépe odpovídá specifikacím rádiových frekvencí ve vaší zemi.
Důležité: iPod nano je určen pouze k příjmu veřejného vysílání. Poslech neveřejného vysílání
je v některých státech protizákonný a může být postihován. Vždy dodržujte zákony a předpisy
platné v oblasti, kde iPod nano používáte.
V následující tabulce jsou uvedeny rozsahy rádiových frekvencí pro jednotlivé regiony
v nabídce Regiony rádia, spolu s krokem posuvu mezi stanicemi (označeno znakem ±).
Region rozhlasového vysílání

Specifikace rádiových frekvencí

Americký kontinent

87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz

Asie

87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz

Austrálie

87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz

Evropa

87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz

Japonsko

76,0-90,0 MHz/ ± 100 kHz
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7

Fitness

iPod nano obsahuje vestavěné funkce, které vám pomohou získat maximální užitek z kondičních
tréninků. Nastavte si na vestavěném krokoměru cíl pro každodenní počet kroků, vytvářejte
běžecké tréninky se svou oblíbenou hudbou a odesílejte prostřednictvím iTunes data svých
tréninků na webové stránky Nike+. Pro sledování tepové frekvence při cvičení můžete
s iPodem nano používat monitor srdečního tepu s rozhraním Bluetooth LE (Low Energy).

Nastavení předvoleb Fitness

Chcete-li mít o trénincích přesnější data, nastavte v iPodu nano svou výšku a váhu. Svou váhu
byste v iPodu nano měli aktualizovat vždy, když se změní. Pokud používáte jiný měrný systém
než ten, který je v iPodu nano nastaven, můžete jednotky měření a vzdálenosti změnit.
Pokud vás některá skladba nebo seznam skladeb zvláště motivují, před zahájením tréninku si je
nastavte jako PowerSong.
Tyto volby nastavíte klepnutím na tlačítko

na obrazovce Fitness.

Nastavení výšky

Klepněte na Osobní info, potom na volbu Výška a pak
pomocí číselníku nastavte svou výšku.

Nastavení hmotnosti

Klepněte na Osobní info, potom na volbu Váha
a potom pomocí číselníku nastavte svou váhu.

Nastavení zobrazovaných měrných jednotek

Klepněte na Měrné jednotky a potom vyberte
imperiální nebo metrické jednotky.

Zobrazování vzdáleností v mílích nebo kilometrech

Klepněte na Vzdálenosti a potom vyberte míle
nebo kilometry.

Nastavení skladby PowerSong

Klepněte na Běh, klepněte na PowerSong a potom
vyberte požadovanou skladbu nebo seznam stop.
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Změna hlasu mluvené odezvy

Klepněte na Běh, klepněte na Mluvená odezva
a vyberte požadovanou volbu.

Spárování s monitorem srdečního tepu Bluetooth

Klepněte na Nike + iPod Sport Kit, klepněte na
a potom klepněte na
Monitor tepu, klepněte na
Připojit.

Počítání kroků

Nastavte si denní cíl pro počet kroků a nechte iPod nano počítat vaše kroky při chůzi. Přitom
můžete sledovat svůj pokrok a spálené kalorie. iPod nano počítá kroky na pozadí, takže
zároveň můžete poslouchat hudbu nebo iPod nano používat k jiným účelům. Jsou automaticky
sledovány všechny vaše kroky za den, který začíná od půlnoci.
Pokud se počítají kroky, je ve stavovém řádku zobrazena ikona Chůze (

).

Sledování počtu kroků při chůzi pomocí iPodu nano:
mm Na ploše klepněte na Fitness > Chůze > Zahájit.
Nejvyšší přesnosti dosáhnete při nošení iPodu nano u pasu. iPod nano počítá kroky při chůzi
i běhu.
Nastavení denního cíle pro počet kroků:
1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
2 Klepněte na

a potom klepněte na tlačítko Chůze.

3 Klepněte na

vedle položky Denní cíl.

4 Pomocí číselníku zadejte požadovaný počet kroků a poté klepněte na Hotovo.
Počítání začne až v okamžiku, kdy je spustíte v nabídce Fitness.
5 Stiskněte tlačítko plochy

a poté klepněte na Fitness.

6 Klepněte na volbu Chůze a poté klepněte na tlačítko Zahájit.
Kroky, které vykonáte během běžeckého tréninku, se do denního krokového
cíle nezapočítávají.
Zobrazení souhrnných počtů kroků:
1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
2 Klepněte na tlačítko Chůze.
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Na první obrazovce s názvem Chůze uvidíte tyto statistické údaje:
••

Počet spálených kalorií

••

Celková doba, po kterou iPod nano zaznamenával vaše kroky

••

Denní cíl (pokud byl nastaven)

••

Překonaná vzdálenost

3 Pokud přejedete prsty doleva, můžete zobrazit denní, týdenní, měsíční a celkový počet kroků.
Poznámka: U počtu spálených kalorií se jedná o odhad, skutečný počet kalorií se může lišit.
Další informace získáte u svého lékaře.
Podrobné informace o svých vycházkách a trénincích najdete v Historii (viz Zobrazení a správa
údajů o cvičení na stránce 39).

Vytvoření cvičení s hudbou

V iPodu nano si můžete vytvořit cvičení, pomocí nichž snáze dosáhnete svých kondičních cílů,
ať už ohledně vzdálenosti, dosažených časů nebo spálených kalorií. Poté můžete ke cvičením
přidat hudbu, podcast, audioknihu nebo rozhlasovou stanici, které vás budou při cvičení
motivovat. iPod nano zaznamenává a uchovává veškeré údaje o vašich cvičeních – poté je
můžete odeslat na webové stránky Nike+.
Během cvičení vám iPod nano poskytuje hlasovou odezvu, kdykoli cvičení přerušíte
nebo obnovíte.

Nastavení
nového cvičení

Výběr existujícího
cvičení

Nastavení cvičení Běh:
1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
2 Klepněte na volbu Běh a poté klepněte na některý z typů cvičení (Základní, Čas, Vzdálenost
nebo Kalorie).
3 Klepněte na některý z přednastavených cílů nebo na volbu Vlastní.
Pokud zvolíte Vlastní, pomocí ovládacích prvků nastavte čas, vzdálenost nebo kalorie. Potom
klepněte na Hotovo.
4 Vyberte zvukový obsah, který chcete poslouchat během cvičení.
5 Klepněte na tlačítko Zahájit cvičení.
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Větší přesnosti dosáhnete, když budete iPod nano nosit v úrovni pasu. Během cvičení můžete
jít nebo běžet a iPod nano bude počítat vzdálenost, kterou urazíte. Nastavíte-li Denní krokový
cíl, kroky provedené při běžeckém tréninku se nebudou do celkové hodnoty pro denní krokový
cíl započítávat.
Cvičení vytvořená v iPodu nano budou uložena, takže je bude možné znovu použít.
Použití uloženého cvičení:
1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness a poté klepněte na Běh.
2 Klepněte na Běh a potom na Moje cvičení.
3 Klepnutím vyberte některé z uložených cvičení a poté klepněte na příkaz Zahájit cvičení.

Ovládání iPodu nano při cvičení
Pomocí ovládacích prvků iPodu nano můžete pozastavit nebo obnovit cvičení, změnit skladbu,
aktivovat hlasovou odezvu nebo přepnout na skladbu PowerSong pro posílení motivace.
V následující tabulce je popsáno ovládání iPodu nano během cvičení:
Pozastavení cvičení

Stiskněte tlačítko Přehrát/pauza (mezi tlačítky
hlasitosti).
Klepněte na displej a poté na tlačítko (je-li
displej vypnutý, stiskněte nejprve tlačítko Spánek/
Probuzení).

Obnova pozastaveného cvičení

Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky
hlasitosti) nebo klepněte na obrazovku a poté
na tlačítko Pokračovat (je-li obrazovka vypnutá,
stiskněte nejprve tlačítko Spánek/Probuzení).

Výběr jiné skladby

Dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi
tlačítky hlasitosti) nebo klepněte na obrazovku
a poté na tlačítko , klepněte na Změnit hudbu
a vyberte požadovanou skladbu (je-li obrazovka
vypnutá, stiskněte nejprve tlačítko Spánek/
Probuzení).

Přehrání skladby PowerSong

Klepněte na tlačítko PowerSong (je-li displej vypnutý,
stiskněte nejprve tlačítko Spánek/Probuzení).
Požadovanou skladbu PowerSong nastavte před
zahájením tréninku.

Ukončení cvičení

Klepněte na obrazovku (je-li vypnutá, stiskněte
nejprve tlačítko Spánek/Probuzení), klepněte na
tlačítko a poté na Ukončit cvičení.

Poslech hlasové odezvy

Ukončete cvičení. Funkce hlasové odezvy iPodu
nano vám přečte rychlý přehled statistických údajů
o cvičení.
Používáte-li sluchátka Apple EarPods s ovladačem,
stiskněte a podržte střední tlačítko. Uslyšíte hlasovou
odezvu s aktuálními statistickými údaji, jako je
rychlost, vzdálenost nebo počet spálených kalorií
během cvičení.

Pokud používáte kompatibilní sluchátka s dálkovým ovládáním nebo ovládacími prvky, najdete
pokyny k ovládání iPodu nano pomocí těchto sluchátek v jejich dokumentaci.
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Kalibrace iPodu nano

Chcete-li získat přesnější statistické údaje o svém tréninku, nezapomeňte správně zadat svou
výšku a váhu a kalibraci iPodu nano proveďte opakovaně. Při každé kalibraci iPodu nano se
přesnost této funkce zlepší.
Kalibrace iPodu nano:
1 Na ploše klepněte na Fitness > Běh.
2 Klepněte na typ cvičení (viz Vytvoření cvičení s hudbou na stránce 37).
3 Nyní je třeba ujít či uběhnout alespoň 400 metrů.
4 Ukončete cvičení a klepněte na tlačítko Kalibrovat.
Tlačítko Kalibrovat se zobrazí v dolní části souhrnu cvičení tehdy, jakmile cvičení dostačuje ke
kalibraci. Někdy je toto tlačítko nutné zobrazit švihnutím nahoru.
Kdykoli se v dolní části souhrnu cvičení zobrazí tlačítko Kalibrovat, můžete provést kalibraci
nebo opětovnou kalibraci. Chcete-li začít znovu, můžete kalibraci obnovit.
Obnova kalibrace:
1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
2 Klepněte na

a potom klepněte na tlačítko Obnovit kalibraci.

3 Klepněte na volbu Kalibrace chůze nebo Kalibrace běhu.
Vyberte volbu, která nejlépe odpovídá rychlosti, kterou chcete opětovně kalibrovat. Příklad:
Pokud jste se při kalibraci oddávali hlavně chůzi, vyberte tuto volbu.
4 Klepněte na tlačítko Obnovit kalibraci nebo na tlačítko Zrušit (pokud si operaci rozmyslíte).
5 Spusťte cvičení běhu nebo chůze a jakmile se zobrazí tlačítko Kalibrovat, klepněte na ně.
Chcete-li nastavit nebo změnit svou výšku nebo váhu, postupujte podle pokynů v části
Nastavení předvoleb Fitness na stránce 35.

Zobrazení a správa údajů o cvičení

iPod nano sleduje celou řadu statistických údajů o vašich cvičeních, takže můžete snadno
sledovat své pokroky a porovnávat je se stanovenými cíli. Pomocí aplikace iTunes můžete navíc
odeslat údaje o počtech kroků a další údaje o cvičení na webové stránky Nike+, kde si můžete
nastavit cíle, vyzývat přátele, aby s vámi změřili síly, a sledovat své pokroky.
Zobrazení historie cvičení:
1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
2 Klepněte na

a potom na volbu:

••

Oddíl Osobní rekordy obsahuje nejlepší dosažené výsledky pro běh na různé vzdálenosti, od
jednoho kilometru až po maraton.

••

Oddíl Součty cvičení obsahuje celkový počet zaznamenaných cvičení a také údaje o nejdelší
uběhnuté vzdálenosti, celkové uběhnuté vzdálenosti, celkovém čase a celkovém počtu
spálených kalorií.

••

Datovaný seznam v dolní části obsahuje údaje o počtu kroků a souhrny cvičení podle
kalendářního data. Údaje o počtu kroků a o cvičeních jsou seskupeny podle typu, takže se
v nich lze snadno orientovat.
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Smazání údajů o cvičeních z iPodu nano:
1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness a poté klepněte na volbu Historie.
2 Klepněte na měsíc, pro který chcete smazat údaje.
3 Švihněte dolů a klepněte na tlačítko Smazat.
Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete smazat historii cvičení pro daný měsíc.
4 Klepněte na tlačítko Smazat vše nebo na tlačítko Zrušit (pokud si operaci rozmyslíte).
Pomocí aplikace iTunes můžete odeslat počty kroků a další údaje o svých cvičeních na webové
stránky Nike+. K tomu je nutné mít účet Nike+, který si můžete vytvořit při první synchronizaci
údajů o cvičeních v aplikaci iTunes.
Odeslání počtu kroků nebo údajů o cvičení na webové stránky Nike+:
1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte aplikaci iTunes.
2 V zobrazeném dialogovém okně klikněte na volbu Odeslat a poté si podle pokynů na
obrazovce vytvořte účet Nike+.
Po vytvoření účtu se v okně iTunes zobrazí panel Nike + iPod.
3 Klikněte na panel Nike + iPod a poté vyberte volbu „Automaticky odeslat data cvičení na
nikeplus.com“ (pokud již není vybrána).
4 Klikněte na tlačítko Použít.
Chcete-li zobrazit a sdílet své údaje na webových stránkách Nike, připojte iPod nano k počítači
a na panelu Nike + iPod klikněte na volbu Navštívit nikeplus.com nebo navštivte webové
stránky www.nikeplus.com a přihlaste se ke svému účtu.
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8

Fotografie a obrázky

Díky iPodu nano můžete mít své fotografie stále s sebou a sdílet je s rodinou, přáteli
či spolupracovníky.

Prohlížení fotografií na iPodu nano

Fotografie si lze v iPodu nano prohlížet jednotlivě nebo v podobě prezentace.
Návrat k zobrazení miniatur

Klepnutím
zvětšíte fotografii.

Klepnutím na obrazovku zobrazíte
ovládací prvky fotografie

Prohlížení jednotlivých fotografií
Fotografie jsou kvůli snazšímu prohlížení v iPodu nano seskupeny do alb. Používáte-li na Macu
aplikaci Fotky, můžete také synchronizovat události a poté zobrazit fotografie podle nich. Při
prohlížení jednotlivých fotografií si můžete fotografie přiblížit či oddálit. V režimu přiblížení
můžete posuvem fotografie po displeji zobrazit určitý detailní výřez.
Zobrazení fotografií v iPodu nano:
1 Na ploše klepněte na ikonu Obrázky.
2 Klepněte na některé album nebo jinou skupinu fotografií (švihnutím můžete zobrazit všechna alba).
3 Švihnutím nahoru nebo dolů můžete zobrazit miniatury fotografií. Klepnutím na miniaturu
můžete zobrazit obrázek v plné velikosti.
4 Mezi fotografiemi v albu můžete listovat přejetím prsty doleva nebo doprava.
5 Klepnutím na fotografii zobrazíte ovládací prvky. Klepnutím na tlačítko
zobrazení miniatur.
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Následuje několik užitečných postupů pro prohlížení a správu fotografií:
Rychlé vyhledání fotografie v zobrazení miniatur

Švihněte nahoru nebo dolů.

Zobrazení miniatury fotografie v plné velikosti

Klepněte na miniaturu fotografie.

Zobrazení následující nebo předchozí fotografie
v albu

Klepněte na některou fotografii v albu, přejeďte přes
ni prsty doleva nebo doprava a poté klepněte na
tlačítko nebo .

Rychlé zvětšení nebo zmenšení fotografie

Poklepáním na fotografii v plné velikosti
tuto fotografii zvětšíte. Dalším poklepáním ji
opět zmenšíte.

Zvětšení nebo zmenšení fotografie

Roztáhněte nebo sevřete dva prsty. Roztažením
prstů fotografii postupně zvětšíte, sevřením prstů
ji zmenšíte.

Zobrazení jiného výřezu zvětšené fotografie
(panorámování po fotografii)

Přetáhněte fotografii jedním prstem
požadovaným směrem.

Návrat do zobrazení miniatur

Klepněte na tlačítko

Zobrazení alba jako prezentace

Klepněte na některou fotografii v albu a poté
klepněte na tlačítko . Pokud hraje hudba, bude
tvořit zvukový doprovod prezentace.

Pozastavení nebo obnovení prezentace

Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci
pozastavit. Klepnutím na tlačítko ji opět spustíte.

Změna nastavení prezentace

Na ploše klepněte na ikonu Nastavení a poté na
volbu Obrázky. Klepněte na parametr nastavení,
který chcete změnit.

.

Můžete nastavit rychlost prezentace, zamíchat
fotografie nebo nechat prezentaci opakovat.

Sledování prezentací na iPodu nano
Fotografie si lze v iPodu nano prohlížet v podobě prezentace s přechody. Volby prezentace
nastavíte v části Nastavení > Fotografie.
Zobrazení prezentace na iPodu nano:
1 Na ploše klepněte na ikonu Obrázky.
2 Klepněte na album nebo klepněte na Všechny fotografie.
3 Klepněte na fotografii, kterou má prezentace začít, a dalším klepnutím na ni zobrazte
ovládací prvky.
Pokud klepnete na fotografii, kterou nechcete, klepnutím na se vraťte do zobrazení miniatur
alba. Přejížděním doprava můžete fotografie procházet jednu po druhé.
4 Chcete-li k prezentaci přidat zvukový doprovod, před jejím spuštěním začněte přehrávat
skladbu nebo seznam stop.
5 Klepnutím na

spusťte prezentaci.

Prezentaci můžete v průběhu pozastavit klepnutím na obrazovku; potom pokračujte klepnutím
na . Chcete-li prezentaci ukončit, klepnutím na se vraťte do alba.
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Synchronizace fotografií

Fotografie z počítače můžete do iPodu nano synchronizovat pomocí iTunes nebo je můžete
přidat ručně ze složky v počítači. Fotografie jsou optimalizovány pro prohlížení na iPodu nano,
můžete je však přidat také v plném rozlišení.

Přidání fotografií z počítače
Fotografie můžete do iPodu nano synchronizovat pomocí iTunes v počítači. První přidání
fotografií do iPodu nano může trvat delší dobu v závislosti na počtu fotografií.
Synchronizace fotografií z knihovny aplikace Fotky:
1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevřou automaticky.
2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
3 Vyberte „Synchronizovat fotografie ze zdroje“ a v místní nabídce vyberte Fotky.
4 Určete, zda mají být do synchronizace zahrnuty všechny fotografie nebo pouze vybrané.
Pokud jste zvolili druhou možnost, klikněte na místní nabídku s dalšími podrobnostmi. Potom
vyberte alba a události, jež chcete synchronizovat.
5 Klikněte na tlačítko Použít.
Od tohoto okamžiku budou fotografie synchronizovány automaticky při každém připojení
iPodu nano k počítači.
Přidání fotografií ze složky v počítači do iPodu nano:
1 Přidejte fotografie do některé složky v počítači.
Chcete-li, aby se obrázky v iPodu nano zobrazovaly v samostatných fotoalbech, vytvořte
v hlavní obrazové složce podsložky a přetáhněte do nich požadované obrázky.
2 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevřou automaticky.
3 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
4 Klikněte na volbu „Synchronizovat fotografie ze zdroje“.
5 Klikněte na místní nabídku a zvolte Vybrat složku. Potom vyberte složku se snímky.
6 Vyberte volbu „Všechny složky“ nebo „Vybrané složky“.
Pokud jste vybrali druhou volbu, pokračujte výběrem složek, které chcete synchronizovat.
7 Klikněte na tlačítko Použít.
Při přidání fotografií do iPodu nano aplikace iTunes optimalizuje jejich velikost pro prohlížení.
Soubory fotografií v plném rozlišení se do zařízení standardně nepřenášejí. Přidání fotografií
v plném rozlišení je užitečné tehdy, pokud například chcete přenést fotografie z jednoho
počítače do jiného, avšak k prohlížení obrázků v iPodu nano to není nutné.
Přidání fotografií v plném rozlišení do iPodu nano:
1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevřou automaticky.
2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
3 Vyberte volbu „Přidat fotografie v plném rozlišení“.
4 Klikněte na tlačítko Použít.
Aplikace iTunes zkopíruje fotografie v plném rozlišení do složky Fotografie v iPodu nano.
Informace o načtení fotografií naleznete v následujícím oddílu Kopírování fotografií
z iPodu nano do počítače.
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Kopírování fotografií z iPodu nano do počítače
Přidáte-li z počítače do iPodu nano fotografie v plném rozlišení, budou v iPodu nano uloženy
ve složce Obrázky. Nyní můžete připojit iPod nano k jinému počítači a přidat fotografie do
tohoto počítače.
Přidání fotografií z iPodu nano do počítače:
1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevřou automaticky.
2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Souhrn.
3 V oddílu Volby vyberte volbu „Zapnout diskový režim“.
4 Klikněte na tlačítko Použít.
Používáte-li iPod nano jako externí disk, zobrazí se na ploše ikona disku iPod nano (u počítačů
Mac) nebo bude v Průzkumníku Windows pro iPod nano použito další volné písmeno jednotky
(u PC se systémem Windows).
5 Přetáhněte obrázkové soubory ze složky Obrázky v iPodu nano na plochu nebo do některé
aplikace pro úpravu fotografií v počítači.
K přidání fotografií uložených ve složce Obrázky v iPodu nano můžete použít také některou
z aplikací pro úpravu fotografií (například Fotky). Další informace lze najít v dokumentaci
dodávané s aplikací.
Když je iPod nano používán jako externí disk, musíte jej před odpojením od počítače vysunout.
Více informací viz Odpojení iPodu nano od počítače na stránce 13.

Odstranění fotografií z iPodu nano
V nastavení synchronizace můžete určit, zda při ní mají být z iPodu nano odstraněny všechny
fotografie včetně fotografií v plném rozlišení, nebo jen vybrané fotografie.
Smazání všech fotografií z iPodu nano:
1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevřou automaticky.
2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
3 Vyberte „Synchronizovat fotografie ze zdroje“.
4 V zobrazeném dialogovém okně klikněte na volbu Odstranit fotografie a poté klikněte na
tlačítko Použít.
Fotografie budou odstraněny teprve po kliknutí na tlačítko Použít. Pokud se rozhodnete
operaci zrušit, vyberte znovu volbu Synchronizovat fotografie.
Smazání vybraných fotografií:
1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte aplikaci iTunes.
2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
3 Vyberte přepínač vedle volby „Vybraná alba, události a tváře a automaticky zahrnout“ a vyberte
některou volbu z místní nabídky.
4 Zrušte označení položek, které chcete z iPodu nano odstranit, a klikněte na tlačítko Použít.

Kapitola 8    Fotografie a obrázky

44

Hodiny

9

Hodiny na iPodu nano můžete používat jako stopky či časovač nebo k zobrazení času v různých
časových pásmech.

Přizpůsobení hodin

Na iPodu nano si můžete vybrat z různých ciferníků a změnit zobrazení času. Můžete například
používat 24hodinový formát času nebo si vybrat, zda se při zapnutí obrazovky iPodu nano
mají hodiny zobrazovat. Pokud zvolíte světový čas, můžete mít zobrazený čas ve dvou dalších
časových pásmech.

Změna ciferníku:
Proveďte jednu z následujících akcí:
mm Klepněte na Nastavení > Obecné > Datum a čas > Ciferník, klepněte na jednu z voleb a potom
klepněte na Nastavit.
mm Na ploše klepněte na Hodiny, klepněte na ciferník a poté klepněte na zobrazenou šipku doleva
nebo doprava. Jakmile uvidíte požadovaný číselník, ukončete procházení. Zvolený číselník se
stane výchozím číselníkem, dokud jej nezměníte.
Pokud ciferník nastavíte na světový čas, bude třeba nastavit časová pásma.
Nastavení časového pásma světového času:
1 Jedním z výše popsaných postupů vyberte ciferník se světovým časem.
2 Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné > Datum a čas > Světový čas.
Pokud je iPod nano nastaven na jakýkoli jiný ciferník, položka Světový čas se v předvolbách
data a času nezobrazí.
3 Klepněte na Světový čas a potom klepněte na město nejblíž místu, pro které které chcete
čas zobrazit.
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Zde jsou některé další způsoby, jak lze změnit zobrazení času v iPodu nano:
Nastavení data, času a časového pásma

Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné > Datum
a čas.

Zobrazení času ve 24hodinovém formátu

Na ploše klepněte na volbu Nastavení > Obecné
> Datum a čas a poté klepnutím na tlačítko
zapněte 24hodinový formát hodin.

Zobrazení číselníku po probuzení iPodu nano
z režimu spánku

Klepněte na Nastavení > Obecné > Datum a čas
zapněte funkci
a poté klepnutím na tlačítko
zobrazení hodin při probuzení.

Použití stopek

iPod nano obsahuje stopky umožňující přesně měřit čas různých událostí a také měřit časové
intervaly (například časy na jedno kolo při běhu). Současně s používáním stopek lze přehrávat
hudbu i jiný zvukový obsah.

Použití stopek:
1 Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.
2 Přejeďte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce Stopky.
3 Klepněte na tlačítko Spustit.
••

Chcete-li zaznamenat časy jednotlivých úseků, klepněte po každém úseku na tlačítko Úsek.

••

Chcete-li stopky pozastavit, klepněte na tlačítko Zastavit. Potom pokračujte klepnutím na
tlačítko Spustit.

4 Časomíru ukončete klepnutím na Zastavit.
iPod nano zobrazí statistické údaje pro poslední naměřený úsek. Časy jednotlivých úseků si
před zahájením nové relace nezapomeňte poznamenat. Jakmile klepnete na tlačítko Smazat,
budou všechny údaje vynulovány.

Použití časovače

Díky funkci minutky s odpočtem času můžete iPod využívat jako budík nebo před spaním
nastavit časovač, který iPod automaticky vypne. Časovač běží i při vypnutém iPodu nano, avšak
zvuk budíku se neozve.
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Nastavení časovače:
1 Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.
2 Přejeďte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce minutky.
3 Švihnutím nastavte hodiny a minuty zbývající do spuštění budíku a poté klepněte na volbu Na
konci odpočtu.

4 Klepnutím vyberte zvuk budíku a poté klepněte na volbu Nastavit.
5 Odpočet spustíte klepnutím na tlačítko Spustit.
Zrušení časovače:
1 Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.
2 Přejetím doleva zobrazte ovládací prvky funkce minutky.
3 Klepněte na Zrušit.
Před spaním můžete nastavit časovač spánku, který iPod nano automaticky vypne po určené
době, během níž se bude přehrávat hudba nebo jiný zvukový obsah.

Nastavení časovače spánku:
1 Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.
2 Přejeďte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce minutky.
3 Švihnutím nastavte hodiny a minuty, poté klepněte na volbu Na konci odpočtu.
4 Klepněte na volbu Uspat iPod a poté klepněte na volbu Nastavit.
5 Po dokončení klepněte na Spustit.
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Diktafon

10

Na iPodu nano můžete nahrávat a poslouchat hlasové záznamy, opatřovat je štítky
a synchronizovat je s iTunes. Ikona Diktafon se na ploše zobrazí, když je připojen mikrofon
nebo když se v iPodu nano nacházejí hlasové záznamy.

Nahrávání hlasových záznamů

K nahrávání hlasových záznamů můžete použít volitelná sluchátka Apple EarPods s ovládáním
a mikrofonem nebo podporovaný doplněk jiného výrobce.
Nahrání hlasového záznamu:
1 Připojte kompatibilní mikrofon a klepněte na ploše na Diktafon.
2 Klepněte na Nahrát a začněte mluvit.
Na tlačítka Pozastavit a Pokračovat můžete v průběhu nahrávání klepnout, kolikrát chcete.
3 Po dokončení klepněte na Zastavit.
V průběhu nahrávání se na displeji zobrazuje uplynulý čas. Pokud stisknete tlačítko plochy
nebo opustíte obrazovku Diktafon, nahrávání se automaticky zastaví.

Poslech záznamů

Záznamy můžete přehrávat i bez připojování mikrofonu. Přehrávání hlasových záznamů se
ovládá podobně jako poslech jiných zvukových materiálů na iPodu nano.
Poslech záznamu:
1 Na ploše klepněte na ikonu Diktafon.
2 Klepněte na Záznamy a potom klepněte na některý záznam.
Záznam se automaticky začne přehrávat.

		

48

3 Přehrávání pozastavíte klepnutím na .
Další ovládací prvky přehrávání zobrazíte klepnutím na obrazovku.
Další způsoby ovládání přehrávání:
Pozastavení

Klepněte na , odpojte sluchátka EarPods nebo
stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky
hlasitosti).

Pokračování v pozastaveném nahrávání

Klepněte na nebo stiskněte tlačítko Přehrát/
Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).

Spuštění záznamu znovu od začátku

Klepněte na tlačítko

Přechod na konec záznamu

Klepněte na nebo dvakrát stiskněte tlačítko
Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).

Přechod na libovolné místo v záznamu

Klepněte na obrazovku a přetáhněte přehrávací
hlavu po ovladači pozice ve stopě. Sklouznutím prstu
po obrazovce dolů můžete nastavit větší přesnost
tažení. Čím níže prst posunete, tím bude rychlost
tažení menší.

Přehrání posledních 30 sekund

Na druhé ovládací obrazovce klepněte na tlačítko

Nastavení rychlosti přehrávání

Klepněte na obrazovku a potom klepněte na
Opakovaným klepnutím na ovládací prvek
změníte rychlost.

.

.

.

= Přehrávání dvojnásobnou rychlostí.
= Přehrávání normální rychlostí.
= Přehrávání poloviční rychlostí.

Správa záznamů

Uložené záznamy jsou seřazeny podle data a času. Pro jednodušší organizaci můžete
k záznamům přiřazovat štítky. Do počítače záznamy kopírujte pomocí iTunes.
Označení záznamu štítkem:
1 Na obrazovce Diktafon klepněte na Záznamy.
2 Klepněte na záznam a jakmile se začne přehrávat, znovu klepněte na obrazovku.
3 Klepněte na

a poté na některou z voleb.

Můžete si vybrat z možností Záznam, Podcast, Rozhovor, Přednáška, Nápad, Schůzka
nebo Prezentace.
Záznam se zobrazí v seznamu s vybraným popiskem a údaji o datu a čase pořízení.
Smazání záznamu:
1 Na obrazovce Diktafon klepněte na Záznamy.
2 Klepněte na tlačítko Upravit.
3 Klepněte na

u záznamu a poté klepněte na Smazat.

4 Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.
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Synchronizace hlasových záznamů s počítačem:
mm Je-li v iPodu nano zapnuta automatická synchronizace skladeb: Při připojení iPodu k počítači
budou synchronizovány hlasové záznamy do seznamu stop Hlasové záznamy v iTunes (a
zároveň budou odstraněny z iPodu nano). Viz Automatická synchronizace na stránce 15.
mm Je-li v iPodu nano zapnuta ruční synchronizace skladeb: iTunes vás při příští synchronizaci vyzve
k synchronizaci nových hlasových záznamů. Viz Ruční správa iPodu nano na stránce 16.
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Zpřístupnění

11

Funkce Univerzálního přístupu

Funkce zpřístupnění usnadňují používání iPodu nano lidem se zrakovým, sluchovým či
tělesným postižením. Mezi tyto funkce patří:
••

VoiceOver

••

Mono audio

••

Invertovat barvy

Tyto funkce lze zapnout a vypnout v iPodu nano nebo v iTunes. Také můžete nastavit
předvolbu, která vám umožní zapínat a vypínat funkci VoiceOver nebo invertované barvy
trojím stisknutím tlačítka plochy (viz Rychlá aktivace funkcí zpřístupnění na stránce 54).
Zapnutí funkcí zpřístupnění v iTunes:
1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte aplikaci iTunes.
2 V iTunes vyberte iPod nano a klikněte na panel Souhrn.
3 V oddílu Volby vyberte položku „Nastavit Univerzální přístup“.
4 Vyberte požadované volby a klikněte na tlačítko OK.
5 Klikněte na tlačítko Použít.
Informace o zapnutí a vypnutí jednotlivých funkcí zpřístupnění v iPodu nano najdete
v následujících oddílech.
Další informace o funkcích zpřístupnění v Macu a v iPodu nano lze najít na webových stránkách
www.apple.com/accessibility.

Použití VoiceOveru

Funkce VoiceOver nahlas popisuje prvky zobrazené na displeji, takže můžete iPod nano ovládat
i bez použití zraku. Funkce VoiceOver využívá jazykové nastavení definované v iPodu nano na
obrazovce Zpřístupnění.
VoiceOver je k dispozici v mnoha jazycích, avšak ne ve všech.
Funkce VoiceOver vás informuje o každém vybraném prvku na obrazovce. Vybraný prvek je bíle
orámován a VoiceOver přečte jeho název nebo popis. Černý obdélníkový rámeček se nazývá
kurzor VoiceOveru.
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Je-li vybrán text, VoiceOver jej přečte. Je-li vybrán ovládací prvek (například tlačítko nebo
přepínač), VoiceOver popíše funkci prvku nebo k němu poskytne bližší pokyny, například
„otevřete poklepáním“.

Nastavení funkce VoiceOver v iPodu nano:
1 Připojte k iPodu nano sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka.
2 Na ploše klepněte na ikonu Nastavení a poté na volbu Obecné.
3 Klepněte na volbu Zpřístupnění.
4 Klepněte na položku VoiceOver a nastavte kteroukoli z těchto voleb:
••

Číst nápovědu: Vysvětluje použití položky označené kurzorem VoiceOver. Tato nápověda vám
může usnadnit seznámení s iPodem nano. Později ji můžete vypnout.

••

Rychlost čtení: Posunutím jezdce můžete zvýšit nebo snížit rychlost čtení funkce VoiceOver.
Toto nastavení nemá vliv na rychlost čtení audioknih a podcastů.

••

Jazyk: Nastavení jazyka pro funkci VoiceOver. Nastavený jazyk by se měl shodovat s jazykem
iPodu nano.

5 Klepnutím na tlačítko

zapněte funkci VoiceOver.

Jedná-li se o první zapnutí funkce VoiceOver v iPodu nano, zobrazí se dialogové okno.
6 Klepněte na tlačítko OK v dialogovém okně a poté poklepáním na OK volbu potvrďte.
Pokud displej nevidíte, přejíždějte po něm prstem, dokud neuslyšíte: „Tlačítko OK.“ Poté
poklepejte jedním prstem.
Pokud po dobu 15 sekund nic neuděláte, dialogové okno se zavře a funkce VoiceOver se vypne.
Při zapnuté funkci VoiceOver se k ovládání iPodu nano používá jiná sada gest. Rozhodnete-li
se funkci VoiceOver vypnout, přepněte přepínač do polohy Vypnuto poklepáním dvěma prsty.
Pokud přejdete z obrazovky nastavení jinam, musíte se na ni pomocí gest VoiceOver vrátit a
teprve poté můžete volbu vypnout.
Vypnutí funkce VoiceOver v iPodu nano pomocí gest VoiceOver:
1 Stiskněte tlačítko plochy a posouvejte prstem po displeji, dokud nezazní oznámení „Nastavení“.
Pokud se slovo „Nastavení“ neozve, přejetím dvěma prsty přejděte na další obrazovku a zkuste
to znovu.
2 Poklepáním otevřete obrazovku Nastavení.
3 Posouvejte prst nahoru a dolů po displeji, dokud neuvidíte nebo neuslyšíte slovo „Obecné“.
Poté poklepejte.
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4 Posouvejte prst nahoru a dolů po displeji, dokud neuvidíte nebo neuslyšíte oznámení
„Zpřístupnění“. Poté poklepejte.
5 Posouvejte prst nahoru a dolů po displeji, dokud neuvidíte nebo neuslyšíte oznámení
„VoiceOver“. Poté poklepejte.
6 Jakmile zazní oznámení „Tlačítko přepínače VoiceOver - zapnuto“, poklepejte.
Jako potvrzení se ozve „VoiceOver vypnutý“. Nyní můžete iPod nano opět ovládat pomocí
standardních gest.

Gesta VoiceOver
Je-li zapnuta funkce VoiceOver, používají se k ovládání iPodu nano následující gesta:
Přečtení informací na displeji od začátku

Švihněte nahoru dvěma prsty.

Přečtení informací na displeji od aktuálního výběru

Švihněte dolů dvěma prsty.

Pozastavení nebo obnovení čtení informací
v dialogových oknech nebo jiného textu

Klepněte na obrazovku jedním prstem.

Výběr položky označené kurzorem VoiceOver

Klepněte na obrazovku jedním prstem.

Aktivace položky označené kurzorem VoiceOver

Poklepejte jedním prstem.

Posun o jednu obrazovku doleva

Přejeďte dvěma prsty doprava.

Posun o jednu obrazovku doprava

Přejeďte dvěma prsty doleva.

Posun o jednu obrazovku v seznamu nebo
nabídce nahoru

Švihněte dolů jedním prstem.

Posun o jednu obrazovku v seznamu nebo
nabídce dolů

Švihněte nahoru jedním prstem.

Spuštění nebo zastavení aktuální akce

Klepněte dvěma prsty.

Zvýšení nebo snížení hodnoty vybraného
ovládacího prvku

Švihněte jedním prstem nahoru (zvýšení hodnoty)
nebo dolů (snížení hodnoty).

Návrat na plochu

Stiskněte tlačítko plochy.

Nastavení monofonního zvuku

Funkce Mono audio spojí signál levého a pravého kanálu do monofonního signálu, který bude
znít na obou stranách sluchátek EarPods stejně. Uživatelé s jednostranným poškozením sluchu
díky tomu uslyší ve zdravém uchu úplný zvukový signál.
Zapnutí a vypnutí funkce Mono audio:
1 Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné.
2 Klepněte na volbu Zpřístupnění.
3 Klepněte na tlačítko Zapnout/Vypnout u funkce Mono audio.
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Invertování barev na obrazovce

Barvy na obrazovce iPodu nano můžete invertovat, což může usnadnit čtení. Obrazovka
s invertovanými barvami připomíná fotografický negativ.
Zapnutí a vypnutí funkce Invertovat barvy:
1 Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné.
2 Klepněte na volbu Zpřístupnění.
3 Klepněte na tlačítko Zapnout/Vypnout u funkce Invertovat barvy.

Rychlá aktivace funkcí zpřístupnění

iPod nano můžete nastavit tak, aby se na něm trojím stisknutím tlačítka plochy zapínaly
a vypínaly funkce Invertovat barvy a VoiceOver. Takové nastavení usnadní sdílení iPodu nano
s jiným uživatelem, který nepotřebuje stejné funkce.
Zapnutí zkratky funkcí zpřístupnění:
1 Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné.
2 Klepněte na volbu Zpřístupnění.
3 Klepněte na položku Trojstisk tlačítka a poté na některou z voleb.
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EarPods a doplňky Bluetooth

12

K poslechu hudby a dalšího zvukového obsahu, sledování videí a prohlížení fotek můžete
používat EarPods dodané s iPodem nano nebo celou řadu kompatibilních sluchátek a
reproduktorů od jiných výrobců. iPod nano můžete rovněž používat s kompatibilními
Bluetooth sluchátky a hands-free systémy v některých automobilech.
VAROVÁNÍ: Důležité informace o tom, jak předcházet ztrátě sluchu, najdete v části
Kapitola 14, Informace o bezpečnosti a zacházení, na stránce 64.

Použití sluchátek Apple EarPods

Sluchátka Apple EarPods dodávaná s iPodem nano připojte k sluchátkovému konektoru v dolní
části iPodu nano. Zasuňte si EarPods do uší způsobem znázorněným na obrázku.
Délku sluchátkové
šňůry můžete upravit

Máte-li sluchátka Apple EarPods s ovladačem a mikrofonem nebo sluchátka In-Ear s ovladačem
a mikrofonem, můžete také procházet seznamy stop. Další informace najdete v dokumentaci
k příslušným doplňkům.

Použití sluchátek Apple EarPods s ovladačem a mikrofonem

Sluchátka Apple EarPods s ovladačem a mikrofonem (viz obrázek) se prodávají samostatně.
Jsou vybavena mikrofonem, tlačítky pro nastavení hlasitosti a integrovaným tlačítkem, které
umožňuje ovládat přehrávání zvukového obsahu a poslouchat oznámení o skladbách.

Tlačítko mikrofonu

		

55

Po připojení sluchátek EarPods můžete poslouchat hudbu, FM rádio nebo nahrávat hlasové
poznámky pomocí vestavěného mikrofonu. Stiskem středového tlačítka na mikrofonu můžete
ovládat přehrávání hudby a poslouchat oznámení o skladbách.
Pozastavení skladby nebo cvičení

Stiskněte střední tlačítko. Dalším stisknutím tlačítka
přehrávání obnovíte.

Skok na následující skladbu

Dvakrát rychle stiskněte střední tlačítko.

Skok na předchozí skladbu

Třikrát rychle stiskněte střední tlačítko.

Rychle vpřed

Dvakrát rychle stiskněte a přidržte střední tlačítko.

Rychle zpět

Třikrát rychle stiskněte a pak přidržte střední tlačítko.

Úprava hlasitosti

Stiskněte tlačítko + nebo –.

Poslech oznámení o aktuální skladbě

Stiskněte střední tlačítko a podržte je, dokud
neuslyšíte název aktuální skladby a jméno umělce.
Pokud posloucháte audioknihu, podcast nebo sbírku
iTunes U, uslyšíte oznámení názvu knihy a jméno
autora nebo údaje o epizodě.

Výběr jiného seznamu stop

Stiskněte a podržte střední tlačítko, dokud se
nepřečte název aktuální skladby a jméno umělce.
Poté uslyšíte název prvního seznamu stop.
Mezi seznamy stop můžete procházet pomocí
tlačítek + a – . Jakmile uslyšíte název požadovaného
seznamu, stiskněte střední tlačítko.

Poznámka: Tlačítko Přehrát/Pozastavit na iPodu nano funguje stejně jako prostřední tlačítko
na sluchátkách Apple EarPods s ovladačem a mikrofonem.

Připojení k příslušenství Bluetooth

iPod nano můžete používat s kompatibilními sluchátky Bluetooth a dalšími doplňky včetně
některých systémů hands-free v novějších automobilech. iPod nano podporuje profil A2DP
pro přenos zvuku a profil AVRCP pro ovládání přehrávání na zařízeních Bluetooth. Zařízení
Bluetooth musíte před použitím s iPodem nano nejprve spárovat.
iPod nano také můžete používat se snímačem Nike+ nebo s monitorem srdečního tepu
Bluetooth. Zařízení Bluetooth pro fitness nastavíte v části Fitness (viz Nastavení předvoleb
Fitness na stránce 35).
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Důležité: Pokyny k používání konkrétního zařízení Bluetooth, jeho spárování s jinými zařízeními
a optimalizaci výkonu najdete v dokumentaci k danému zařízení Bluetooth.

Spárování iPodu nano se zařízením Bluetooth:
1 Podle pokynů k příslušnému zařízení je nastavte jako zjistitelné nebo na vyhledávání jiných
zařízení Bluetooth.
2 Na ploše iPodu nano klepněte na Nastavení > Bluetooth.
3 Klepnutím na

tuto funkci zapněte.

iPod nano začne vyhledávat dostupná zařízení Bluetooth.
4 Jakmile se vaše zařízení v seznamu zobrazí, klepněte na ně.
Po dokončení párování se pod názvem zařízení zobrazí „Připojeno“.
Některá zařízení Bluetooth pro dokončení párování vyžadují kód. Pokud se zobrazí výzva
k zadání kódu, vyhledejte kód v dokumentaci k zařízení a zadejte jej.
Pokud zařízení používá systém jednoduchého bezpečného párování (Simple Secure Pairing),
na iPodu nano a na obrazovce zařízení Bluetooth se zobrazí šesticiferný kód. Pokud se kódy
shodují, dokončete párování klepnutím na volbu Spárovat na iPodu nano.
Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth:
Zařízení Bluetooth lze spárovat s iPodem nano, i když právě není připojeno. Chcete-li však
zařízení používat, musíte se k němu připojit.
mm Na ploše klepněte na Nastavení > Bluetooth a poté na spárované zařízení.
Po úspěšném připojení zařízení se pod jeho názvem zobrazí „Připojeno“.
Odstranění spárovaného zařízení:
1 Na ploše klepněte na Nastavení > Bluetooth.
2 Klepněte na

vedle zařízení v seznamu Zařízení.

3 Klepněte na „Ignorovat zařízení“.
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Přepínání mezi výstupními zvukovými zařízeními

Pokud máte k iPodu nano připojeno nebo s ním spárováno několik zvukových výstupních
zařízení, můžete pomocí ovládání přehrávání na iPodu nano vybrat zařízení, které chcete
použít pro zvukový výstup.
Když je k dispozici více zařízení, vedle ovládání hlasitosti hudby a u ovládání přehrávání jiných
typů zvuku, videa a filmů se zobrazí ikona reproduktoru.
Zobrazí se, když jsou ke sluchátkovému konektoru
připojena sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka
a k Lightning konektoru je připojeno podporované
zvukové USB zařízení.
Zobrazí se, když jsou vybrána sluchátka EarPods nebo jiné
zvukové zařízení, které nepoužívá Bluetooth, a zároveň
jsou k dispozici i jiné možnosti výstupu.
Zobrazí se, když je vybráno zařízení Bluetooth a jsou
k dispozici jiné možnosti výstupu.

iPod nano dokáže toto ovládání používat pouze s již spárovaným zařízením Bluetooth.
Výběr zařízení pro zvukový výstup:
mm Klepněte na ikonu a potom na zařízení v seznamu.
Sluchátka EarPods a jiná sluchátka připojená ke sluchátkovému konektoru jsou v seznamu
uvedena jako „iPod“.
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Tipy a rady při odstraňování potíží

13

Většinu potíží s iPodem nano lze rychle vyřešit pomocí rad
uvedených v této kapitole.
5 základních postupů: reset, připojení k jinému portu, restart, nová
instalace, obnova výchozího nastavení
Máte-li s iPodem nano potíže, zkuste vždy uplatnit tyto postupy. Zkoušejte je postupně,
dokud se problém nevyřeší. Pokud vám žádný z následujících postupů nepomůže, seznamte
se s dalšími možnostmi řešení specifických problémů.
••

Resetujte iPod nano. Viz oddíl Obecná doporučení dále.

••

Pokud se iPod nano nezobrazuje v iTunes, připojte jej k jinému USB portu.

••

Restartujte počítač a ověřte, zda máte nainstalovány nejnovější aktualizace softwaru.

••

Znovu nainstalujte software iTunes (nejnovější verzi) z webových stránek.

••

Obnovte výchozí stav iPodu nano. Viz Aktualizace a obnovení softwaru iPodu na stránce 63.

Obecná doporučení

Většinu problémů s iPodem nano lze obvykle vyřešit tzv. resetováním.
Pokud potřebujete iPod nano resetovat
mm Nejprve zkontrolujte, zda je baterie iPodu nano nabitá. Poté stiskněte současně tlačítka
Spánek/Probuzení a Plocha a podržte je po dobu 6 sekund, dokud se na displeji nezobrazí
logo Apple.
Když se iPod nano nezapíná nebo nereaguje
mm Je možné, že baterie iPodu nano vyžaduje dobití. Připojte iPod nano k portu USB 2.0 nebo USB 3.0
s vysokým příkonem na počítači, případně k síťovému adaptéru Apple USB Power Adapter,
a nechte baterii dobít. Nabíjení baterie je indikováno ikonou blesku na displeji iPodu nano.
Poznámka: Příkon dodávaný rozhraním USB 2.0 většiny klávesnic pro nabíjení iPodu nano
nepostačuje. Připojte iPod nano k portu USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem na počítači.
mm Zkoušejte 5 základních postupů jeden po druhém, dokud iPod nano nezačne reagovat.
Když chcete iPod nano odpojit, ale vidíte zprávu „Připojeno“ nebo „Synchronizace“
1 Probíhá-li synchronizace hudby do iPodu nano, počkejte na její dokončení.
2 Vyberte iPod nano v iTunes a potom klikněte na tlačítko Vysunout.
3 Není-li iPod nano v iTunes uveden, avšak na jeho displeji je stále zobrazena zpráva „Připojeno“
nebo „Synchronizace“, odpojte jej.
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4 Pokud je iPod nano v iTunes stále zobrazen, přetáhněte jeho ikonu z plochy do koše
(používáte-li Mac). Používáte-li PC se systémem Windows, můžete iPod nano vysunout v okně
Tento počítač nebo tak, že kliknete na ikonu Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti
hlavního panelu systému Windows a poté vyberete iPod nano. Pokud je stále zobrazena zpráva
„Připojeno“ nebo „Synchronizace“, restartujte počítač a vysuňte iPod nano ještě jednou.
Když iPod nano nepřehrává hudbu
mm Zkontrolujte správné nastavení hlasitosti. Je možné, že je nastaven maximální limit hlasitosti.
Tento limit lze změnit či zrušit na obrazovce Nastavení: Viz Nastavení maximální hlasitosti na
stránce 25.
mm Zkontrolujte, zda používáte aplikaci iTunes 12.2 nebo novější (lze stáhnout na adrese
www.apple.com/cz/itunes/download). Skladby zakoupené v obchodě iTunes Store v nižších
verzích iTunes nebude možné v iPodu nano přehrávat, dokud aplikaci iTunes neupgradujete.
Když připojíte iPod nano k počítači a nic se nestane
mm Zkontrolujte, zda jste nainstalovali nejnovější verzi softwaru iTunes z webových stránek
www.apple.com/cz/itunes/download.
mm Zkuste připojení k jinému USB portu v počítači.
Poznámka: Pro připojení iPodu nano musí být počítač vybaven portem USB 2.0 nebo USB 3.0.
Používáte-li PC se systémem Windows, které není vybaveno portem USB 2.0, můžete v některých
případech zakoupit a nainstalovat kartu USB 2.0.
mm Pokud je iPod nano připojen k USB rozbočovači, zkuste iPod nano připojit přímo k portu USB 2.0
nebo USB 3.0 s vysokým příkonem na počítači.
mm Je možné, že iPod nano vyžaduje resetování (viz stránka 59).
mm Připojujete-li iPod nano k přenosnému počítači pomocí kabelu Lightning, je třeba počítač před
připojením iPodu nano připojit k zásuvce elektrické sítě.
mm Ověřte, zda používáte počítač a software s požadovanými parametry. Viz Když chcete
zkontrolovat požadavky na systém na stránce 62.
mm Zkontrolujte připojení kabelů. Odpojte kabel na obou koncích a zkontrolujte, zda se do
konektorů USB nedostaly nečistoty či cizí předměty. Poté kabel znovu připojte.
mm Zkuste restartovat počítač.
mm Pokud se potíže nevyřeší žádným z výše navrhovaných postupů, bude pravděpodobně
nutné obnovit výchozí nastavení softwaru v iPodu nano. Viz Aktualizace a obnovení softwaru
iPodu na stránce 63.
Když se přeruší přehrávání hudby při vypnutí obrazovky iPodu nano
mm Zkontrolujte, zda není konektor sluchátek znečištěný.
Když se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Připojit k napájení“
mm Tato zpráva se může zobrazit tehdy, je-li nabití baterie iPodu nano na výjimečně nízké úrovni
a je-li ke komunikaci iPodu nano s počítačem nutné alespoň částečné dobití baterie. Baterii
dobijete tak, že iPod nano připojíte k portu USB 2.0 s vysokým příkonem nebo k portu USB 3.0
v počítači.
Ponechejte iPod nano připojený k počítači tak dlouho, dokud zpráva nezmizí a iPod nano se
nezobrazí v iTunes nebo ve Finderu. Doba potřebná k aktivaci iPodu nano může v závislosti na
stavu vybití baterie dosahovat až 30 minut.
Pomocí volitelného síťového adaptéru Apple USB Power Adapter lze iPod nano nabíjet rychleji.
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Když se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Obnovte pomocí iTunes“
mm Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější verze softwaru iTunes (můžete ji
stáhnout z webových stránekwww.apple.com/cz/itunes/download).
mm Připojením iPodu nano k počítači. Po spuštění iTunes obnovte výchozí nastavení iPodu nano
podle pokynů na obrazovce.
mm Pokud ani obnova výchozího nastavení iPodu nano problém nevyřeší, bude pravděpodobně
nutné nechat iPod nano opravit. Informace o servisních službách najdete na webových
stránkách servisu a podpory pro iPod na adrese www.apple.com/support/ipod.
Když nelze do iPodu nano přidat skladbu nebo jinou položku
mm Skladba může být ve formátu, který iPod nano nepodporuje. iPod nano podporuje následující
formáty zvukových souborů. Patří sem také formáty pro audioknihy a podcasty:
••

AAC (M4A, M4B, M4P až do frekvence 320 kb/s)

••

Apple Lossless (komprimovaný formát s vysokou kvalitou)

••

MP3 (až do frekvence 320 kb/s)

••

MP3 s kódováním VBR (Variable Bit Rate)

••

WAV

••

AA (mluvené slovo z audible.com, formáty 2, 3 a 4)

••

AIFF

Skladba kódovaná ve formátu Apple Lossless má zvukovou kvalitu srovnatelnou s CD, avšak
zabere polovinu místa oproti skladbě kódované ve formátu AIFF nebo WAV. Stejná skladba
kódovaná ve formátu AAC nebo MP3 zabírá ještě méně místa. Hudební obsah importovaný
z CD v aplikaci iTunes je standardně převáděn do formátu AAC.
Máte-li v iTunes skladbu ve formátu, který iPod nano nepodporuje, můžete ji převést do
některého podporovaného formátu. Další informace najdete v nápovědě pro iTunes.
Pomocí softwaru iTunes pro systém Windows můžete převést nechráněné soubory WMA do
formátu AAC nebo MP3. To může být užitečné v případě, že máte obsah hudební knihovny
zakódovaný ve formátu WMA.
iPod nano nepodporuje zvukové soubory ve formátech audible.com 1, MPEG Layer 1, MPEG
Layer 2 a WMA.
Do iPodu nano nemůžete synchronizovat HD video; přehrávač podporuje pouze video ve
standardním rozlišení. Pro přehrávání na iPodu nano můžete video převést. Další informace
najdete v nápovědě k iTunes.
Když se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Chcete-li aktivovat Genius, připojte se k iTunes“
mm V iTunes jste pravděpodobně neaktivovali službu Genius nebo jste po její aktivaci dosud
nesynchronizovali iPod nano v iTunes. Viz Vytváření playlistů Genius na stránce 24.
Když se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Vybraný mix Genius nelze přehrát“
mm Služba Genius je aktivní, avšak s použitím vybrané skladby nelze vytvořit seznam stop Genius.
Do databáze služby Genius v obchodě iTunes Store jsou pravidelně přidávány nové skladby,
brzy to tedy můžete zkusit znovu.
Když iPod nano nedokáže zachytit rozhlasový signál
mm Zkontrolujte správné připojení sluchátek EarPods nebo jiných sluchátek.
mm Zkuste změnit polohu kabelu sluchátek a zkontrolujte, zda není kabel zamotaný
nebo překroucený.
mm Přejděte na místo s lepším příjmem signálu, například k oknu nebo mimo budovu.
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Když jste v iPodu nano nechtěně nastavili jazyk, kterému nerozumíte
mm Jazyk můžete obnovit:
1 Na ploše klepněte na ikonu Nastavení (vypadá jako ozubené kolečko).
2 Klepněte v nabídce na druhou položku shora (Obecné).
3 Švihnutím přejeďte na konec seznamu a poté klepněte na druhou položku nabídky
odspoda (Jazyk).
4 Klepněte na svůj jazyk a poté klepněte na tlačítko v horní části nabídky vpravo (Hotovo).
Tlačítko nalevo je Zrušit.
mm Můžete také obnovit všechna nastavení (synchronizovaný obsah nebude smazán ani upraven).
Klepněte na ikonu Nastavení, klepněte na poslední položku v nabídce (Obnovit nastavení) a
poté klepněte na červené tlačítko (Obnovit).
Poslední tlačítko je Zrušit.
mm Nedokážete-li rozpoznat položku nabídky Obnovit nastavení, můžete iPod nano vrátit do
výchozího stavu a vybrat požadovaný jazyk. Viz Aktualizace a obnovení softwaru iPodu na
stránce 63.
Když iPod nano nereaguje a položky na obrazovce jsou orámované
1 Může být zapnutá funkce VoiceOver. Vypněte ji trojím stisknutím tlačítka plochy.
2 Pokud je rámeček stále zobrazen, vypněte jej pomocí gest funkce VoiceOver (viz Gesta
VoiceOver na stránce 53).
Když iPod nano čte text zobrazený na displeji
mm Pravděpodobně je zapnutá funkce VoiceOver. Vypíná se pomocí gest VoiceOver (viz Gesta
VoiceOver na stránce 53).
Když chcete zkontrolovat požadavky na systém
K používání iPodu nano potřebujete následující vybavení:
mm Některou z následujících konfigurací počítače:
••

Mac s portem USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem

••

PC se systémem Windows s portem USB 2.0 s vysokým příkonem nebo s nainstalovanou
kartou USB 2.0

mm Některý z následujících operačních systémů:
••

OS X v10.7.5 nebo novější

••

Windows 8 nebo novější

••

Windows 7

••

Windows Vista, 32bitová verze s aktualizací SP3 nebo novější

mm iTunes 12.2 nebo novější (lze stáhnout na adrese www.apple.com/cz/itunes/download)
Není-li PC se systémem Windows vybaveno portem USB 2.0 s vysokým příkonem, můžete si
zakoupit a nainstalovat kartu USB 2.0. Další informace o kabelech a kompatibilních kartách USB
lze najít na webových stránkách www.apple.com/cz/ipod.
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Když chcete iPod nano používat s Macem i s Windows PC
mm Pokud používáte iPod nano s Macem a chcete jej používat s PC se systémem Windows, je
nutné software iPodu pro použití s počítačem PC obnovit (viz Aktualizace a obnovení softwaru
iPodu na stránce 63).
Důležité: Při obnovení softwaru iPodu budou z iPodu nano vymazána všechna data
včetně skladeb.
Od používání iPodu nano s počítačem Mac nelze přejít k jeho používání s počítačem
s Windows, aniž byste z iPodu nano vymazali všechna data.

Aktualizace a obnovení softwaru iPodu

Pro aktualizaci nebo obnovu softwaru iPodu můžete použít iTunes. iPod nano byste měli
průběžně aktualizovat, abyste stále používali nejnovější software. Software můžete také
obnovit, čímž iPod nano vrátíte do původního stavu.
••

Rozhodnete-li se pro aktualizaci, software bude aktualizován, avšak nastavení a skladby
nebudou dotčeny.

••

Rozhodnete-li se pro obnovu, budou z iPodu nano vymazána všechna data včetně skladeb,
videí, souborů, fotografií a veškerých dalších dat. Bude obnoveno původní nastavení všech
konfiguračních parametrů iPodu nano.

Aktualizace nebo obnova softwaru iPodu:
1 Ověřte, zda je k dispozici připojení k Internetu a zda máte nainstalovanou nejnovější verzi
iTunes z webových stránek www.apple.com/cz/itunes/download.
2 Připojením iPodu nano k počítači.
3 V iTunes vyberte iPod nano a poté klikněte na Souhrn.
V oddílu Verze lze zjistit, zda iPod nano využívá aktuální verzi nebo zda vyžaduje novější
verzi softwaru.
4 Chcete-li nainstalovat poslední verzi softwaru, klikněte na volbu Aktualizovat.
5 V případě potřeby můžete obnovit původní nastavení iPodu nano klepnutím na volbu Obnovit
(přitom budou z iPodu nano vymazána všechna data). Proces obnovy dokončete podle pokynů
na obrazovce.
Důležité: Při obnovení softwaru iPodu budou z iPodu nano vymazána všechna data
včetně skladeb.
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Informace o bezpečnosti
a zacházení

14

VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo k poranění, případně k poškození iPodu nano nebo jiného
majetku. Než začnete iPod nano používat, přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny níže.

Důležité bezpečnostní informace
Zacházení S iPodem nano zacházejte opatrně. Je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje
citlivé elektronické součástky. Pokud jej upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, zdeformujete nebo
vystavíte působení kapalin, může dojít k jeho poškození. Nepoužívejte poškozený iPod nano,
například s popraskanou obrazovkou, protože byste se mohli poranit. Chcete-li se vyhnout
poškrábání, zvažte použití pouzdra.
Opravy iPod nano neotvírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Při demontáži iPodu
nano může dojít k jeho poškození nebo osobnímu poranění. Pokud je iPod nano poškozen,
nefunguje správně nebo se dostane do styku s tekutinou, obraťte se na společnost Apple
nebo její autorizovaný servis. Další informace o možnostech servisu najdete na adrese
www.apple.com/support/ipod.
Baterie Nepokoušejte se vyměnit baterii v iPodu nano sami, protože byste ji mohli poškodit
a následně by mohlo dojít k jejímu přehřátí a osobnímu poranění. Lithium-iontová baterie
v iPodu nano smí být vyměněna jen ve společnosti Apple nebo v jejím autorizovaném servisu
a musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Nepokoušejte
se baterii spálit. Informace o servisu a recyklaci baterií najdete na webové stránce
www.apple.com/cz/batteries/service-and-recycling.
Vliv na soustředění Používání iPodu nano vás za určitých okolností může rozptylovat a může
způsobit nebezpečnou situaci (například používání sluchátek při jízdě na kole). Dodržujte
předpisy, které použití sluchátek zakazují nebo omezují.
Nabíjení iPod nano nabíjejte pomocí dodávaného kabelu a volitelného síťového adaptéru,
případně pomocí kabelů a síťových adaptérů třetích stran, které nesou označení Made for
iPod a jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 a novějším. Použití poškozených kabelů nebo
nabíječek nebo nabíjení ve vlhkém prostředí může způsobit požár, úraz elektrickým proudem
nebo poškození iPodu nano nebo jiného majetku. Používáte-li k nabíjení iPodu nano kabel
Apple Lightning‑USB, ujistěte se, že je síťová vidlice nebo síťová napájecí šňůra plně zasunuta
do adaptéru, a teprve poté ji zapojte do elektrické zásuvky.
Kabel a konektor Lightning Zabraňte delšímu kontaktu pokožky s konektorem, když
je kabel Lightning‑USB připojený ke zdroji napájení, mohli byste mít nepříjemné pocity,
případně může dojít k poranění. Vyhýbejte se situacím, jako je například spaní nebo sezení na
konektoru Lightning.
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Dlouhodobější vliv vyšších teplot iPod nano a příslušný síťový adaptér jsou v souladu
se standardy a limity pro teploty povrchů. Nepříjemné pocity nebo poranění však může
způsobit setrvalý kontakt s teplými povrchy na delší dobu i v rámci těchto limitů. Používejte
zdravý rozum a vyhýbejte se situacím, kdy by kůže mohla být v dlouhodobém kontaktu se
zařízením nebo jeho síťovým adaptérem, jestliže zařízení používáte nebo je připojené ke zdroji
napájení. Například na zařízení nebo síťovém adaptéru nespěte ani zařízení nedávejte pod
přikrývku, polštář nebo pod sebe, když je připojené ke zdroji napájení. Při použití nebo nabíjení
uchovávejte iPod nano a příslušný síťový adaptér v dobře větrané oblasti. Buďte obzvláště
opatrní, pokud váš tělesný stav neumožňuje správně zjistit tělesa vyšší teploty na těle.
VAROVÁNÍ: Abyste možnému poškození sluchu předešli, neposlouchejte při vysoké hlasitosti
delší dobu.
Poškození sluchu Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch. Hluk na
pozadí a také dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit, že se zvuk zdá
tišší, než skutečně je. Před zasunutím sluchátek do uší vždy nejprve zapněte přehrávání
a zkontrolujte hlasitost. Další informace o poškození sluchu najdete na webových stránkách
www.apple.com/sound. Informace o nastavení maximálního limitu hlasitosti v iPodu nano
najdete v oddílu Nastavení maximální hlasitosti na stránce 25.
Aby nedošlo k poškození sluchu, používejte s iPodem nano pouze kompatibilní přijímače,
špuntová či náhlavní sluchátka, telefony s hlasitým odposlechem nebo sluchátkové vložky.
Sluchátka prodávaná s iPhonem 4s a novějším v Číně (poznáte je podle tmavých izolačních
kroužků na zástrčce) jsou navržena podle čínských standardů a jsou kompatibilní jen
s iPhonem 4s a novějším, iPadem 2 a novějším a iPodem touch 5. generace.
Vystavení vlivu rádiových frekvencí iPod nano byl otestován a splňuje příslušné limity týkající
se vystavení vlivu rádiových frekvencí.
Údaj SAR (Specific Absorption Rate) označuje rychlost pohlcování energie rádiového záření
tělem. Limit SAR je 1,6 W/kg v zemích, které stanovují limit zprůměrovaný na 1 gram tkáně,
a 2,0 W/kg v zemích, které stanovují limit zprůměrovaný na 10 gramů tkáně. Rádiová rozhraní
iPodu jsou při testování nastavena na nejvyšší vysílací úroveň a umístěna v pozicích, které
simulují jejich použití v kontaktu s tělem. Pouzdra s kovovými díly mohou změnit fungování
rádiového modulu zařízení, včetně jeho souladu s předpisy pro vystavení vlivu rádiového
záření, způsobem, který nebyl testován nebo certifikován.
Rušení rádiových frekvencí Dodržujte značky a upozornění, jež zakazují nebo omezují použití
elektronických zařízení (například ve zdravotnických zařízeních nebo v oblastech odstřelů).
Přestože je iPod nano navržen, testován a vyráběn v souladu s předpisy pro emise rádiového
záření, tyto emise iPodu nano mohou negativně ovlivnit fungování jiných elektronických
přístrojů a způsobit jejich chybnou funkci. Tam, kde je použití podobných zařízení zakázáno,
například při cestování v letadle, nebo pokud vás k tomu vyzve pověřená osoba či instituce,
vypněte iPod nano nebo jeho rozhraní Bluetooth.
Rušení lékařských zařízení iPod nano obsahuje součásti a rádiové moduly vyzařující
elektromagnetické pole. Magnety mohou být také v dodaných sluchátkách. Toto
elektromagnetické pole a magnety mohou narušovat funkci srdečních stimulátorů a dalších
lékařských zařízení. Udržujte iPod nano a sluchátka v bezpečné vzdálenosti od lékařských
zařízení. Informace o konkrétním lékařském zařízení získáte od svého lékaře nebo výrobce
lékařského zařízení. Pokud se domníváte, že iPod nano ruší váš srdeční stimulátor nebo jiné
lékařské zařízení, přestaňte iPod nano používat.
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Zdravotní problémy Pokud trpíte zdravotními problémy, na které by podle vašeho názoru
mohl mít iPod nano vliv (například epileptickými záchvaty, výpadky vědomí, únavou očí nebo
bolestmi hlavy), poraďte se před používáním iPodu nano se svým lékařem.
Výbušná prostředí Nenabíjejte a nepoužívejte iPod nano v místech s potenciálně výbušnou
atmosférou, jako jsou například prostory čerpacích stanic, nebo v místech, kde vzduch
obsahuje chemikálie nebo pevné částice (například obilný, kovový nebo jiný prach). Dodržujte
všechny značky a pokyny.
Opakovaný pohyb Při provádění opakovaných činností na iPodu nano můžete zaznamenat
nepohodlí v rukou, pažích, zápěstích, ramenou, krku a jiných částech těla. V případě takových
nepříjemných pocitů přestaňte iPod nano používat a poraďte se s lékařem.
Činnosti se závažnými důsledky Toto zařízení není určeno k použití, kdy selhání zařízení může
způsobit smrt, osobní poranění nebo vážné poškození prostředí.
Nebezpečí udušení Některé příslušenství iPodu nano může způsobit udušení malých dětí.
Toto příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Důležité informace k zacházení
Použití konektorů a portů Nikdy nezasunujte konektor do zdířky násilím ani netlačte na
tlačítka nepřiměřenou silou. Takové zacházení může vést k poškození, na které se nevztahuje
záruka. Pokud nelze konektor do zdířky zapojit s přiměřenou lehkostí, pravděpodobně si
neodpovídají. Řiďte se pokyny a vždy zkontrolujte, zda konektor odpovídá zdířce a zda je
vzájemně propojujete ve správné poloze.
Kabel Lightning‑USB Změna barvy konektoru kabelu Lightning při častém používání je
normální. Změnu barvy mohou způsobit nečistoty, cizí částice nebo vlhkost. Pokud se kabel
Lightning‑USB nebo jeho konektor během použití zahřeje nebo pokud nefunguje nabíjení
nebo synchronizace iPodu nano, odpojte jej od počítače nebo síťového adaptéru a očistěte
konektor Lightning jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Při čištění konektoru
Lightning nepoužívejte tekutiny ani čisticí prostředky.
Některé způsoby použití mohou vést k prodření nebo zlomení kabelů. Kabel Lightning‑USB,
stejně jako každý jiný kovový vodič nebo kabel, může být náchylný k poškození, pokud je
opakovaně ohýbán na stejném místě. Dávejte pozor, aby kabel nebyl ohýbán v ostrém úhlu.
Kabel a konektor pravidelně kontrolujte, zda nedošlo ke zkroucení, zlomení, ohnutí či jinému
poškození. Pokud takové poškození zjistíte, přestaňte kabel Lightning‑USB používat.
Provozní teplota iPod nano je určený k použití za okolní teploty v rozmezí 0° C až 35° C.
Skladujte jej za teploty v rozmezí -20° C až 45° C. iPod nano se může poškodit a životnost
baterie zkrátit, pokud bude používán nebo skladován mimo tyto teplotní rozsahy. Nevystavujte
iPod nano výrazným změnám teploty nebo vlhkosti. Zahřívání iPodu nano během používání
a nabíjení baterie je běžný jev. Vnější kryt iPodu nano slouží jako chladicí plocha, která odvádí
teplo zevnitř přístroje směrem do chladnějšího okolního prostředí.
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Nabíjení Nabíjejte iPod nano s dodaným kabelem Lightning‑USB nebo s kabely a síťovými
adaptéry třetích stran, které nesou označení Made for iPod a jsou kompatibilní s rozhraním
USB 2.0 a novějším, nebo se síťovými adaptéry, které splňují příslušné předpisy dané země
a jsou v souladu s jedním nebo více z následujících standardů: EN 301489-34, IEC 62684,
YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 nebo jiný platný standard týkající se kompatibility
síťových adaptérů mobilních zařízení. Jsou kompatibilní pouze síťové adaptéry micro USB
v určitých oblastech, které jsou v souladu s platnými standardy týkajícími se kompatibility
síťových adaptérů mobilních zařízení. Chcete-li zjistit, zda je váš síťový adaptér micro USB
v souladu s těmito standardy, kontaktujte výrobce tohoto síťového adaptéru.
Použití poškozených kabelů nebo nabíječek nebo nabíjení ve vlhkém prostředí může
způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození iPodu nano nebo jiného majetku.
Používáte-li k nabíjení iPodu nano síťový adaptér Apple USB Power Adapter, zkontrolujte, zda
je síťová vidlice nebo síťová napájecí šňůra zcela zasunuta do adaptéru, a teprve poté ji zapojte
do elektrické zásuvky.
Udržování vnějšího povrchu iPodu nano v čistém stavu Pokud iPod nano přijde do styku se
znečisťujícími látkami, jako je inkoust, barviva, líčidla, bláto, jídlo, oleje nebo mycí prostředky,
ihned jej očistěte. Chcete-li iPod nano očistit, odpojte všechny kabely a vypněte jej (stisknutím
a podržením tlačítka Spánek/Probuzení). Poté použijte měkký, mírně navlhčený hadřík, který
nepouští vlákna. Zabraňte vniknutí vlhkosti do otvorů. K čištění zařízení iPodu nano nepoužívejte
čisticí prostředky na okna či pro domácnost, aerosolové rozprašovače, rozpouštědla, alkohol,
amoniak ani abraziva.
Správná likvidace iPodu nano Informace o správné likvidaci iPodu nano včetně důležitých
informací o souladu s předpisy lze najít v oddílu Informace o likvidaci a recyklaci na stránce 70.

Kapitola 14    Informace o bezpečnosti a zacházení

67

Další informace, servis a podpora

15

Sériové číslo iPodu nano najdete zde:
••

Gravírované na zadní straně iPodu nano.

••

Zapněte iPod nano a potom klepněte na Nastavení > Obecné > Informace.

••

V iTunes vyberte iPod nano (iPod nano musí být připojen k počítači) a klikněte na
panel Souhrn.

Zde najdete informace o službách a softwaru pro iPod nano.
Hledané informace

Postup

Servis a podpora, diskuse,
návody, užitečné postupy a
stahování softwaru Apple

Navštivte webové stránky: www.apple.com/support/ipodnano

Použití iTunes

Otevřete iTunes a vyberte volbu Nápověda > Nápověda pro iTunes.
Online výuková videa pro iTunes (nemusí být k dispozici ve všech zemích
a oblastech) naleznete na adrese: www.apple.com/support/itunes

Pomocí aplikace Fotky
(v systému OS X v10.10.4 nebo
novějším)

Otevřete Fotky a použijte příkaz Nápověda > Nápověda pro Fotky.

Nejnovější informace o
iPodu nano

Zaregistrujte svůj iPod nano. Chcete-li si iPod nano zaregistrovat,
nainstalujte do počítače iTunes a iPod nano k němu připojte.

Záruční servis

Nejprve postupujte podle rad v této příručce, nápovědy na obrazovce a
zdrojů na Internetu. Poté navštivte webové stránky:
www.apple.com/support/ipodnano
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Informace o souladu s předpisy
Standardy
Informace o souladu s předpisy, certifikátech
a kompatibilitě platné pro iPod nano jsou k dispozici
přímo v iPodu nano. Vyberte Nastavení > Obecné >
Informace > Standardy.

Prohlášení o souladu s pravidly FCC
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Pro jeho
provoz jsou stanoveny následující dvě podmínky:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijímané rušení
včetně rušení, které by mohlo mít nežádoucí vliv na
provoz. Máte-li podezření na rušení příjmu rozhlasového
nebo televizního signálu, postupujte podle pokynů.

Rušení rozhlasu a televize
Toto počítačové vybavení produkuje radiofrekvenční
energii, využívá ji a může ji i vyzařovat. Pokud není
nainstalováno a používáno správně, tj. v přísném souladu
s pokyny společnosti Apple, může způsobovat rušení
příjmu rozhlasového a televizního signálu.
Toto vybavení bylo otestováno a bylo zjištěno, že
splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu se
specifikacemi v části 15 pravidel FCC. Tyto specifikace
jsou formulovány s cílem poskytnout přiměřenou
ochranu před tímto druhem rušení při instalaci
v obytných oblastech. Neexistuje však záruka, že se
u některé konkrétní instalace takové rušení nevyskytne.

Použití periferních zařízení Apple a propojení
systémových komponent stíněnými kabely a konektory
Apple je důležitým faktorem pro snížení možnosti
výskytu rušení rozhlasových a televizních přijímačů
a dalších zařízení. Periferní zařízení Apple a vhodné
stíněné kabely a konektory můžete zakoupit
u autorizovaných prodejců Apple. Používáte-li periferní
zařízení jiných výrobců než Apple, požádejte o pomoc
výrobce nebo prodejce těchto zařízení.
Zodpovědná strana (kontaktujte pouze v záležitostech
souvisejících s pravidly FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Prohlášení kanadského ministerstva průmyslu
Toto zařízení vyhovuje standardům kanadského
ministerstva průmyslu pro udělení licenční výjimky
RSS. Pro jeho provoz jsou stanoveny následující dvě
podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení
včetně rušení, které by mohlo mít nežádoucí vliv na
provoz zařízení.

Chcete-li zjistit, zda je váš počítačový systém zdrojem
rušení, zkuste jej vypnout. V případě, že rušení vymizí, je
pravděpodobně způsobováno počítačem nebo některým
z jeho periferních zařízení.
Zjistíte-li, že váš počítačový systém skutečně ruší příjem
rozhlasu nebo televize, pokuste se toto rušení eliminovat
přijetím jednoho či více z následujících opatření:
•• Otočte televizní nebo rozhlasovou anténu do polohy,
v níž rušení vymizí.
•• Zkuste počítač přemístit na jednu či druhou stranu
vůči televizoru nebo radiopřijímači.
•• Přemístěte počítač do větší vzdálenosti od televizoru
nebo radiopřijímače.
•• Zapojte počítač do zásuvky připojené k jinému
síťovému okruhu než televizor nebo radiopřijímač.
(Lze ověřit podle toho, zda lze napájení počítače
vyřadit jiným jističem nebo pojistkou než napájení
televizoru nebo radiopřijímače.)
V případě nutnosti se poraďte s autorizovaným servisem
Apple nebo přímo se zástupcem společnosti Apple. Blíže
viz informace o servisu a podpoře, které jste obdrželi
spolu se svým produktem Apple. Tipy na další možná
řešení vám může dát také zkušený rozhlasový nebo
televizní technik.
Důležité: Změny a úpravy tohoto produktu, které
neschválila společnost Apple Inc., mohou narušit
soulad s předpisy EMC a připravit vás o oprávnění
produkt provozovat.
Soulad tohoto produktu s předpisy EMC byl testován
za podmínek zahrnujících použití periferních zařízení
společnosti Apple a propojení systémových komponent
stíněnými kabely a konektory Apple.
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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.

Prohlášení s upozorněním pro Koreu
대한민국 규정 및 준수
미래창조과학부고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로,
인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

GB/T 26572-2011
GB/T 26572-2011

SJ/T 11364-2014

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
Bezdrátová certifikace pro Singapur
Výměna baterie
Taiwan Wireless Statements

Lithium-iontová baterie v iPodu nano smí být vyměněna
jen ve společnosti Apple nebo v autorizovaném
servisu a musí být recyklována nebo zlikvidována
odděleně od domovního odpadu. Informace
o recyklaci a výměně baterií najdete na webové stránce
www.apple.com/cz/batteries/replacements.html.

Informace o likvidaci a recyklaci
iPod je nutné řádně zlikvidovat v souladu s místními
zákonnými úpravami a předpisy. Vzhledem k tomu, že
tento produkt obsahuje baterii, musí být zlikvidován
odděleně od domovního odpadu. Jakmile iPod
dosáhne konce své životnosti, obraťte se na zástupce
společnosti Apple nebo na místní správu a informujte se
o možnostech likvidace a recyklace.

Prohlášení o souladu se standardem VCCI třídy B
pro Japonsko

Informace o recyklačním programu společnosti
Apple lze najít na následujících webových stránkách:
www.apple.com/recycling.
Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Čína

Evropské společenství
Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto
bezdrátové zařízení je v souladu se základními požadavky
a jinými příslušnými ujednáními směrnice R&TTE.

Tchaj-wan

Kopie prohlášení o shodě s předpisy EU
je k dispozici online na webové stránce
www.apple.com/euro/compliance.
Zástupce společnosti Apple v EU je společnost Apple
Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork,
Irsko.

		

70

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.
Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

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

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.

Apple a životní prostředí

Ve společnosti Apple jsme si vědomi své odpovědnosti
za minimalizaci dopadu činnosti a produktů společnosti
na životní prostředí. Více informací naleznete na adrese
www.apple.com/environment.
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KKApple Inc.
© 2015 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.
Apple, logo Apple, Finder, iMovie, iPhone, iPod, iPod nano,
iTunes, iTunes U, Mac, OS X a logo Made for iPod jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA
a dalších zemích.

Slovní známka Bluetooth® a související loga jsou registrované
ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jako takové jsou společností Apple Inc. využívány na
základě udělené licence.
NIKE a grafická značka Swoosh jsou obchodní známky společnosti
NIKE, Inc. a jejích poboček a je používána v rámci licence.

EarPods, Lightning a Multi-Touch jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc.

Názvy produktů dalších společností zde zmíněná mohou být
obchodními známkami příslušných společností.

Genius a iTunes Store jsou značky služby společnosti Apple
Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Bylo vyvinuto veškeré možné úsilí, aby byla zajištěna přesnost
a správnost informací v této příručce. Společnost Apple
neodpovídá za tiskové a administrativní chyby.

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

Některé aplikace jsou dostupné jen v určitých oblastech.
Dostupnost aplikací se může změnit.
CZ019-00154/2015-07

