
iPod nano kiirkasutusjuhend
Õnnitleme iPod nano ostu puhul! Et oma uut iPodi võimalikult kiirelt ja mõnusalt kasutama hakata, loe 
kindlasti läbi käesolev kasutusjuhend.

iPod nano komplekti kuuluvad

• iPod nano
• USB 2.0 kaabel arvutiga ühendamiseks
• iPod nano aluse adapter
• Kõrvaklapid
• iTunes tarkvara

Tehnilised nõudmised

Kui soovite kasutada oma iPod nano Macintosh - arvutiga, veenduge, et teil on:

• USB pordiga Mac (soovitavalt USB 2, mis võimaldab kiiremat andmete edastamist, vt www.apple.com/ipod )
• Mac OS X 10.3.4 või uuem
• iTunes 4.9 või uuem (leiad selle iPod nanoga kaasas olevalt CD plaadilt). Kõige uuema iTunesi versiooni leiad Apple 
kodulehelt www.apple.com/itunes/

Kui soovite kasutada oma iPod nano PC - arvutiga, veenduge, et teil on:

• USB port (soovitavalt USB 2, mis võimaldab kiiremat andmete edastamist, vt www.apple.com/ipod )
• Vähemalt 500 Mhz protsessoriga Windows PC
• Windows 2000 SP 4 või uuem, Windows XP SP 2 või uuem
• iTunes 4.9 või uuem (leiad selle iPod photoga kaasas olevalt CD plaadilt). Kõige uuema versiooni iTunesist leiad 
Apple kodulehelt www.apple.com/itunes/

iPod nano poolt toetatud helifailide formaadid: iPod nano poolt toetatud pildifailide formaadid:

• AAC (16 kuni 320 Kbps)
• DRM AAC (iTunes Music Store’st ostetud muusika)
• MP3 (16 kuni 320 Kbps)
• MP3 VBR
• Audible (formaadid 2, 3 ja 4)
• Apple Lossless
• WAV
• AIFF

• JPEG
• BMP
• GIF
• TIFF
• PSD (ainult Mac)
• PNG

iPod nano kasutuselevõtt
 
1. Paigalda tarkvara

 Sisesta iPodi CD oma arvutisse ja paigalda iTunes ning iPodi tarkvara

2. Lae arvutisse muusikat

 Juhul kui Sinu arvutis veel muusikat ei ole, salvesta audio plaate mp3-deks iTunesi kaudu (sisesta audio plaat, 
 ava iTunes ning kliki “Import”)

3. Ühenda iPod nano arvutiga

 Ühenda iPod arvutiga komplektis oleva USB kaabliga. Pärast muusika kopeerimist lase iPod nano akul 
 laadida. iPod nano saavutab 80% aku mahtuvusest umbes kahe tunniga ning on täis pärast kolme  tunnist 
 laadimist. iPod laeb akut USB pordi kaudu; vooluvõrgust laadimiseks on võimalik kasutada 
 vooluadapterit (ei kuulu komplekti).
 Tähtis! Esimesel laadimisel lase iPod nanol laadida vähemalt kolm tundi.

4. Kuula muusikat

 Peale muusikafailide kopeerimist ning aku laadimist kliki iTunesis “Eject” nuppu ning eemalda iPodi küljest 
 USB kaabel pigistades Docki juhtme mõlemast servast.



Tähtis! Et vältida võimalikke tehnilisi rikkeid ja andmete kadumist, vajuta alati iTunesis “Eject” nuppu enne iPod 
nano arvuti küljest lahti ühendamist.

iPod nano sisse lülitamiseks vajuta iPod nano suvalisele nupule. Ekraanil olevates menüüdes liikumiseks, lugude 
mängimiseks, piltide vaatamiseks, seadistuste muutmiseks ja muu informatsiooni saamiseks kerige õrnalt 
puutetundlikul rattal. Vajutage Select nuppu menüüsse sisenemiseks ja Menu nuppu eelmisesse menüüsse 
naasmiseks. Illustreeriva joonise iPod nano nuppude kohta leiad iPod nano inglise keelse kiirkasutusjuhendi 
tagakaanelt.

iPod nano kasutamine

Reset (vajalik vea lahendamisel) Veendu, et “Hold” peal ei oleks. Hoia Menu ja Select klahve 
korraga all kuni ekraanile ilmub Apple logo (u. 6 sekundit)

Sisse lülitamine “Select” nupp

Välja lülitamine Hoia all Play/Pause nuppu

Taustavalgustuse aktiveerimine Hoia all Menu - nuppu

Menüüsse sisenemine Aktiveeri puutetundlikul rattal kerides soovitud menüü ja 
vajuta Select nuppu

Eelmisesse menüüsse naasemine Menu - nupp

Lugude lehitsemine Vali peamenüüst “Playlists” või “Browse”

Lugude mängimine Aktiveeri lugu ning vajuta “Play/Pause” või “Select” nuppu. 
Muusika mängimiseks peab iPod arvuti küljest lahti 
ühendatud olema

Kõigi loetelus olevate lugude 
mängimine

Aktiveeri loetelu (n. Artist, Album või Playlist) ning vajuta 
“Play/Pause” nuppu

Helitugevuse muutmine Kasuta kerimisketast “Now playing” aknas

Loo peatamine Vajuta “Play/Pause” nuppu

Nuppude lukustamine Lükka “Hold” nuppu

Loo kerimine Vajuta “Select” nuppu “Now playing” ekraanis ning kasuta 
kerimisratast

Järgmise loo mängimine Vajuta “Next/Forward”

Loo taasesitamine Vajuta “Previous/Rewind”

Eelmise loo mängimine Vajuta “Previous/Rewind” kaks korda

Loo edasi kerimine Hoia all “Next/Forward”

Loo tagasi kerimine Hoia all “Previous/Rewind”

Lisainfot iPod nano kohta leiad kaasas oleva iPod nano User Guide’st, Apple koduleheküljelt (www.apple.com/support/
ipod) ja iTunes - tarkvara Help - menüüst.
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