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iPod nano نظرة عامة عىل

 Lightning موصل

إسبات/إيقاظ

رشيط احلالة

شاشة الملس املتعدد

زر الشاشة الرئيسية

أيقونات القامئة
 والتطبيقات

قابس مساعات الرأس

خفض مستوى الصوت

رفع مستوى الصوت

تشغيل/إيقاف مؤقت

مق مبا ييللتمتكن من

تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها أثناء 
االسمتاع إىل املوسيىق أو أي مسارات صوتية 

أخرى 

اضغط عىل الزر إسبات/إيقاظ.

إيقاف تشغيل iPod nano متاًما، أو إعادة 
تشغيله

اضغط مع االسمترار عىل الزر إسبات/إيقاظ لبضع ثواٍن.

ضبط مستوى الصوت أثناء االسمتاع إىل 
األغاين أو الوسائط األخرى

اضغط عىل زر رفع مستوى الصوت أو خفض مستوى الصوت.
يتحمك هذان الزران أيًضا مبستوى صوت التنبهيات واألصوات األخرى.

اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت.تشغيل الصوت أو أيقاف تشغيله مؤقتًا

اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت مرتني.التخيط إىل املسار الصويت التايل

اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت ثالث مرات.التخيط إىل املسار الصويت السابق

اضغط عىل زر "الشاشة الرئيسية".عودة إىل الشاشة الرئيسية

iPod nano حملة رسيعة عن
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األدوات
يأيت iPod nano مزّوًدا باألدوات التالية:

Lighting إىل كبل USBEarPods من Apple

استخدام كبل الربق لتوصيل جهاز iPod nano بالمكبيوتر اخلاص بك، ومزامنة احملتوى وحشن البطارية. ميكنك أيًضا استخدام 
هذا الكبل مع حمّول الطاقة USB من Apple )يباع عىل حدة(.

مق باستخدام EarPods من Apple لالسمتاع إىل املوسيىق، الكتب الصوتية وعنارص البوداكست. تقوم EarPods أيًضا بوظيفة 
اهلوايئ لمتكينك من االسمتاع إىل بث الراديو. 

 ،Bluetooth®  مبا يف ذلك مساعات الرأس االختيارية وأجهزة ،iPod nano للحصول عىل معلومات حول استخدام امللحقات مع
انظرفصل EarPods ,12 وأدوات Bluetooth, يف صفحة 49.

الشاشة الرئيسية
سوف ترى الشاشة الرئيسية عندما تقوم بتشغيل iPod nano. اضغط عىل أي أيقونة يف الشاشة الرئيسية لفتحها، ومن مث استخدم 

احلراكت للتنقل )انظر استخدام الملس املتعدد يف صفحة 8(.

سوف ترى أيقونات الشاشة الرئيسية التالية عندما تقوم بتشغيل iPod nano ألول مرة:

تتيح الوصول الرسيع إىل ملفات املوسيىق وحمتويات الصوت األخرى اليت مت تنظميها حسب املوسيىق
قوامئ التشغيل، الفنانني، األغاين واملزيد غريها.

تتيح الوصول الرسيع إىل األفالم ومقاطع الفيديو اخلاصة بك اليت مت تنظميها حسب النوع.ملفات الفيديو

تفتح مزية ”اللياقة البدنية“، حيث ميكنك عّد خطواتك يف جوالت امليش أو العدو وتعّقب الوقت، اللياقة البدنية
املسافة، رسعة السري أو اجلري والسعرات احلرارية احملرتقة يف المترينات. 

ترسد عنارص البوداكست اليت متت مزامنهتا من مكتبة iTunes اخلاصة بك.البوداكست

تعرض الصور اليت متت مزامنهتا من المكبيوتر اخلاص بك.الصور

تفتح موالف راديو FM، إذا اكنت EarPods أو مساعات الرأس متصلة جبهاز الراديو
.iPod nano

مق بالتحريك إىل اليسار لرؤية األيقونات اإلضافية عىل شاشة ثانية.

تفتح الساعة، ساعة اإليقاف واملؤقت.الساعة

تفتح إعدادات iPod nano والكثري من مزياته.اإلعدادات

 ترسد الكتب الصوتية اليت متت مزامنهتا من مكتبة iTunes اخلاصة بك الكتب الصوتية
)ال تظهر هذه األيقونة إذا مل تكن لديك كتب صوتية(.
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iTunes U اخلاصة بك iTunes اليت متت مزامنهتا من مكتبة iTunes U ترسد مجموعات 
)ال تظهر هذه األيقونة إذا مل تكن لديك مجموعات(.

تفتح عنارص التحمك لتجسيل املذّكرات الصوتية وإدارهتا. ال تظهر هذه األيقونة إال يف حال املذّكرات الصوتية
توصيل ميكروفون جبهاز iPod nano، أو إذا اكن جهاز iPod nano حيتوي عىل 

تجسيالت ملذّكرات صوتية.

أيقونات ”احلالة“
:iPod nano تقدم األيقونات املعروضة يف رشيط احلالة أعىل الشاشة معلوماٍت حول

 مت تشغيل Bluetooth ولكنه مل يمت إقرانه أو توصيله مع جهاز Bluetooth، أو أن اجلهاز الذي مت إقرانه خارج 
النطاق أو غري مشّغل.

 مت تشغيل Bluetooth وتوصيله جبهاز Bluetooth. يتوقف اللون عىل لون رشيط احلالة. أو 

الراديو قيد التشغيل حالًيا.

هناك أغنية، بوداكست، كتاب صويت أو حلقة iTunes U قيد التشغيل اآلن.

مت إيقاف أغنية، بوداكست، كتاب صويت، حلقة iTunes U،أو بث راديو مؤقًتا.

يمت اآلن تعداد اخلطوات.

عرض مستوى طاقة البطارية أو حالة الحشن.



2

7   

·
.iPod nano حتذير:  لتجنب التعرّض لإلصابة، اقرأ معلومات هامة خاصة باألمان يف صفحة 57 قبل استخدام

iPod nano إعداد
لبدء العمل، مق بإعداد جهاز iPod nano باستخدام iTunes عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك. أثناء اإلعداد، أنت تقوم بإنشاء 

حساب يف iTunes Store أو استخدام حساب حايل. )قد ال يكون iTunes Store متوفًرا يف بعض البلدان أو املناطق(. يعرض 
iTunes أيًضا الرمق التسلسيل جلهاز iPod nano اخلاص بك ويقوم بتجسيله عند توصيله، الستخدامه عند احلاجة.

:iPod nano إعداد
مق بتزنيل وتثبيت أحدث إصدار من iTunes من www.apple.com/eg/itunes/download/. حتتاج إىل اإلصدار 10.7 من   1  

برناجم iTunes أو األحدث.
مق بتوصيل iPod nano مبنفذ USB 2.0 عايل الطاقة أو مبنفذ USB 3.0 جبهاز Mac أو PC باستخدام الكبل املرفق جبهاز   2  

.iPod nano

اتبع التعلميات اليت تظهر عىل الشاشة يف iTunes لتجسيل iPod nano ومزامنة iPod nano بأغاٍن من مكتبة  3   
iTunes اخلاصة بك.

إذا كنت حتتاج إىل مساعدة حول استخدام مساعد إعداد iPod nano، انظر إعداد مزامنة iTunes يف صفحة 14.

أثناء مزامنة iPod nano مع المكبيوتر اخلاص بك، يعرض iPod nano العبارة ”قيد املزامنة“. عند اكمتال املزامنة، يعرض 
.“iPod العبارة ”اكمتلت مزامنة iTunes

للحصول عىل أفضل النتاجئ، يف أول مرة تستخدم فهيا جهاز iPod nano، اترك اجلهاز حىت يمت حشنه ملدة ثالث ساعات أو حىت   4  
يظهر عىل أيقونة البطارية أنه مت الحشن بالاكمل.

إذا اكن جهاز iPod nano متصلًا مبنفذ USB، فلن يمت حشن البطارية إذا اكن المكبيوتر غري مشّغل أو يف وضع اإلسبات.

 ميكنك فصل iPod nano قبل حشن البطارية بالاكمل، مكا ميكنك إجراء املزامنة أثناء حشن البطارية. ملزيد من املعلومات، انظر 
حول البطارية يف صفحة 12.

مق بفصل الكبل عن iPod nano عند االنهتاء.  5  

ال تفصل جهاز iPod nano أثناء ظهور الرسالة ”متصل“ أو الرسالة ”جارية املزامنة“. لتجنب إتالف امللفات عىل جهاز 
iPod nano، مق بإخراج iPod nano قبل فصل الكبل إذا رأيت إحدى هذه الرسائل.

ملزيد من املعلومات حول فصل iPod nano بأمان، انظر فصل جهاز iPod nano عن جهاز المكبيوتر يف صفحة 12.

بدء العمل
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ميكنك التحمك جبهاز iPod nano من خالل حراكت رسيعة عىل شاشة الملس املتعدد، حيث تمتزي بوجود أزرار يف اجلزء العلوي 
من iPod nano وعىل جانبه، وعنارص حتمك يف األدوات املتوافقة. ميكنك ختصيص iPod nano من خالل إعدادات التفضيالت، 

ومزامنته مع المكبيوتر اخلاص بك باستخدام iTunes. تعمل كيفية توصيل iPod nano وفصله بصورة سلمية، وكيفية تغيري البطارية 
واحلفاظ عىل طاقة البطارية. 

استخدام الملس املتعدد
.iPod nano تهسل شاشة الملس املتعدد ,وحراكت اإلصبع البسيطة استخدام جهاز

الضغط والضغط مرتني
اضغط عىل األيقونة لفتحها، أو لتحديد عنرص يف أي من القوامئ. ميكنك الضغط مرتني عىل صورة برسعة لتكبريها، مث اضغط مرتني 

لتصغريها برسعة. عند مشاهدة مقطع فيديو، اضغط مرتني لتغيري طريقة مالءمة الفيديو للشاشة.

التحريك
حّرك للكا اجلانبني لالنتقال إىل الشاشة السابقة أو التالية.

القلب
اقلب بإصبعك برسعة إىل األعىل أو إىل األسفل للمترير الرسيع. ميكنك االنتظار حىت ينهتي المترير، أو مق بملس أي ماكن عىل 

الشاشة إليقافه فوًرا. ال يؤدي ملس الشاشة إىل اختيار أو تنشيط أي يشء.

األساسيات
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يف بعض القوامئ، مثل قوامئ التشغيل، ميكنك القلب إىل األسفل لعرض أدوات التحرير يف اجلزء العلوي.

الحسب
احسب فوق أرشطة املقالة لتحريك أدوات التحمك اخلاصة هبا.

التكبري أو التصغري
عند عرض الصور، ميكنك تكبريها أو تصغريها تدرجييًا. مق مبباعدة أصابعك عن بعضها لتكبري الصورة، ومق بتقريهبا لتصغري 
الصورة. مكا ميكنك الضغط مرتني لتكبري الصورة إىل أكرب جحم ممكن، مث الضغط مرتني مرًة أخرى للتصغري إىل أقىص درجة.

:iPod nano باستخدام احلراكت وأزرار iPod nano فميا ييل املزيد من طرق التحمك جبهاز

مق بإيقاف تشغيل جهاز iPod nano بالاكمل، مث مق بتشغيله 
مرة أخرى

اضغط مع االسمترار عىل زر إسبات/إيقاظ لعدة ثواٍن حىت يمت إيقاف 
تشغيل جهاز iPod nano بالاكمل. يمت إيقاف تشغيل أي صوت مشغل. 

لتشغيل جهاز iPod nano مرة أخرى بعد إيقافه هبذه الطريقة، اضغط مع 
االسمترار عىل زر إسبات/إيقاظ لعدة ثواٍن.

اضغط عىل زر إسبات/إيقاظ.إيقاظ جهاز iPod nano من وضع اإلسبات

اضغط عىل زر إسبات/إيقاظ. يسمتر تشغيل املوسيىق اليت يمت تشغيلها أو إيقاف تشغيل الشاشة
أي صوت آخر.

انقر عىل الشاشة إذا أصبحت اإلضاءة اخللفية معمتة.تشغيل اإلضاءة اخللفية
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 اضغط مع االسمترار عىل زر إسبات/إيقاظ وزر "الشاشة الرئيسية" إعادة ضبط جهاز iPod nano )إذا مل يستجب(
 Apple ملدة ست ثواٍن حىت تصبح الشاشة معمتة. يظهر شعار 

بعد عدة ثواٍن، مث تظهر الشاشة الرئيسية.

اضغط عىل العنرص.اخرت أحد العنارص

مرر باجتاه الميني.انتقل إىل الشاشة السابقة

مرر باجتاه اليسار.انتقل إىل الشاشة التالية )إن وجدت(

اضغط عىل رشيط احلالة املوجود أعىل الشاشة.انتقل إىل أعىل القامئة

مرر ببطء عرب االمس.سوف تشاهد اكفة أمساء األغاين، الفنانني أو امس األلبوم

.انتقل مبارشة إىل الشاشة الرئيسية اضغط عىل زر "الشاشة الرئيسية" 

اضغط عىل زر "الشاشة الرئيسية"  مرتني.انتقل مبارشة إىل شاشة "تشغيل اآلن" 

تفضيالت اإلعدادات
ميكنك ختصيص شاشة iPod nano، وتغيري طريقة عرض التارخي والوقت، تشغيل Bluetooth وتعيني تفضيالت أخرى يف 

"اإلعدادات". "اإلعدادات" هو املاكن الذي تقوم فيه أيضا بتعيني التفضيالت اخلاصة بك لالسمتتاع باملوسيىق، مقاطع الفيديو ، الصور 
والراديو. 

iPod nano فتح اإلعدادات يف
m ."مق بالمترير إىل اليسار يف الصفحة الرئيسية، مث اضغط عىل "اإلعدادات

iPod nano احلصول عىل معلومات حول
ميكنك احلصول عىل هذه التفاصيل املتعلقة جبهاز iPod nano من اإلعدادات < عام < حول:

السعة ومقدار املساحة املتاحة •
• iPod nano عدد األغاين والصور ومقاطع الفيديو عىل
الرمق التسلسيل، الطراز وإصدار الربناجم •
• Bluetooth عنوان
حقوق الطبع والنرش واملعلومات التنظميية والقانونية •

إعدادات عامة
اضغط عىل اإلعدادات < عام لرؤية هذه التفضيالت:

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

مق بتعيني صورة اخللفية للشاشة الرئيسية. اضغط عىل أحد األمناط لرتى اخللفية
كيف يبدو عىل الشاشة، مث اضغط عىل ”إلغاء“ أو ”تعيني“.

مق بتعيني الوقت، التارخي واملنطقة الزمنية. مق بتغيري الوقت املعروض إىل الوقت والتارخي
تنسيق 24 ساعة. عرض الساعة عند اإليقاظ. اخرت أحد أشاكل الساعة 

)راجع ختصيص الساعة يف صفحة 41(.

مق بتعيني اللغة يف جهاز iPod nano.اللغة

مق بتشغيل VoiceOver وملفات الصوت األحادية. عكس ألوان الشاشة. إماكنية الوصول
مق بتعيني اختصار لتشغيل مزيات إماكنية الوصول وإيقاف تشغيلها. 

ملزيد من املعلومات حول مزيات هسولة الوصول، راجع مزيات االحتياجات 
اخلاصة يف صفحة 46.
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إعدادات املوسيىق
اضغط عىل اإلعدادات < املوسيىق لتعيني هذه التفضيالت:

مق بتشغيل أو إيقاف تشغيل إماكنية هز جهاز iPod nano برسعة مق هبّز اجلهاز للخلط
لالنتقال إىل أغنية عشوائية.

يقوم بضبط مستوى صوت األغاين تلقائًيا، حىت يمت تشغيلها بنفس مستوى حفص الصوت
الصوت النسيب.

مق باختيار أحد إعدادات معدل الصوت.معّدل الصوت

مق بتعيني حد أقىص ملستوى الصوت يف جهاز iPod nano، وخصص احلد من مستوى الصوت
رمز دخول ملنع تغيري اإلعداد دون عملك.

يمت اختفاء الصوت تدرجيًيا بشلك تلقايئ عند االنهتاء وظهور الصوت التداخل الصويت
تدرجيًيا عند بداية لك أغنية.

مق بتجميع األغاين مع بعضها من التصنيفات املختلفة. يمت عرض مجتيع املجموعات
املجموعات كفائت فرعية حتت الفنانني واألنواع اخلاصة، يف املوسيىق.

إعدادات الفيديو ، الصور والراديو
ميكنك تعيني التفضيالت يف "اإلعدادات" للتحمك بكيفية مشاهدة مقاطع الفيديو ، االسمتاع إىل الراديو وعرض الصور. للحصول عىل 

مزيد من املعلومات، راجع:
فصل 5, ملفات الفيديو, يف صفحة 26. •
فصل 6, راديو FM, يف صفحة 28. •
فصل 8, الصور, يف صفحة 37. •

إعادة تعيني التفضيالت
ميكنك إعادة تعيني جهاز iPod nano إىل اإلعدادات االفرتاضية اخلاصة به دون التأثري عىل احملتوى اخلاص بك الذي متت مزامنته.

إعادة تعيني اكفة اإلعدادات:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اإلعدادات.  1  

اضغط عىل إعادة تعيني اإلعدادات.  2  
اضغط عىل إعادة تعيني، أو اضغط عىل إلغاء إذا غرّيت رأيك.  3  

اضغط عىل لغتك، مث اضغط "مت".  4  

iPod nano توصيل وفصل جهاز
يمت توصيل جهاز iPod nano جبهاز المكبيوتر من أجل مزامنة امللفات وحشن بطارية جهاز iPod nano. ميكنك مزامنة األغاين 

وحشن البطارية يف نفس الوقت.

مهم:  ال يمت حشن البطارية بيمنا يكون المكبيوتر يف وضع اإلسبات أو االنتظار.

توصيل جهاز iPod nano جبهاز المكبيوتر
يقوم برناجم iTunes مبزامنة األغاين املوجودة عىل جهاز iPod nano تلقائًيا عند توصليه جبهاز المكبيوتر، إال إذا مقت بتحديد 

.iTunes إعدادات مزامنة أخرى يف برناجم

وصل جهاز iPod nano جبهاز المكبيوتر:
m  2.0 عايل الطاقة املوجود يف جهاز المكبيوتر. مق بتوصيل الطرف USB 3.0 أو منفذ USB مق بتوصيل كبل الربق املضّمن مبنفذ

.iPod nano اآلخر جبهاز

.iPod nano املوجود يف معظم لوحات املفاتيح طاقة اكفية لحشن جهاز USB ال يوفر منفذ
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فصل جهاز iPod nano عن جهاز المكبيوتر
يف حال توقفت اإلضاءة اخللفية، اضغط عىل زر إسبات/إيقاظ لتشغيل اإلضاءة اخللفية، حىت تمتكن من معرفة ما إذا اكن الفصل آمًنا.

:iPod nano فصل جهاز
m  .iPod nano انتظر حىت ترى الشاشة الرئيسية، أو رسالة تفيد بأنه من املمكن فصل الكبل، مث مق بفصل الكبل عن

ال تفصل جهاز iPod nano أثناء ظهور الرسالة ”متصل“ أو الرسالة ”جارية املزامنة“. لتفادي الرضر يف امللفات املوجودة عىل 
جهاز iPod nano، جيب أن تقوم بإخراج جهاز iPod nano قبل الفصل عندما ترى هذه الرسائل.

:iPod nano إخراج جهاز
m .iPod nano اخرت عنارص التحمك < إخراج قرص، أو اضغط عىل زر "إخراج" جبوار ,iTunes يف
m  .املوجودة عىل سطح املكتب إىل سلة املهمالت iPod nano ميكنك حسب أيقونة جهاز ،Mac إذا كنت تستخدم جهاز
m  أو النقر عىل أيقونة إزالة My Computer يف iPod nano ميكنك إخراج جهاز ،Windows إذا كنت تستخدم جهاز مكبيوتر

.iPod nano األجهزة بأمان املوجودة يف ُدرج النظام، مث حتديد

 إذا مقت بفصل جهاز iPod nano عن طريق اخلطأ من دون إخراجه، فقم بإعادة توصيله جبهاز المكبيوتر ومق باملزامنة مرة أخرى.

حول البطارية
حتذير:  للحصول عىل معلومات األمان اهلامة اخلاصة بالبطارية وحشن iPod nano، انظر معلومات هامة خاصة باألمان يف 

صفحة 57.

 حيتوي جهاز iPod nano عىل بطارية داخلية، غري قابلة لالستبدال من قبل املستخدم. للحصول عىل أفضل النتاجئ، يف 
 أول مرة تستخدم فهيا جهاز iPod nano، اترك اجلهاز حىت يمت حشنه ملدة ثالث ساعات أو حىت يظهر عىل أيقونة 

البطارية أنه مت الحشن بالاكمل. 

يمت حشن 80 باملائة من بطارية جهاز iPod nano خالل ساعة ونصف تقريًبا، ويمت الحشن بالاكمل خالل ثالث ساعات. إذا مقت 
بحشن جهاز iPod nano أثناء إضافة امللفات، تشغيل املوسيىق، االسمتاع إىل الراديو، أو مشاهدة عرض رشاحئ، فقد تستغرق 

معلية الحشن وقًتا أطول.

حشن البطارية
 USB جبهاز المكبيوتر، أو من خالل استخدام حمّول iPod nano من خالل توصيل جهاز iPod nano ميكنك حشن بطارية جهاز

من Apple )متوفر عىل حدة(.

حشن البطارية باستخدام جهاز المكبيوتر:
m  2.0 عايل الطاقة املوجود يف جهاز المكبيوتر. جيب تشغيل جهاز USB 3.0 أو مبنفذ USB مبنفذ iPod nano مق بتوصيل

المكبيوتر وأن ال يكون يف وضع اإلسبات.

مهم:  إذا ظهرت رسالة "االتصال بالطاقة" عىل شاشة جهاز iPod nano، فهذا يعين أن البطارية حباجة إىل حشن قبل اتصال 
جهاز iPod nano جبهاز المكبيوتر. راجع إذا عرضت شاشة جهاز iPod nano الرسالة " االتصال بالطاقة" يف صفحة 53.

.Apple من USB عندما تكون بعيًدا عن جهاز المكبيوتر، ميكنك رشاء حمّول طاقة iPod nano إذا كنت ترغب يف حشن جهاز

:Apple من USB حشن البطارية باستخدام حمّول طاقة
.Apple من USB مق بتوصيل كبل الربق مبحّول طاقة  1  

.iPod nano مق بتوصيل الطرف اآلخر من كبل الربق جبهاز  2  
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وصل حمّول طاقة USB من Apple يف مأخذ طاقة كهربائية سلمي.  3  

 Apple من USB حمّول طاقة
(قد يبدو احملّول اخلاص بك خمتلًفا)

Lightning إىل كبل USB

حتذير:  تأكد من مجتيع حمّول الطاقة بالاكمل قبل توصيله مبصدر الطاقة الكهربائية.

فهم حالة البطارية
عند عدم توصيل جهاز iPod nano مبصدر الطاقة، تعرض أيقونة البطارية املوجودة يف الزاوية العلوية الميىن من شاشة جهاز 

iPod nano ما تبىق من الحشن بالتقريب.

البطارية محشونة بأقل من 20%

البطارية نصف محشونة تقريبا

البطارية محشونة بالاكمل

عند توصيل جهاز iPod nano مبصدر الطاقة، تتغري أيقونة الطاقة لتعرض أن البطارية قيد الحشن أو محشونة بالاكمل. ميكنك فصل 
واستخدام جهاز iPod nano قبل أن يمت حشنه بالاكمل.

البطارية قيد الحشن (هسم برق)

البطارية محشونة بالاكمل (متصلة)

مالحظة:  إن البطاريات القابلة إلعادة الحشن هلا عدد حمدود من دورات الحشن وقد حتتاج إىل االستبدال يف الهناية من قبل مقدم 
خدمة معمتد من Apple. خيتلف العمر االفرتايض للبطارية وعدد دورات الحشن حسب االستخدام واإلعدادات. ملزيد من املعلومات، 

.www.apple.com/eg/batteries انتقل إىل

احلفاظ عىل الطاقة
 iPod nano بإدارة العمر االفرتايض للبطارية بذاكء أثناء االسمتاع. لتوفري الطاقة،تصبح شاشة جهاز iPod nano يقوم جهاز
معمتة إذا مل تملس الشاشة ملدة عرشين ثانية، وبعد ذلك يمت إيقاف تشغيلها. لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها مرًة أخرى، اضغط 

عىل زر إسبات/إيقاظ.

عندما ال يمت استخدام جهاز iPod nano )ال يمت تشغيل ملفات صوتية أو ملفات فيديو وال يمت اكتشاف أي حركة عند القيام بتعداد 
اخلطوات(، يمت إيقاف تشغيل اجلهاز تلقائًيا. لتشغيل جهاز iPod nano مرة أخرى بعد إيقاف تشغيله هبذه الطريقة، اضغط عىل زر 

إسبات/إيقاظ.

ميكنك أيًضا إيقاف تشغيل جهاز iPod nano بالاكمل من خالل الضغط مع االسمترار عىل زر إسبات/إيقاظ ملدة عرشين ثانية. 
عندما تقوم بإيقاف تشغيل جهاز iPod nano هبذه الطريقة، اضغط مع االسمترار عىل زر إسبات/إيقاظ لعدة ثواٍن لتشغيله مرة أخرى. 

:iPod nano إيقاف تشغيل جهاز
مق بإيقاف تشغيل املوسيىق أو ملفات الصوت األخرى املشغلة •
مق بإيقاف حمطات الراديو اليت مت إيقافها مؤقًتا •
مق بإيقاف عرض الرشاحئ إذا اكن مشغال •
مق بإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو إذا اكن أحدها مشغال •
مق حبفظ املذّكرة الصوتية إذا اكنت قيد التجسيل •
مق بإيقاف تعداد اخلطوات •
• Nike+ مق بإيقاف وحفظ بيانات تدريب

http://www.apple.com/eg/batteries
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أثناء إيقاف تشغيل جهاز iPod nano، لن تمسع أي تنبيه إذا انهتى وقت املؤقت. عندما تقوم بتشغيل جهاز iPod nano مرة 
أخرى، سوف تعمل التنبهيات اليت انهتى وقهتا وفًقا لألوقات احملددة هلا.

 Bluetooth > من اإلعدادات Bluetooth أو تستخدمه، مق بإيقاف تشغيل Bluetooth إذا مل تكن متصلًا جبهاز 
للحفاظ عىل الطاقة.

iTunes إعداد مزامنة
إن iTunes هو التطبيق املجاين الذي تستخدمه ملزامنة املوسيىق، الكتب الصوتية، عنارص البوداكست، الصور، مقاطع الفيديو 

ومجموعات iTunes U بني المكبيوتر وجهاز iPod nano، وكذلك إلرسال المتارين إىل موقع ويب    + Ni ke. حتتاج إىل اإلصدار 
.iPod nano الستخدام مزيات iTunes 10.7 أو إصدار أحدث من

ميكنك معاينة احملتوى وتزنيله من iTunes Store )متوفر يف بلدان حمددة( إىل iTunes يف جهاز المكبيوتر اخلاص بك. للحصول 
.iTunes واخرت مساعدة < مساعدة ،iTunes مق بفتح ،iTunes Store و iTunes عىل معلومات حول

املزامنة التلقائية
عندما تقوم بتوصيل iPod nano بالمكبيوتر، يمت حتديث iPod nano تلقائًيا ملطابقة العنارص املوجودة يف مكتبة iTunes لديك. 
عندما يمت التحديث، تظهر رسالة يف iTunes تقول : ”اكمتل حتديث iPod“، ويظهر رشيط يف أسفل نافذة iTunes يعرض مقدار 
املساحة املستخدمة عىل القرص حسب أنواع احملتوى املختلفة. ال ميكنك مزامنة iPod nano تلقائًيا مع أكرث من مكبيوتر واحد يف 

املرة الواحدة. 

مهم:  عندما تقوم بتوصيل iPod nano بمكبيوتر مل تمت املزامنة معه، ألول مرة، تظهر رسالة تسألك إن كنت ترغب يف مزامنة 
األغاين تلقائًيا أم ال. يف حالة املوافقة، يمت مسح اكفة األغاين، الكتب الصوتية واحملتويات األخرى من iPod nano، وإضافة األغاين 

والعنارص األخرى من هذا المكبيوتر ماكهنا.

ميكنك منع مزامنة iPod nano عند توصيله بأي مكبيوتر غري الذي تقوم بإجراء املزامنة معه عادة.

:iPod nano إيقاف تشغيل املزامنة التلقائية جلهاز
.iTunes بالمكبيوتر، مث افتح iPod nano مق بتوصيل  1  

يف لوحة ”ملخص“ يف iTunes، مق بإلغاء حتديد ”فتح iTunes عند توصيل iPod هذا“.  2  
انقر عىل ”تطبيق“.  3  

يف حال إيقاف تشغيل املزامنة التلقائية، يبىق بإماكنك املزامنة عن طريق النقر عىل زر ”املزامنة“.

إدارة iPod nano يدوًيا
إذا كنت تدير iPod nano يدويًا، ميكنك إضافة احملتوى من عدة أجهزة مكبيوتر إىل iPod nano من دون احلاجة إىل مسح 

.iPod nano العنارص املوجودة مسبقا يف

يؤدي تعيني iPod nano عىل إدارة املوسيىق يدوًيا إىل إيقاف تشغيل خيارات املزامنة التلقائية يف أجزاء املوسيىق، عنارص 
البوداكست، iTunes U والصور. ال ميكنك إدارة بعضها يدوًيا ومزامنة البعض اآلخر تلقائًيا يف وقت واحد.

 مالحظة:  ال تعمل خالئط Genius يف حال إدارة احملتوى يدوًيا. لكن يبىق بإماكنك مزامنة قوامئ تشغيل Genius إىل
 Genius يدويًا. راجع تشغيل خالئط Genius بعد مزامنة حمتوى iPod يف Genius وإنشاء قوامئ تشغيل ،iPod nano"

يف صفحة 23.

تعيني iTunes إلدارة احملتوى يدوًيا:
مق بفتح "تفضيالت iTunes" )يف القامئة أسفل iTunes(، مث انقر عىل "األجهزة".  1  

مق بتحديد "منع أجهزة iPhone ، iPod و iPad من املزامنة تلقائًيا"، مث انقر عىل "موافق".  2  
يف نافذة iTunes، مق بتحديد iPod nano، مث اضغط عىل "ملخص".  3  

يف قسم ”اخليارات“، مق بتحديد ”إدارة املوسيىق والفيديو يدوًيا“.  4  
انقر عىل ”تطبيق“.  5  
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 عندما تقوم بإدارة احملتوى يدوًيا يف iPod nano، يتعنّي عليك دامًئا إخراج iPod nano من iTunes قبل فصله. راجع 
فصل جهاز iPod nano عن جهاز المكبيوتر يف صفحة 12. ميكنك إعادة تعيني iPod nano لملزامنة التلقائية يف أي وقت — مق 

بإلغاء حتديد "إدارة املوسيىق يدوًيا"، مث انقر عىل "تطبيق". قد حتتاج إىل إعادة حتديد خيارات املزامنة.

نقل احملتوى املشرتى إىل مكبيوتر آخر
ميكنك نقل احملتوى الذي تقوم برشائه يف iTunes عىل مكبيوتر ما من iPod nano إىل مكتبة iTunes عىل مكبيوتر آخر. لكن 

جيب أن يكون المكبيوتر اآلخر خمولًا لتشغيل احملتوى من حساب iTunes Store اخلاص بك. 

نقل احملتوى املشرتى إىل مكبيوتر آخر:
مق بفتح iTunes عىل المكبيوتر اآلخر، واخرت Store < ختويل هذا المكبيوتر.  1  

مق بتوصيل iPod nano بالمكبيوتر املخّول حديًثا.   2  
.iPod اخرت ملف < نقل املشرتيات من ،iTunes يف  3  



4

16   

يساعد iPod nano يف العثور عىل األغاين، عنارص البوداكست وبراجم iTunes U واالسمتاع إلهيا بهسولة. ميكنك تكرار 
األغاين، التقدمي الرسيع، التشغيل العشوايئ، إنشاء قوامئ التشغيل باستخدام الشاشة متعددة الملس. ميكنك تشغيل خليط 
Genius—أغاٍن من مكتبتك تتوافق بعضها مع بعض بقدٍر كبري—أو إنشاء قامئة تشغيل Genius بناًء عىل أغنية مفضلة.  

حتذير:  للحصول عىل معلومات هامة حول فقدان المسع، انظر فصل 14, األمان والتنظيف, يف صفحة 57.

تشغيل املوسيىق
أثناء تشغيل أي أغنية، يمت عرض العمل الفين لأللبوم اخلاص هبا عىل شاشة ”تشغيل اآلن“، وتظهر أيقونة التشغيل  أو اإليقاف 

املؤقت  يف رشيط احلالة يف اجلهة العلوية من الشاشات األخرى. ميكنك تصفح املوسيىق يف iPod nano، وتغيري اإلعدادات أثناء 
اسمتاعك إىل املوسيىق أو حمتويات الصوت األخرى.

مالحظة:  جيب إخراج iPod nano من المكبيوتر يك يمتكن من تشغيل األغاين وملفات الصوت األخرى.

تشغيل أغنية:
مق بأي مما ييل:

m  ،)اضغط عىل ”املوسيىق“ يف الشاشة الرئيسية، مث اضغط عىل إحدى الفائت )قوامئ التشغيل، األلبومات، أو أي مجموعة أخرى 
مث اضغط عىل األغنية.

m  اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار التحمك مبستوى الصوت( لتشغيل أغنية عشوائية. إذا اكنت هناك أغنية مت إيقافها
مؤقتًا، يمت استئناف تشغيل األغنية املوقفة مؤقتًا.

m .هزة رسيعة لتشغيل األغاين العشوائية iPod nano مق هبّز جهاز

يف حال إيقاف تشغيل iPod nano أثناء تشغيل املوسيىق أو أي ملفات صوت أخرى )بالضغط مع االسمترار عىل زر ”إسبات/
إيقاظ“(، يمت إيقاف املسار مؤقتًا. عندما تقوم بتشغيل جهاز iPod nano مرة أخرى، اضغط عىل  أو اضغط عىل زر تشغيل/

إيقاف مؤقت الستئناف التشغيل.

املوسيىق وملفات الصوت األخرى
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العثور عىل أغاٍن يف مكتبة املوسيىق لديك:
مق بأي مما ييل:

m .اقلب للمترير رسيًعا عرب قوامئ األغاين واأللبومات، مث اضغط عىل رشيط القامئة للعودة إىل أعىل القامئة
m .)مق بالتحريك ببطء عرب العنوان من الميني إىل اليسار ملشاهدة النص بالاكمل )يمت مترير العنوان حبيث ميكنك قراءته بالاكمل
m .مق بتحريك إصبعك أسفل قامئة الفهرس لعرض حرف كبري مرّكب فوق القامئة. عندما تصل إىل احلرف املطلوب، ارفع إصبعك

التحمك بتشغيل األغاين
ميكنك التحمك بالتشغيل باستخدام عنارص التحمك باألغاين يف شاشة "تشغيل اآلن"، زر تشغيل/إيقاف مؤقت بني أزرار التحمك 

 مبستوى الصوت يف iPod nano واألزرار املوجودة عىل EarPods من Apple املزّودة جبهاز حتمك عن بعد وميكروفون 
)متوفر عىل حدة(، وغريها من أجهزة الصوت املتوافقة.

موضع التعقب

أزرار التحمك باألغنية

مستوى الصوت

اضغط عىل الشاشة إلظهار 
أزرار التحمك هذه.

:iPod nano فميا ييل ما ميكنك إجراؤه باستخدام عنارص التحمك باألغنية واألزرار يف

، اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت إيقاف أغنية مؤقًتا  اضغط عىل 
.EarPods بني أزرار التحمك مبستوى الصوت(، أو مق بفصل(

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت تشغيل أغنية مت إيقافها مؤقًتا  اضغط عىل 
)بني أزرار التحمك مبستوى الصوت(.

اضغط عىل  .بدء أغنية من جديد

اضغط عىل  مرتني.تشغيل األغنية السابقة

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت التخيط إىل األغنية التالية  اضغط عىل 
)بني أزرار التحمك مبستوى الصوت( مرتني.

اضغط مع االسمترار عىل  أو  .التقدمي الرسيع ألغنية أو إرجاعها 
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. اضغط مرة أخرى تكرار األغاين اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن"، مث اضغط عىل 
للحصول عىل املزيد من اخليارات:

 = تكرار مجيع األغاين املوجودة يف األلبوم احلايل أو القامئة احلالية.
 = تكرار األغنية احلالية فقط مرة بعد مرة.

Genius مق بتشغيل أغنية، مث اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن"، مث اضغط عىل إنشاء قامئة تشغيل
. 

.التشغيل العشوايئ لألغاين اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن"، مث اضغط عىل 
إذا اكن قد مت تشغيل "اهلز للتشغيل العشوايئ" يف "اإلعدادات"، مق هبز 

جهاز iPod nano هزة رسيعة.

مق بحسب رأس التشغيل عىل طول عنرص التحمك يف وضع املسار. مق التخيط إىل أي نقطة يف األغنية
بتحريك إصبعك إىل األسفل إلبطاء معدل التحمك لتحقيق قدر أكرب من 

الدقة. لكام مقت بتحريك إصبعك إىل األسفل أكرث، لكام قّل مقدار الزيادات.

، مث احسب إصبعك عرب تقيمي األغاين اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن"، اضغط عىل 
النقاط املوجودة يف أعىل الشاشة.

اضغط عىل شاشة ”تشغيل اآلن“، مث اضغط عىل  ، أو اضغط عىل معرفة األغاين يف ألبوم ما
األلبوم يف قامئة ”األلبومات“.

اضغط عىل أيقونة توجيه الصوت جبوار عنرص التحمك مبستوى الصوت، تغيري ماكن توجيه الصوت
مث اضغط عىل اجلهاز الذي تريد تشغيل الصوت هيلع.

التشغيل العشوايئ لألغاين
ميكنك تشغيل األغاين، األلبومات أو قوامئ التشغيل برتتيب عشوايئ، وتعيني iPod nano عىل التشغيل العشوايئ لألغاين عند هزه 

هزًة رسيعة.

فميا ييل بعض طرق خلط املوسيىق لديك:

 اضغط عىل ”عشوايئ“ يف اجلهة العلوية من قامئة األغاين. يبدأتشغيل مجيع األغاين برتتيب عشوايئ
 iPod nano بتشغيل األغاين من مكتبة املوسيىق يف iPod nano

برتتيب عشوايئ، متخطًيا الكتب الصوتية، عروض البوداكست ومجموعات 
.iTunes U

. التشغيل العشوايئ لألغاين من شاشة ”تشغيل اآلن“ اضغط عىل الشاشة، مث اضغط عىل 

أثناء تشغيل الشاشة، ميكنك هز iPod nano هزة رسيعة للتخيط إىل أي استخدام ”اهلز للتشغيل العشوايئ“
أغنية عشوائية. يف حال إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط عىل زر ”إسبات/

إيقاظ“ قبل اهلز. يمت تشغيل مزية ”اهلز للتشغيل العشوايئ“ بشلك 
افرتايض، لكن ميكنك إيقاف تشغيلها من خالل اإلعدادات < املوسيىق. 
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iTunes U تشغيل عنارص البوداكست، الكتب الصوتية ومجموعات
عنارص البوداكست يه عبارة عن عروض منوعات جمانية قابلة للتزنيل ومتوفرة يف iTunes Store. يمت تنظمي حمتوى البوداكست 
حسب العروض، احللقات داخل العروض والفصول داخل احللقات. يف حال إيقاف عرض عنرص بوداكست والعودة إليه الحًقا، يبدأ 

عرض البوداكست من النقطة اليت توقف فهيا.

تتوفر كتب صوتية للرشاء والتزنيل من iTunes Store. عند االسمتاع إىل الكتب الصوتية املشرتاة من iTunes Store أو من 
موقع audible.com، ميكنك ضبط رسعة التشغيل لتكون أعىل أو أقل من الرسعة املعتادة. لن تظهر لك أيقونة "الكتب الصوتية" عىل 

الشاشة الرئيسية إال إذا كنت قد مقت مبزامنة الكتب الصوتية من مكتبة iTunes لديك. 

 ملفات iTunes U يه عبارة عن جزء من احملارضات املجانية، دروس اللغات وغري ذلك من األشياء املجانية املمزية يف
iTunes Store، حيث ميكنك تزنيلها واالسمتتاع إلهيا عىل iPod nano. يمت تنظمي حمتوى iTunes U حسب املجموعات، العنارص 

داخل املجموعات، املؤلفني واملزّودين. لن تظهر لك أيقونة iTunes U عىل الشاشة الرئيسية إال إذا كنت قد مقت مبزامنة حمتوى 
iTunes U من مكتبة iTunes لديك.

:iTunes U العثور عىل عنارص البوداكست، الكتب الصوتية ومجموعات
m .مث اضغط عىل أحد العروض أو العناوين ،)“iTunes U” يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل ”البوداكست“ )أو ”الكتب الصوتية“ أو

يمت إدراج ”البوداكست“، ”الكتب الصوتية“ و ”iTunes U“ يف ”املوسيىق“ أيًضا.

تظهر عروض البوداكست ومجموعات iTunes U برتتيب زمين؛ وبذلك ميكنك تشغيلها حسب ترتيب إصدارها. يمت متيزي العروض 
واحللقات غري املشّغلة بنقطة زرقاء. عندما تنهتي من االسمتاع إىل حلقة بوداكست أو برناجم iTunes U ما، يبدأ تلقائًيا تشغيل 

احللقة التالية غري املشّغلة أو املشّغلة جزئًيا.

 .iTunes واخرت املساعدة < مساعدة ،iTunes ملزيد من املعلومات حول تزنيل عنارص البوداكست واالسمتاع إلهيا، افتح 
بعد ذلك، احبث عن ”بوداكست“.
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iTunes U التحمك بتشغيل عنارص البوداكست والكتب الصوتية ومجموعات
ختتلف عنارص التحمك بعنارص البوداكست، الكتب الصوتية ومجموعات iTunes U قليلًا عن عنارص التحمك باألغاين.

موضع التعقب

أزرار التحمك باألغنية

مستوى الصوت

اضغط عىل الشاشة إلظهار 
أزرار التحمك هذه.

 iTunes U ،للتحمك بتشغيل بوداكست iPod nano فميا ييل طرق استخدام عنارص التحمك اليت تظهر عىل الشاشة وأزرار
والكتب الصوتية.

، ومق بفصل EarPods، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف اإليقاف املؤقت اضغط عىل 
مؤقت )بني أزرار التحمك مبستوى الصوت(.

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت استئناف برناجم موّقف مؤقًتا  اضغط عىل 
)بني أزرار التحمك مبستوى الصوت(.

اضغط عىل  .البدء من جديد

 اضغط عىل  يف بداية احللقة أو الفصل، أو اضغط تشغيل احللقة السابقة أو الفصل السابق
عىل  مرتني أثناء التشغيل.

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار التحمك تشغيل احللقة التالية أو الفصل التايل اضغط عىل 
مبستوى الصوت( مرتني.

التخيط إىل أي نقطة يف البوداكست، الكتاب الصويت أو 
iTunes U مجموعة

مق بحسب رأس التشغيل عىل طول عنرص التحمك يف وضع املسار. مق 
بتحريك إصبعك إىل األسفل إلبطاء معدل التحمك لتحقيق قدر أكرب من 

الدقة. لكام مقت بتحريك إصبعك إىل األسفل أكرث، لكام قّل مقدار الزيادات.

.إعادة تشغيل آخر 30 ثانية اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن"، مث اضغط عىل 

. اضغط مرة أخرى تعيني رسعة التشغيل اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن"، مث اضغط عىل 
لتغيري الرسعة.

 = التشغيل برسعة مضاعفة.
 = التشغيل بالرسعة العادية.
 = التشغيل بنصف الرسعة.

مشاهدة حلقات أو فصول يف عنارص بوداكست، مجموعات 
iTunes U أو الكتب الصوتية

. اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن"، مث اضغط عىل 

االطالع عىل معلومات حول عنارص بوداكست، مجموعات 
iTunes U أو الكتب الصوتية

اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن".
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iPod nano إنشاء قوامئ تشغيل يف
 ،Genius ميكنك إنشاء قوامئ التشغيل اخلاصة بك اليت تضم األغاين، عنارص البوداكست، الكتب الصوتية، أو استخدام قوامئ تشغيل

حىت يف حال عدم اتصال iPod nano بالمكبيوتر. تمت مزامنة قوامئ التشغيل اليت تقوم بإنشاهئا يف iPod nano مرة أخرى إىل 
iTunes يف املرة القادمة اليت تقوم فهيا بتوصيل اجلهاز.

إنشاء قوامئ التشغيل وحتريرها
.iPod nano ميكنك إنشاء وحترير قوامئ التشغيل اخلاصة بك عىل

إنشاء قامئة تشغيل:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل املوسيىق < قوامئ التشغيل.  1  

اقلب إىل األسفل مث اضغط عىل ”إضافة“.  2  
اضغط عىل إحدى الفائت )األغاين، األلبومات، البوداكست وما إىل ذلك(، مث اضغط عىل العنارص اليت تريد إضافهتا.  3  

ال تضغط عىل ”مت“، إال بعد االنهتاء من إضافة لك يشء تريد إدراجه يف قامئة التشغيل.
مق بالتحريك إىل اليسار ملتابعة إضافة احملتوى.  4  

ميكنك إضافة احملتوى من أي فئة. ميكنك مثلًا اخللط بني عنارص بوداكست وأغاٍن يف قامئة تشغيل واحدة.
اضغط عىل ”مت“ عند االنهتاء.  5  

تمت تمسية قامئة التشغيل اجلديدة ”قامئة تشغيل جديدة 1“ )أو ”قامئة تشغيل جديدة 2“ وما إىل ذلك(. ميكنك تغيري عنواهنا يف 
.iPod nano يف املرة التالية اليت تقوم فهيا باملزامنة. عندما تقوم باملزامنة مرة أخرى، يمت حتديث عنوان قامئة التشغيل يف iTunes

إزالة عنارص من قامئة تشغيل:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل املوسيىق < قوامئ التشغيل، مث اضغط عىل قامئة التشغيل اليت تريد حتريرها.  1  

اقلب إىل األسفل، مث اضغط عىل ”حترير“.  2  
اضغط عىل  جبوار العنرص الذي تريد حذفه، مث اضغط عىل زر ”حذف“ عندما يظهر عىل الميني.  3  
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اضغط عىل ”مت“ عند االنهتاء.  4  

حذف قامئة تشغيل:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل املوسيىق < قوامئ التشغيل.  1  

اقلب إىل األسفل، مث اضغط عىل ”حترير“.  2  
اضغط عىل  جبوار قامئة التشغيل اليت تريد حذفها، مث اضغط عىل زر ”حذف“ عندما يظهر جبوار قامئة التشغيل.  3  

يف حال الضغط عىل قامئة التشغيل غري الصحيحة، اضغط عىل القامئة اليت تريد إزالهتا.
اضغط عىل ”حذف“، أو اضغط عىل ”إلغاء“ إذا غرّيت رأيك.  4  

عند االنهتاء، اقلب إىل األعىل واضغط عىل ”مت“ )أو مق بالتحريك إىل الميني للعودة إىل الشاشة الرئيسية يف حال اإللغاء(.  5  

إنشاء قامئة تشغيل ذكية بناًء عىل تصنيفات األغاين
 ميكنك تعيني تصنيف ألي أغنية )من صفر إىل مخس جنوم( للتعبري عن مدى إجعابك هبا. يمت نقل التصنيفات اليت تقوم 

 بتعييهنا لألغاين يف iPod nano إىل iTunes عندما تقوم باملزامنة. ميكنك استخدام تصنيفات األغاين ملساعدتك يف إنشاء 
.iTunes قوامئ تشغيل ذكية تلقائًيا يف

تصنيف أغنية:
أثناء تشغيل األغنية، اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن".  1  

اضغط عىل  .  2  
اضغط عىل نقاط التصنيف املوجودة يف أعىل الشاشة ) ( أو مق بحسهبا لتعيني عدد النجوم.  3  

Genius إنشاء قوامئ تشغيل
قامئة تشغيل Genius يه عبارة عن مجموعة من األغاين اليت تتوافق مع أغنية معّينة ختتارها من مكتبتك. ميكنك إنشاء قوامئ تشغيل 

.iTunes اليت تقوم بإنشاهئا مع Genius ومزامنة قوامئ ،iPod nano يف Genius

خدمة Genius يه خدمة جمانية، لكن جيب أن يكون لديك حساب يف iTunes Store حىت ميكنك استخدامها. ملعرفة كيفية إعداد 
 .iTunes واخرت مساعدة < مساعدة iTunes مق بفتح ،iTunes يف Genius

:iPod nano يف Genius إنشاء قامئة تشغيل
مق بتشغيل أغنية، مث اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن".  1  

اضغط عىل  .  2  
تظهر قامئة التشغيل اجلديدة. ستظهر لك رسالة إذا:

• .iTunes يف Genius مل تقم بتشغيل
مل يتعّرف Genius عىل األغنية اليت حتددها. •
تعّرف Genius عىل األغنية، لكن تعّذر العثور عىل عرش أغاٍن متشاهبة عىل األقل يف مكتبتك. •

اقلب إىل األعىل أو إىل األسفل ملشاهدة األغاين املوجودة يف قامئة التشغيل.  3  
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اضغط عىل ”حفظ“.  4  

يمت حفظ قامئة التشغيل بامس الفنان وعنوان األغنية اليت استخدمهتا عند إنشاء قامئة التشغيل.

عند حتديث قامئة تشغيل حمفوظة، حتّل قامئة التشغيل اجلديدة ماكن القامئة السابقة، وال ميكنك اسرتداد قامئة التشغيل السابقة.

تمت مزامنة قوامئ تشغيل Genius احملفوظة يف iPod nano مرة أخرى مع iTunes عندما تقوم بتوصيل 
iPod nano بالمكبيوتر.

Genius تشغيل خالئط
 Genius اليت حتتوي عىل أغاٍن من مكتبتك يتوافق بعضها مع بعض بقدٍر كبري. تقدم خالئط Genius تلقائًيا خالئط iTunes ينشئ

جتربة قوامئ خمتلفة يف لك مرة تقوم بتشغيلها. 

:Genius تشغيل خليط
.Genius يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل املوسيىق < خالئط  1  

 Genius تشري النقاط املوجودة يف أسفل الشاشة إىل عدد خالئط .Genius مق بالتحريك إىل اليسار أو إىل الميني لتصفح خالئط  2  
.iPod nano املوجودة يف

اضغط عىل  عىل خليط Genius الذي تريد تشغيله.  3  

التحمك مبستوى الصوت
حتذير:  للحصول عىل معلومات هامة حول فقدان المسع، انظر فصل 14, األمان والتنظيف, يف صفحة 57.

زرا التحمك مبستوى الصوت موجودان عىل جانب جهاز iPod nano. اضغط عىل زر ”رفع مستوى الصوت“ أو ”خفض مستوى 
الصوت“ لضبط مستوى الصوت الذي تسمتع إليه. 

ميكنك ضبط اإلعدادات املسبقة ملوازن الصوت يف جهاز iPod nano يف اإلعدادات < املوسيىق. يف حال تعيني إعداد موازن صوت 
مسبق ألغنية ما يف iTunes يف حني تعيني موازن الصوت يف iPod nano عىل ”إيقاف التشغيل“، يمت تشغيل األغنية باستخدام 

 .iTunes إعداد

توحض األقسام التالية خيارات ضبط أخرى ميكنك إجراؤها لتقييد احلد األقىص ملستوى الصوت وحتسني جودة الصوت.

تعيني احلد األقىص ملستوى الصوت
ميكنك تعيني حد أقىص ملستوى الصوت يف iPod nano، وتعيني رمز مرور ملنع تغيري هذا اإلعداد دون عملك. ال تدمع األدوات اليت 

تتصل باستخدام موصل الربق إماكنيات حتديد مستوى الصوت.

:iPod nano تعيني احلد األقىص ملستوى الصوت يف
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل إعدادات < املوسيىق < حدود الصوت.  1  

يعرض عنرص التحمك مبستوى الصوت أقىص حد ملستوى الصوت.
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مق بسبح رشيط المترير إىل اليسار خلفض احلد األقىص ملستوى الصوت، أو إىل الميني لرفع احلد.  2  

مالحظة:  يف بعض البالد، ميكنك حتديد مستوى الصوت يف مساعة الرأس مبا يتوافق مع املستوى الذي يويص به االحتاد األورويب. 
اضغط عىل اإلعدادات < املوسيىق، مث اضغط عىل املفتاح يف قسم "حدود صوت EU" لتشغيله.

طلب رمز مرور لتغيري حد مستوى الصوت:
بعد تعيني احلد األقىص ملستوى الصوت، اضغط عىل ”قفل حدود الصوت“.  1  

يف الشاشة اليت تظهر، اضغط لكتابة رمز مرور مؤلف من أربعة أرقام.  2  

، مث الضغط عىل الرمق الذي كنت تقصده.  يف حال الضغط عىل رمق عن طريق اخلطأ، ميكنك الضغط عىل 

ميكنك الضغط مع االسمترار عىل  ملسح اكفة األرقام والعودة إىل شاشة ”حدود الصوت“ دون تعيني رمز مرور.
عند مطالبتك بإعادة إدخال رمز املرور، اضغط عىل األرقام مرًة أخرى.  3  

إزالة حدود الصوت:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل إعدادات < املوسيىق < حدود الصوت.  1  

مق بحسب رشيط المترير إىل أقىص الميني.  2  

إذا مقت بتعيني رمز مرور، اضغط عىل ”إلغاء قفل حدود الصوت“ أولًا، وادخل رمز املرور، مث احسب رشيط المترير. 

إذا نسيت رمزر املرور، ميكنك استعادة iPod nano. راجع حتديث واستعادة برناجم iPod nano يف صفحة 55.

تشغيل األغاين بنفس مستوى الصوت
قد خيتلف مستوى الصوت لألغاين وملفات الصوت األخرى حسب طريقة تجسيل امللف الصويت وترمزيه. قد خيتلف مستوى الصوت 

أيًضا عند استخدام مساعات أذنني أو مساعات رأس خمتلفة.

ميكنك تعيني iTunes لضبط مستوى صوت األغاين تلقائًيا، حبيث يمت تشغيلها مبستوى الصوت نفسه تقريًبا. ميكنك بعد ذلك تعيني 
.iTunes الستخدام إعدادات مستوى الصوت نفهسا احملددة يف iPod nano

تعيني األغاين للتشغيل بنفس مستوى الصوت:
يف iTunes، اخرت iTunes < التفضيالت، إذا كنت تستخدم جهاز مكبيوتر بنظام تشغيل Mac، أو اخرت حترير < التفضيالت، إذا   1  

.Windows كنت تستخدم جهاز مكبيوتر بنظام تشغيل
انقر عىل ”التشغيل“، وحدد ”حفص الصوت“، مث انقر عىل ”موافق“.  2  

يف شاشة iPod nano الرئيسية، اضغط عىل ”إعدادات“.  3  
اضغط عىل ”املوسيىق“.  4  

اضغط عىل  جبوار ”حفص الصوت“ لتشغيله.   5  

.iPod nano فلن يكون هناك أي تأثري إلعداده يف ،iTunes إذا مل تقم بتشغيل ”حفص الصوت“ يف
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 يف حال تعيني إعداد موازن صوت مسبق ألغنية ما يف iTunes يف حني تعيني موازن الصوت يف iPod nano عىل 
"”إيقاف التشغيل“، يمت تشغيل األغنية باستخدام إعداد iTunes. ميكنك ضبط اإلعدادات املسبقة ملوازن الصوت يف جهاز

iPod nano يف اإلعدادات < املوسيىق.
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 ميكنك مشاهدة األفالم، مقاطع الفيديو املوسيقية، فيديو بوداكست، براجم iTunes U ،وبراجم التلفاز من iTunes عىل
.iPod nano ملشاهدهتا عىل ،iMovie مكا ميكنك حتويل األفالم اليت تقوم بإنشاهئا يف .iPod nano

حتذير:  للحصول عىل معلومات هامة حول فقدان المسع، انظر فصل 14, األمان والتنظيف, يف صفحة 57.

iPod nano إضافة مقاطع فيديو إىل
 ميكنك إضافة مقاطع فيديو إىل iPod nano باستخدام iTunes بنفس الطريقة اليت تضيف هبا األغاين دون أي اختالف. للحصول 

عىل معلومات حول املزامنة مع iTunes، انظر إعداد مزامنة iTunes يف صفحة 14. 

باإلضافة إىل مقاطع الفيديو من iTunes، ميكنك إضافة أنواع أخرى من مقاطع الفيديو إىل iPod nano. عىل سبيل املثال، ميكنك 
إضافة مقاطع الفيديو اليت مقت بإنشاهئا يف iMovie عىل جهاز Mac أو مقاطع الفيديو اليت مقت بتزنيلها من اإلنرتنت. إذا 

رأيت رسالة تفيد بأن الفيديو ال ميكن تشغيله عىل جهاز iPod nano، فقد تمتكن من حتويل مقطع الفيديو )انظر "تعلميات برناجم 
.)"iTunes

 جهاز iPod nano يدمع مقاطع الفيديو ذات اجلودة القياسية )SD(. ال ميكن مزامنة مقاطع الفيديو ذات اجلودة 
.iPod nano العالية مع

iPod nano مشاهدة مقاطع الفيديو عىل
تظهر األفالم، براجم التلفاز ، مقاطع الفيديو املوسيقية ومقاطع الفيديو األخرى اليت تقوم بإضافهتا إىل iPod nano يف قامئة "مقاطع 

الفيديو"، منمظة حسب النوع. 

iPod nano مشاهدة مقطع فيديو عىل
m .اضغط عىل "فيديو" يف "الشاشة الرئيسية"، مث اضغط عىل أحد مقاطع الفيديو يف القامئة

اضغط عىل الشاشة إلظهار 
أزرار التحمك بالفيديو.

موضع التعقب

فميا ييل بعض طرق التحمك بتشغيل الفيديو:

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط عىل الشاشة.إظهار أو إخفاء عنارص التحمك بالتشغيل

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئناف التشغيل اضغط عىل  أو 
التحمك مبستوى الصوت(.

ملفات الفيديو



27 الفصل  5    ملفات الفيديو   

 إذا اكن مقطع الفيديو حيتوي عىل فصول، مق بحسب رأس التشغيل البدء من جديد من البداية
 عىل طول عنرص التحمك يف وضع املسار إىل أقىص اليسار. إذا مل 

تكن هناك فصول، اضغط عىل  . 
إذا كنت قد شاهدت أقل من 5 ثواٍن من مقطع الفيديو يف قامئة تشغيل 
الفيديو، يمت فتح مقطع الفيديو السابق يف قامئة التشغيل. وإال، يمت فتح 

قامئة الفيديو.

اضغط عىل  مرتني.التخيط إىل مقطع الفيديو السابق أو الفصل السابق من الفيمل.

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت التخيط إىل مقطع الفيديو التايل أو الفصل التايل من الفيمل.  اضغط عىل 
)بني أزرار التحمك مبستوى الصوت( مرتني.

اضغط مع االسمترار عىل  أو  .التقدمي الرسيع ملقطع فيديو أو إرجاعه 

مق بحسب رأس التشغيل عىل طول عنرص التحمك يف وضع املسار. مق التخيط إىل أي نقطة يف مقطع الفيديو
بتحريك إصبعك إىل األسفل إلبطاء معدل التحمك بالتقدم وحتقيق قدر 
أكرب من الدقة. لكام مقت بتحريك إصبعك إىل األسفل أكرث، لكام قّل 

مقدار الزيادات.

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار التحمك التخيط إىل الفصل التايل اضغط عىل 
مبستوى الصوت( مرتني. )غري متوفر دامئًا.(.

اضغط عىل  مرتني. )غري متوفر دامئًا.(التخيط إىل الفصل السابق

، مث مق باختيار أحد الفصول. )غري متوفر دامئًا.(التخيط إىل فصل معني اضغط عىل 

إذا ظهرت أيقونة Bluetooth عىل اجلانب األمين من أزرار التحمك بالفيديو، ميكنك االسمتاع إىل الفيمل باستخدام مساعات رأس 
Bluetooth أو المساعات العادية. انظر التوصيل بأدوات Bluetooth يف صفحة 50 للحصول عىل مزيد من املعلومات.

ميكنك تشغيل وإيقاف تشغيل الرشح املكتوب ألحداث العرض والرتمجة، واختيار املاكن الذي يبدأ منه تشغيل مقاطع الفيديو عند 
إيقافها مؤقتًا، من اإلعدادات < الفيديو.

مشاهدة األفالم املستأجرة
ميكنك رشاء أو استئجار األفالم عىل iTunes مث مزامنهتا مع iPod nano )قد ال تتوفر األفالم املستأجرة يف مجيع املناطق(. 

األفالم اليت حتتوي عىل فصول تمتزي بعنارص حتمك إضافية تتيح لك اختيار فصل معني ملشاهدته.

 ،iTunes Store مهم:  ميكنك عرض فيمل مستأجر عىل جهاز واحد فقط يف لك مرة. فعىل سبيل املثال، إذا استأجرت فيملًا من
ومقت بإضافته إىل iPod nano، ميكنك عرضه عىل iPod nano. إذا مقت بنقل الفيمل مرًة أخرى إىل iTunes، فميكنك مشاهدته 

هناك وليس عىل iPod nano. انتبه إىل تارخي انهتاء مدة االستئجار.

مشاهدة فيمل مستأجر:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل "مقاطع الفيديو"، مث اضغط عىل "االستئجارات".  1  

اضغط عىل ”موافق“ يف مربع احلوار.  2  

 لديك 24 ساعة ملشاهدة الفيمل املستأجر منذ أن تبدأ مبشاهدته. إذا كنت ال تظن أنك تستطيع االنهتاء من مشاهدة الفيمل 
خالل 24 ساعة، اضغط عىل "إلغاء".

ميكنك إيقاف الفيمل مؤقتًا واستئناف مشاهدته الحقًا. يظهر الوقت املتبيق يف فرتة االستئجار أسفل امس الفيمل يف قامئة "مقاطع 
الفيديو".

عند االنهتاء من مشاهدة الفيمل، اضغط عىل "مت".  3  
اقلب إىل األسفل، مث اضغط عىل "حترير" أعىل الشاشة.  4  

اضغط عىل  جبوار عنوان الفيمل يف قامئة "االستئجارات"، مث اضغط عىل "حذف".  5  

بالنسبة لألفالم اليت حتتوي عىل ترمجة أو رشح مكتوب ألحداث العرض، مق بتعيني اللغة يف iTunes. انظر "تعلميات برناجم 
iTunes" للحصول عىل مزيٍد من املعلومات.
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ميكنك االسمتاع إىل راديو FM عىل iPod nano وتعيني حمطاتك املفضلة لتمتكن من العثور علهيا برسعة. مع مزية "إيقاف البث 
املبارش"، ميكنك إيقاف البث املبارش مؤقتًا، مث استئناف االسمتاع حىت 15 دقيقة بعد ذلك. تتيح لك عنارص حتمك "إيقاف البث املبارش" 

االنتقال إىل اخللف وإىل األمام عرب احملتوى الذي مت إيقافه، وبذلك تستطيع العثور عىل ما تريد االسمتاع إليه. بالنسبة حملطات 
.iTunes Store الراديو اليت تدمعه، ميكنك أيضًا وضع عالمة عىل األغاين اليت حتهبا، مث معاينهتا ورشاؤها من

حتذير:  للحصول عىل معلومات هامة حول فقدان المسع، انظر فصل 14, األمان والتنظيف, يف صفحة 57.

FM االسمتاع إىل راديو
يستخدم جهاز iPod nano كبل مساعات األذنني أو مساعة الرأس كهوايئ، لذا جيب توصيل EarPods أو مساعات الرأس جبهاز 

iPod nano حىت تمتكن من استقبال إشارة الراديو. للحصول عىل استقبال أفضل، تأكد أن الكبل ليس متشاباًك أو ملتًفا.

مهم:  إن ترددات الراديو املوجودة يف هذا الفصل يه ألغراض التوضيح فقط، وليست متاحة يف اكفة األماكن.

زر التحمك باإليقاف املؤقت 
للبث احلي

موالف الراديو

ليغشتلاب مكحتلا رارزأ

اضغط عىل الشاشة إلظهار أزرار 
التحمك باإليقاف املؤقت للبث 

احلي.

االسمتاع إىل الراديو:
.iPod nano أو مساعات الرأس جبهاز EarPods مق بتوصيل  1  

. اضغط عىل "راديو" يف الشاشة الرئيسية مث اضغط عىل    2  

إذا اكنت احملطة تدمع RDS )نظام بيانات الراديو(، سيظهر عنوان األغنية، امس الفنان، ومعلومات احملطة عىل الشاشة.

فميا ييل بعض الطرق الستخدام أزرار التحمك بالراديو:

اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار التحمك مبستوى الصوت(. اإليقاف املؤقت واستئناف بث الراديو احلي
عندما تضغط عىل الزر مرًة أخرى، يمت استئناف التشغيل من النقطة اليت 
توقفت عندها. اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن" ملشاهدة عنارص التحمك 
يف "إيقاف البث املبارش" ملزيد من اخليارات، وللوصول إىل البث املبارش 

)انظرإيقاف بث الراديو احلي مؤقتًا يف صفحة 29(.

مق بمترير موالف الراديو.تشغيل حمطة راديو FM يدويًا

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت احبث عن حمطة FM التالية القابلة للتشغيل.  اضغط عىل  أو 
)بني أزرار التحمك مبستوى الصوت( مرتني..

FM راديو
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FM مق بملس  أو  مع االسمترار حىت يظهر عىل الشاشة."مسح". حبث عن حمطات
اضغط عىل الشاشة إليقاف املسح.

.حفظ حمطة FM مكفضلة . يتغري  إىل  مق بتشغيل احملطة، مث اضغط عىل 
يمت متيزي احملطات املفضلة عىل موالف الراديو مبثلث أصفر.

.إزالة حمطة FM من املفضلة مق بضبط احملطة، مث اضغط عىل 

اضغط عىل  يف شاشة التشغيل اآلن. ال يتوفر وضع العالمات إال من وضع عالمة عىل أغنية يف الراديو
خالل حمطات الراديو املدعومة.

، أو مق بفصل EarPods أو مساعات الرأس.إيقاف تشغيل الراديو اضغط عىل 

إيقاف بث الراديو احلي مؤقًتا
ميكنك إيقاف بث الراديو مؤقًتا واستئناف تشغيله من نفس النقطة حىت 15 دقيقة بعد ذلك. 

 عند تشغيل "إيقاف البث املبارش" يف اإلعدادات )ويه تكون مشغلة بشلٍك افرتايض(، ميكنك إيقاف البث املبارش مؤقتًا ملدة تصل 
إىل 15 دقيقة. عند الوصول إىل احلد املمسوح به وهو 15 دقيقة، يمت مسح التجسيل األقدم بيمنا يسمتر التجسيل.

يمت مسح الراديو املوّقف مؤقًتا تلقائًيا إذا:
مقت بتغيري احملطات. •
• .iPod nano مقت بإيقاف تشغيل جهاز
مقت بتشغيل حمتوى وسائط آخر أو مقت بتجسيل مذكرة صوتية. •
اكنت البطارية ضعيفة جًدا وحباجة إىل الحشن. •
مقت بإيقاف الراديو مؤقًتا ألكرث من 15 دقيقة دون استئناف التشغيل. •

توفر لك عنارص حتمك "إيقاف البث املبارش" املزيد من خيارات االمستاع إىل الراديو املوقف مؤقتًا، مكا متّكنك من الوصول إىل قامئة 
"الراديو".

عرض عنارص حتمك "إيقاف البث املبارش"
m ."أثناء تشغيل الراديو، اضغط عىل شاشة "الراديو

يقوم عنرص تاحلمك بعرض النقطة اليت توقف فهيا البث مؤقتًا. يسمتر رشيط التقدم باالمتالء، مع عرض الوقت املنقيض منذ 
اإليقاف املؤقت.

فميا ييل طرق التحمك بتشغيل الراديو املؤقف مؤقتًا:

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت بدء االسمتاع من النقطة اليت مت إيقاف البث فهيا مؤقتًا.   اضغط عىل 
)بني أزرار التحمك مبستوى الصوت(.

.العودة إىل اخللف مبقدار 30 ثانية.  اضغط عىل 

.التخيط إىل األمام مبقدار 30 ثانية  اضغط عىل 

.التخيط إىل األمام مبقدار 10 ثوان تقريبا  الملس مع االسمترار  

مق بحسب زر التحمك عىل طول عنرص التحمك باإليقاف املؤقت للبث احلي.االنتقال إىل األمام وإىل اخللف عرب احملتوى املوقف مؤقتًا 

مق بحسب عنرص التحمك إىل أقىص الميني.الوصول إىل البث املبارش

اضغط عىل  . إن قامئة الراديو يه املاكن الذي جتد فيه احملطات فتح قامئة الراديو 
احمللية وتقوم بتعيني احملطات املفضلة ووضع عالمات عىل األغاين 

ومشاهدة قامئة بأحدث األغاين.

تستخدم مزية إيقاف البث احلي مؤقًتا بعض الطاقة من البطارية. ميكنك إيقاف مزية إيقاف البث احلي مؤقًتا للحفاظ عىل البطارية.

إيقاف تشغيل مزية إيقاف البث احلي مؤقًتا:
m . يف الصفحة الرئيسية، اضغط عىل اإلعدادات < الراديو < 
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العثور عىل احملطات احمللية وتعيني املفضلة
ميكنك استخدام عنارص التحمك بالراديو للعثور عىل احملطات عن طريق التصفح، التنقل، املسح واحلفظ يف املفضلة، أو تشغيلها 

مبارشة. ميكنك أيضًا استخدام قامئة "الراديو" للعثور عىل احملطات احمللية.

العثور عىل احملطات احمللية:
. اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن"، مث اضغط عىل   1  

اضغط عىل احملطات احمللية.  2  

يقوم جهاز iPod nano بالبحث عن الرتددات املتاحة وقوامئ احملطات احمللية.
اضغط عىل  جبانب احملطة لالسمتاع إىل احملطة دون ترك القامئة، أو اضغط عىل احملطة لملوالفة إىل هذه احملطة والعودة إىل   3  

أدوات التحمك بالراديو.
عند االنهتاء، اضغط عىل  للعودة إىل أدوات التحمك بالراديو.   4  

إذا كنت ترغب يف حتديث القامئة، فاضغط عىل حتديث.

إزالة احملطات من املفضلة:
أثناء تشغيل الراديو، اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن".  1  

اضغط عىل  , مث اضغط عىل "املفضلة".  2  
اقلب إىل األسفل لعرض زر التحرير، مث اضغط هيلع.  3  

اضغط عىل  جبانب احملطة، مث اضغط عىل "حذف".  4  
اضغط عىل "مسح اللك" ملسح القامئة بالاكمل.  5  

اضغط عىل ”مت“ عند االنهتاء.  6  

وضع عالمات عىل األغاين لملعاينة والرشاء
 إذا اكنت حمطة الراديو تدمع وضع عالمات، ميكنك وضع عالمة عىل أغنية تمسعها، مث معاينهتا ورشاؤها فميا بعد من

iTunes Store. يمت وضع أيقونة العالمة عىل األغاين اليت ميكن وضع عالمة علهيا يف شاشة التشغيل اآلن.

وضع عالمة عىل أغنية
m .اضغط عىل  يف شاشة التشغيل اآلن

 تظهر األغاين ذات العالمات يف قامئة الراديو يف قسم األغاين ذات العالمات. يف املرة القادمة اليت تقوم فهيا مبزامنة جهاز
"iPod nano مع برناجم iTunes، تمت مزامنة األغاين ذات العالمات مكا تمت إزالهتا من جهاز iPod nano. تظهر األغاين يف 

.iTunes حيث ميكنك معاينهتا ورشاؤها من متجر ،iTunes برناجم

مالحظة:  قد ال تكون هذه املزية متاحة بالنسبة لاكفة حمطات الراديو.

إذا اكنت حمطة الراديو ال تدمع مزية وضع العالمات، ميكنك مشاهدة قامئة باألغاين اليت اسمتعت إلهيا مؤخًرا. بعد ذلك، ميكنك 
استخدام هذه املعلومات للعثور عىل األغنية ورشاهئا.



31  FM الفصل  6    راديو  

مشاهدة آخر األغاين:
أثناء تشغيل الراديو، اضغط عىل شاشة "تشغيل اآلن".  1  

اضغط عىل  ، مث اضغط عىل ."آخر األغاين".  2  

تعرض القامئة عنوان األغنية، امس الفنان وحمطة الراديو اليت اسمتعت إىل األغنية مهنا.

إعداد منطقة الراديو
ميكن استخدام جهاز iPod nano يف العديد من البلدان الستقبال إشارات راديو FM. اجلهاز معد خبمسة نطاقات إشارة مسبقة 

اإلعداد، معّرفة حسب املنطقة: األمريكيتان، آسيا، أسرتاليا، أوروبا واليابان.

حتديد منطقة راديو:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل "اإلعدادات".  1  

اضغط عىل الراديو، مث اضغط عىل مناطق الراديو.  2  
اضغط عىل منطقك.  3  

تظهر عالمة حتديد جبانب املنطقة اليت مقت بتحديدها.

يمت حتديد إعدادات املنطقة حسب معايري الراديو الدولية، وليس املنطقة اجلغرافية الفعلية. إذا كنت تقمي يف بلد غري مدرج يف قامئة 
مناطق الراديو، اخرت املنطقة اليت تناسب مواصفات تردد الراديو يف بلدك بأفضل شلك.

 مهم:  إن جهاز iPod nano خمصص الستقبال البث العام فقط. إن االسمتاع إىل البث غري املخصص للجمهور عامة ُيعترب أمًرا 
غري قانوين يف بعض البلدان، وقد يتعرض املخالف لملقاضاة. حتقق من القوانني واللواحئ واتبعها حبرص يف املناطق اليت تستخدم 

جهاز iPod nano فهيا.

حيدد اجلدول التايل نطاق الرتددات للك منطقة يف قامئة مناطق الراديو، جبانب الزيادات بني احملطات )يشار إلهيا بعالمة ±(.

مواصفات تردد الراديومنطقة الراديو

87.5-107.9 ميغاهرتز/ ± 200 كيلوهرتزاألمريكيتان

87.5-108.0 ميغاهرتز/ ± 100 كيلوهرتزآسيا

87.5-107.9 ميغاهرتز/ ± 200 كيلوهرتزأسرتاليا

87.5-108.0 ميغاهرتز/ ± 100 كيلوهرتزأوروبا

76.0-90.0 ميغاهرتز/ ± 100 كيلوهرتزاليابان
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ميتاز جهاز iPod nano باحتوائه عىل مزية مدجمة تساعدك عىل االستفادة بأقىص درجة ممكنة من مترينات اللياقة البدنية اليت 
تنجزها. مق بتعيني هدف اخلطوات اليويم من خالل عداد اخلطوات املدجم، ومق بإنشاء مترينات للجري، تعيني املوسيىق اليت تفضلها 

واستخدم iTunes لتحميل بيانات المترينات عىل موقع  +Nike. ميكنك استخدام جهاز مراقبة معدل نبضات القلب عن طريق 
Bluetooth LE )منخفض الطاقة( لتتبع مسار نبضات القلب لديك عىل جهاز iPod nano أثناء التدريب.

تعيني تفضيالت اللياقة
 iPod nano ينبيغ حتديث وزنك يف .iPod nano للحصول عىل بيانات أكرث دقة عن التدريبات، مق بتعيني طولك ووزنك يف جهاز

عندما يتغري. إذا استخدمت نظام قياس خمتلف عن النظام االفرتايض يف iPod nano، ميكنك تغيري وحدات القياس واملسافة. 

إذا اكنت هناك أغنية تثري محاسك، اجعلها PowerSong قبل أن تبدأ المترين.

لتطبيق هذه اإلعدادات، اضغط عىل  عىل شاشة "اللياقة البدنية".

اضغط عىل "معلومات خشصية"، واضغط عىل "الطول"، مث اقلب القرص تعيني الطول
لضبط الوزن.

اضغط عىل "معلومات خشصية"، واضغط عىل "الوزن"، مث اقلب القرص تعيني الوزن
لضبط الطول.

اضغط عىل "وحدات القياس" ،مث اضغط عىل "إجنلزيي" أو "مرتي".حتديد كيفية عرض وحدات القياس

اضغط عىل "املسافات"، مث اضغط عىل "ميل" أو "كيلومرت".عرض املسافات بامليل أو الكيلومرت.

PowerSong مث اخرت أغنية أو تعيني ،PowerSong اضغط عىل "جري"، مث اضغط عىل
قامئة تشغيل. 

اضغط عىل "جري"، واضغط عىل "الرد امللفوظ"، مث اخرت أحد اخليارات. تغيري الصوت بالنسبة للرد امللفوظ

.Bluetooth واضغط عىل "راصد وترية إقران جهاز مراقبة معدل نبضات القلب يعمل بتقنية ،Nike+iPod اضغط عىل "عدة الرياضة
نبض القلب، واضغط عىل"  ، مث اضغط عىل"رابط". 

اللياقة البدنية
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تعداد اخلطوات
 مق بتعيني هدف اخلطوات اليويم مث دع iPod nano يقوم بتعداد اخلطوات أثناء سريك، وراقب تقدمك والسعرات احلرارية احملرتقة 

مبرور الوقت. يقوم iPod nano بتعداد اخلطوات يف اخللفية، حبيث ميكنك االسمتاع إىل املوسيىق أو استخدام iPod nano يف 
أمور أخرى يف نفس الوقت. يمت حساب اخلطوات اليت تقطعها لك يوم تلقائيًا ابتداًء من منتصف الليل.

تظهر أيقونة السري  يف رشيط احلالة أثناء تعداد اخلطوات.

استخدام جهاز iPod nano لتعداد اخلطوات أثناء السري:
m .يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اللياقة البدنية < سري < بدء

 مق حبمل جهاز iPod nano جبانب احلزام للحصول عىل دقة أفضل. يقوم جهاز iPod nano بتعداد اخلطوات سواء كنت تسري 
أو تقوم باجلري. 

تعيني هدف اخلطوات اليويم:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اللياقة البدنية.  1  

، مث اضغط عىل "سري". اضغط عىل   2  
اضغط عىل  جبانب "هدف اخلطوات اليويم".  3  

اقلب القرص لتعيني عدد اخلطوات الذي تريده، مث اضغط عىل "مت".  4  

لن تبدأ معلية التعداد حىت تبدأها يف اللياقة البدنية.
، مث اضغط عىل "اللياقة البدنية". اضغط عىل زر الشاشة الرئيسية   5  

اضغط عىل "سري"، مث اضغط عىل "بدء".  6  

ال يمت تعداد اخلطوات اليت تنجزها أثناء مترين جري يف هدف اخلطوات اليويم.

عرض إمجايل اخلطوات:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اللياقة البدنية.  1  

اضغط عىل "سري".  2  
تعرض شاشة السري األوىل هذه اإلحصائيات:

السعرات احلرارية اليت يمت حرقها •
إمجايل الوقت الذي قام فيه جهاز iPod nano بتتبع خطواتك •
هدفك اليويم، إذا مقت بتعيني هدف •
املسافة اليت مت اجتيازها •

حرك إىل اليسار ملشاهدة عدد اخلطوات لليوم، األسبوع، الهشر واإلمجايل.  3  

 مالحظة:  يمت تقدير السعرات احلرارية اليت يمت حرقها، مكا قد ختتلف السعرات احلرارية الفعلية. ملزيد من املعلومات، استرش 
الطبيب اخلاص بك.

ميكنك رؤية املزيد من التفاصيل حول السري والمترينات اليت تقوم هبا يف "التارخي"عرض وإدارة بيانات اللياقة البدنية يف صفحة 35(.
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إنشاء التدريبات مع املوسيىق
ميكنك إنشاء تدريبات عىل جهاز iPod nano ليك تصل إىل أهداف اللياقة البدنية من حيث املسافة، الوقت أو حرق السعرات 

احلرارية. مث مق بإضافة املوسيىق، البث، الكتب الصوتية أو حمطات الراديو اليت حتفزك. حيتفظ جهاز iPod nano بجسل لاكفة 
بيانات التدريب اخلاصة بك، وميكنك محتيل هذا الجسل عىل موقع   +Nike إذا رغبت يف ذلك. 

أثناء التدريب، يعطيك جهاز iPod nano مالحظات ملفوظة عندما تقوم بإيقاف التدريب مؤقًتا واستئنافه.

اختيار تدريب موجود 
بالفعل

تعيني تدريب جديد.

إعداد تدريب جري:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اللياقة البدنية.  1  

اضغط عىل "جري"، مث اضغط عىل أحد أنواع التدريبات )أسايس، وقت، مسافة أو سعرات حرارية(.  2  
اضغط عىل هدف مت إعداده مسبًقا، أو اضغط عىل ختصيص.  3  

إذا اخرتت "خمصص" استخدم عنارص التحمك لتعيني الوقت، املسافة، السعرات احلرارية، مث اضغط عىل "مت".
اخرت احملتوى الصويت الذي تريد االسمتاع إليه أثناء التدريب.  4  

اضغط عىل بدء التدريب.  5  

مق حبمل جهاز iPod nano بالقرب من خارصتك للحصول عىل دقة أفضل. ميكنك اجلري أو السري أثناء التدريب وسوف يقوم جهاز 
iPod nano حبساب املسافة اليت قطعهتا. إذا مقت بتعيني هدف خطوات يويم، فلن يمت حساب اخلطوات اليت قطعهتا أثناء تدريب 

اجلري يف إمجايل هدف اخلطوات اليويم.

يمت حفظ التدريبات اليت تقوم بإنشاهئا عىل جهاز iPod nano حىت تمتكن من استخدامها مرة أخرى.

استخدام تدريب حمفوظ:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اللياقة البدنية، مث اضغط عىل "جري".  1  

اضغط عىل "جري"، مث اضغط عىل "متاريين".  2  
اضغط عىل أحد التدريبات احملفوظة، مث اضغط عىل "بدء المترين".  3  

التحمك جبهاز iPod nano أثناء التدريب
ميكنك استخدام أدوات التحمك جبهاز iPod nano من أجل اإليقاف املؤقت، استئناف التدريب، تغيري األغاين، االسمتاع إىل 

املالحظات امللفوظة أو التحويل إىل PowerSong ملزيد من التحفزي.

يصف اجلدول املوجود أدناه طريقة التحمك جبهاز iPod nano أثناء التدريب: 

اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار التحمك مبستوى الصوت(.إيقاف التدريب مؤقًتا
اضغط عىل الشاشة، مث اضغط عىل  )إذا اكنت الشاشة معمتة، اضغط 

عىل زر إسبات/إيقاظ أولًا(. 

اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار التحمك مبستوى الصوت(، استئناف تدريب موّقف مؤقًتا
أو اضغط عىل الشاشة، مث اضغط عىل "استئناف" )إذا اكنت الشاشة 

معمتة، اضغط عىل زر إسبات/إيقاظ أولًا.
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اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار التحمك مبستوى الصوت( اخرت أغنية خمتلفة
، واضغط عىل "تغيري املوسيىق"  مرتني، أو اضغط عىل الشاشة، واضغط 

مث مق بتحديد أحد اخليارات )إذا اكنت الشاشة معمتة، اضغط عىل زر 
إسبات/إيقاظ أولًا(.

PowerSong إذا اكنت الشاشة معمتة، اضغط عىل الزر تشغيل( PowerSong اضغط 
إسبات/إيقاظ أولًا(.

مق بتعيني PowerSong قبل بدء التدريب.

اضغط عىل الشاشة )إذا اكنت الشاشة معمتة، فاضغط عىل زر إسبات/إهناء التدريب
، مث اضغط عىل إهناء التدريب.  إيقاظ أولًا(، واضغط عىل 

مق بإيقاف التدريب. سوف ينطق جهاز iPod nano باإلحصائيات االسمتاع إىل املالحظات امللفوظة
للحصول عىل مرجع رسيع.

إذا كنت تستخدم EarPods من Apple وفهيا جهاز حتمك عن بعد، 
ميكنك الضغط مع االسمترار عىل الزر املوجود يف الوسط لالسمتاع إىل 
اإلحصائيات احلالية مثل الرسعة، املسافة والسعرات احلرارية اليت يمت 

حرقها بيمنا تقوم بالتدريب. 

إذا استخدمت مساعات رأس متوافقة مع جهاز حتمك عن بعد أو عنارص حتمك، راجع مستندات املنتج للحصول عىل معلومات حول 
.iPod nano استخدام عنارص التحمك اخلاصة به مع جهاز

iPod nano معايرة جهاز
للحصول عىل إحصائيات تدريب أكرث دقة، احرص عىل تعيني طولك ووزنك بدقة ومعايرة جهاز iPod nano أكرث من مرة. يف لك مرة 

تقوم فهيا مبعايرة جهاز iPod nano، تزداد دقته.

:iPod nano معايرة جهاز
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اللياقة البدنية < جري.  1  

اضغط عىل نوع التدريب )راجع إنشاء التدريبات مع املوسيىق يف صفحة 34(.  2  
مق بالسري أو اجلري ملسافة ربع ميل عىل األقل )0.4 لكيومرت(.  3  

مق بإهناء التدريب، مث اضغط عىل معايرة.  4  

يظهر زر املعايرة يف اجلزء السفيل من ملخص التدريب إذا اكن التدريب قابال لملعايرة. قد حتتاج إىل القلب إىل األعىل لرؤيته.

ميكنك معايرة أو إعادة املعايرة يف أي وقت، يظهر زر املعايرة يف اجلزء السفيل من ملخص التدريب. إذا كنت ترغب يف البدء من جديد، 
فبإماكنك إعادة تعيني املعايرة.

إعادة تعيني املعايرة:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اللياقة البدنية.  1  

، مث اضغط عىل "إعادة تعيني املعايرة". اضغط عىل   2  
اضغط عىل "معايرة السري" أو "معايرة اجلري"  3  

 اخرت أحد اخليارات اليت تعكس الرسعة اليت تريد إعادة معايرهتا بشلك أفضل. عىل سبيل املثال، إذا كنت تقوم بالسري غالًبا أثناء 
املعايرة، فقم بتحديد هذا اخليار.

اضغط عىل زر "إعادة تعيني املعايرة"، أو اضغط عىل "إلغاء" إذا غرّيت رأيك.  4  
ابدأ تدريب جري أو ميش مث اضغط عىل زر املعايرة عندما يظهر.  5  

لتعيني أو تغيري طولك أو وزنك، انظرتعيني تفضيالت اللياقة يف صفحة 32.

عرض وإدارة بيانات اللياقة البدنية
يقوم جهاز iPod nano بتتبع مجموعة من إحصائيات التدريب، حىت تمتكن من مراقبة تقدم أهداف اللياقة البدنية لديك. مكا ميكنك 
استخدام برناجم iTunes لتحميل اخلطوات اخلاصة بك ومعلومات التدريبات األخرى إىل موقع   +Nike، حيث ميكنك إعداد هدف، 

حتدي أصدقائك وتتبع مسار تقدمك.
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عرض تارخي التدريب اخلاص بك:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اللياقة البدنية.  1  

، مث اضغط عىل أحد اخليارات: اضغط عىل   2  
ترسد قوامئ أفضل اإلجنازات الخشصية أفضل األوقات للجري ملسافات خمتلفة، من كيلومرت واحد إىل سباق ماراثون. •
ُيبنّي إمجايل التدريب العدد اإلمجايل للتدريبات املتتبعة، ويعطيك أكرب مسافة جري، إمجايل مسافة اجلري، إمجايل الوقت وإمجايل  •

السعرات احلرارية اليت يمت حرقها.
تعطيك قوامئ التارخي املوجودة يف اجلزء السفيل إمجايل السري والتدريب حسب التارخي. يمت مجتيع السري والتدريبات حسب النوع،  •

حىت ميكنك العثور علهيا بهسولة. 

:iPod nano مسح بيانات التدريب من جهاز
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل "اللياقة البدنية"، مث اضغط عىل "التارخي".  1  

اضغط عىل الهشر الذي تريد محسه.  2  
اقلب إىل األسفل، مث اضغط عىل ”مسح“.  3  

سوف يظهر مربع حوار يسألك إذا ما كنت تريد مسح تارخي التدريب اخلاص هبذا الهشر.
اضغط عىل مسح اللك، أو اضغط عىل إلغاء إذا غريت رأيك.  4  

 ،Nike+   سوف حتتاج إىل حساب .Nike+   لتحميل اخلطوات ومعلومات التدريب األخرى إىل موقع iTunes ميكنك استخدام برناجم
.iTunes حيث ميكنك ضبط أول معلية مزامنة لبيانات التدريب مع برناجم

:Nike+   محتيل خطواتك ومعلومات التدريب إىل
.iTunes جبهاز المكبيوتر وافتح برناجم iPod nano مق بتوصيل جهاز  1  

.Nike+   اضغط عىل "إرسال" يف مربع احلوار الذي يظهر، مث اتبع التعلميات الظاهرة عىل الشاشة إلعداد حساب  2  

.iTunes يف نافذة Nike + iPod مبجرد إعداد احلساب، يظهر اجلزء
اضغط عىل Nike + iPod، مث حدد "إرسال بيانات التدريب تلقائًيا إىل nikeplus.com" إذا مل يمت حتديدها بالفعل.  3  

انقر عىل ”تطبيق“.  4  

 Nike + iPod يف لوحة "nikeplus.com اضغط عىل زر "زيارة موقع ،Nike لعرض ومشاركة املعلومات اخلاصة بك عىل موقع
عند توصيل جهاز iPod nano جبهاز المكبيوتر، أو انتقل إىل www.nikeplus.com وادخل إىل حسابك.

http://www.nikeplus.com
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يتيح لك iPod nano محل الصور معك؛ وبذلك ميكنك مشاركهتا مع عائلتك، أصدقائك ورفاقك.

iPod nano عرض الصور عىل
ميكنك عرض الصور عىل iPod nano بشلك منفرد أو بطريقة عرض الرشاحئ. 

اضغط عىل الشاشة إلظهار أزرار 
التحمك بالصور.

 راهظإل ةشاشلا ىلع طغضا
.روصلاب مكحتلا رارزأ

عودة إىل عرض الصور املصغرة

عرض الصور املنفردة
يمت مجتيع الصور يف ألبومات لتهسيل تصفحها يف iPod nano. إذا كنت تستخدم iPhoto، ميكنك أيًضا مزامنة األحداث 

والوجوه، مث عرض الصور هبذه الطريقة. أثناء مشاهدة الصور املنفردة، ميكنك تكبري الصور أو تصغريها وحتريك أي صورة مت 
تكبريها/تصغريها لعرض جزء معنّي مهنا.

:iPod nano عرض الصور عىل
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل ”الصور“.  1  

اضغط عىل أي ألبوم أو مجموعة أخرى من الصور )اقلب لعرض اكفة األلبومات(.  2  
اقلب إىل األعىل أو إىل األسفل لعرض الصور املصّغرة مللفات الصور لديك. اضغط عىل أي صورة مصّغرة لعرض الصورة   3  

اكملة احلجم.
مق بالتحريك إىل الميني أو إىل اليسار للمترير عرب لك الصور يف األلبوم.  4  

اضغط عىل أي صورة لعرض عنارص التحمك، مث اضغط عىل  للعودة إىل عرض الصور املصّغرة.  5  

فميا ييل بعض الطرق اليت ميكنك استخدامها لعرض الصور والتعامل معها: 

اقلب إىل األعىل أو إىل األسفل.العثور الرسيع عىل صورة يف عرض الصور املصّغرة

اضغط عىل الصورة املصّغرة.عرض صورة مصّغرة باحلجم الاكمل

اضغط عىل الصورة يف األلبوم، ومق بالتحريك إىل الميني أو إىل اليسار عرض الصورة التالية أو السابقة يف ألبوم ما
عىل الصورة، مث اضغط عىل  أو  .

الصور
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اضغط مرتني عىل الصورة اكملة احلجم لتكبريها. واضغط علهيا مرتني من تكبري صورة ما أو تصغريها بشلك رسيع
جديد لتصغريها.

إذا كنت تستخدم الوجوه يف iPhoto، فإن الضغط مرتني يؤدي إىل 
التكبري عىل الوجه يف الصورة ذاهتا.

مباعدة بإصبعني. مق مبباعدة اإلصبعني للتكبري تدرجييًا، ومض اإلصبعني تكبري صورة ما أو تصغريها 
لتصغري احلجم.

 عرض جزء خمتلف من صورة مت تكبريها/تصغريها 
)حتريك الصورة(

مق بحسب الصورة عىل الشاشة بإصبع واحدة.

اضغط عىل  .العودة إىل عرض الصور املصّغرة يف األلبوم

. إذا اكنت هناك عرض األلبوم بطريقة عرض الرشاحئ اضغط عىل أي صورة يف األلبوم، مث اضغط عىل 
موسيىق مشّغلة، فستصبح هذه املوسيىق مبثابة املسار الصويت 

لعرض الرشاحئ.

اضغط عىل الشاشة لإليقاف املؤقت، مث اضغط عىل  لالستئناف.إيقاف عرض رشاحئ مؤقًتا واستئنافه

يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اإلعدادات، مث اضغط عىل ”الصور“. تغيري إعدادات عرض الرشاحئ
اضغط عىل اإلعدادات اليت ترغب بتغيريها.

ميكنك تعيني رسعة عرض الرشاحئ، خلط الصور أو تكرار عرض الرشاحئ.

iPod nano عرض الرشاحئ عىل
 ميكنك عرض الصور عىل iPod nano بطريقة عرض الرشاحئ واستخدام االنتقاالت. مق بتعيني خيارات عرض الرشاحئ يف 

اإلعدادات < الصور.

:iPod nanoعرض الرشاحئ عىل
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل ”الصور“.  1  

اضغط عىل أحد األلبومات، أو اضغط عىل "اكفة الصور".  2  
اضغط عىل الصورة اليت تريد البدء هبا، مث اضغط علهيا مرًة أخرى لعرض عنارص التحمك.  3  

إذا مقت بالضغط عىل صورة ال تريدها، اضغط عىل  للعودة إىل عرض الصور املصّغرة يف األلبوم. عند التحريك إىل الميني ميكنك 
العودة إىل صورة واحدة للخلف يف لك مرة.

اضغط عىل  لبدء عرض الرشاحئ.  4  

إذا أردت إضافة مسار صويت لعرض الرشاحئ، ابدأ تشغيل أغنية أو قامئة تشغيل قبل بدأ عرض الرشاحئ.

 أثناء عرض الرشاحئ، ميكنك الضغط عىل الشاشة إليقاف عرض الرشاحئ مؤقتًا، مث الضغط عىل  لالستئناف. للخروج، اضغط 
عىل  للعودة إىل األلبوم.

مزامنة الصور
ميكنك مزامنة الصور من المكبيوتر لديك مع iPod nano باستخدام iTunes، أو إضافة صور يدويًا من جملد موجود عىل جهاز 

المكبيوتر لديك. يمت حتسني الصور للعرض عىل iPod nano، ولكن ميكنك أيضًا إضافة صور اكملة الدقة.

إضافة صور من المكبيوتر
 iPod nano عىل المكبيوتر اخلاص بك. قد تستغرق إضافة الصور إىل iTunes باستخدام iPod nano ميكنك مزامنة الصور مع

ألول مرة بعض الوقت، وذلك حسب عدد الصور.

مزامنة الصور من مكتبة iPhoto لديك:
.iTunes جبهاز المكبيوتر وافتح برناجم iPod nano مق بتوصيل جهاز  1  

مق بتحديد iPod nano يف iTunes، مث اضغط عىل "الصور".  2  
مق بتحديد ”مزامنة الصور من"، مث اخرت iPhoto من القامئة املنبثقة.  3  

حدد ما إذا كنت تريد تضمني لك الصور أم صور حمددة فقط.  4  

يف حال حتديد اخليار الثاين، انقر عىل القامئة املنبثقة إلجراء املزيد من التنقيحات. بعد ذلك، حدد األلبومات، األحداث والوجوه 
املراد مزامنهتا.
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انقر عىل ”تطبيق“.  5  

تمت مزامنة الصور تلقائًيا يف لك مرة تقوم فهيا بتوصيل iPod nano بالمكبيوتر.

:iPod nano إضافة الصور من جملد عىل القرص الثابت إىل
مق بإضافة الصور إىل جملد عىل المكبيوتر اخلاص بك.  1  

إذا كنت ترغب يف ظهور الصور يف ألبومات صور منفردة يف iPod nano، مق بإنشاء جملدات داخل جملد الصور الرئييس واحسب 
الصور إىل املجلدات اجلديدة.

.iTunes جبهاز المكبيوتر وافتح برناجم iPod nano مق بتوصيل جهاز  2  
مق بتحديد iPod nano يف iTunes، مث اضغط عىل "الصور".  3  

مق بتحديد ”مزامنة الصور من".  4  
مق باختيار ”اختيار جملد ...“ من القامئة املنبثقة، مث حدد جملد الصور.  5  

حدد إما ”اكفة املجلدات“ وإما ”جملدات حمددة“.  6  

يف حال حتديد اخليار الثاين، حدد املجلدات اليت ترغب مبزامنهتا.
انقر عىل ”تطبيق“.  7  

عندما تقوم بإضافة الصور إىل iPod nano، يقوم iTunes بتحسني الصور لهتيئهتا لملشاهدة. ال يمت نقل ملفات الصور اكملة الدقة 
افرتاضًيا. ستكون إضافة ملفات الصور اكملة الدقة مفيدة عندما تكون بصدد نقلها من مكبيوتر إىل آخر، لكن ذلك ليس رضورًيا عند 

.iPod nano مشاهدة الصورة عىل

:iPod nano إضافة ملفات صور اكملة الدقة إىل
.iTunes جبهاز المكبيوتر وافتح برناجم iPod nano مق بتوصيل جهاز  1  

مق بتحديد iPod nano يف iTunes، مث اضغط عىل "الصور".  2  
حدد ”تضمني الصور اكملة الدقة“.  3  

انقر عىل ”تطبيق“.  4  

يقوم iTunes بنسخ إصدارات الصور اكملة الدقة إىل جملد ”الصور“ يف iPod nano. الستعادهتا، انظر القسم التايل، نسخ 
الصور من iPod nano إىل جهاز مكبيوتر. 

نسخ الصور من iPod nano إىل جهاز مكبيوتر
 .iPod nano يمت ختزيهنا يف أحد جملدات ”الصور“ يف ،iPod nano عند إضافة صور اكملة الدقة من المكبيوتر اخلاص بك إىل

ميكنك توصيل iPod nano بالمكبيوتر وإضافة هذه الصور إىل المكبيوتر.

إضافة الصور من iPod nano إىل جهاز مكبيوتر:
.iTunes جبهاز المكبيوتر وافتح برناجم iPod nano مق بتوصيل جهاز  1  

مق بتحديد iPod nano يف iTunes، مث اضغط عىل "ملخص".  2  
يف قسم ”اخليارات“، حدد ”متكني استخدام القرص“.  3  

انقر عىل ”تطبيق“.  4  

عند استخدام iPod nano كقرص خاريج، تظهر أيقونة قرص iPod nano عىل سطح املكتب )Mac(، أو اكحملرك التايل املتوفر 
.)Windows PC(  Windows Explorer   يف

مق بحسب ملفات الصور من جملد ”الصور“ يف iPod nano إىل سطح املكتب أو إىل أحد تطبيقات حترير الصور يف المكبيوتر.  5  

 .iPod nano إلضافة الصور املخزنة يف جملد ”الصور“ يف - iPhoto ميكنك أيًضا استخدام أحد تطبيقات حترير الصور - مثل
انظر املستندات املرفقة بالتطبيق للحصول عىل املزيد من املعلومات.

 تأكد من إلغاء حتديد "متكني استخدام القرص"، عند االنهتاء، واضغط عىل "تطبيق". عند استخدام جهاز iPod nano كقرص 
ثابت خاريج، جيب إخراج جهاز iPod nano قبل فصله من المكبيوتر لديك. ملزيد من املعلومات، انظر فصل جهاز iPod nano عن 

جهاز المكبيوتر يف صفحة 12.
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iPod nano إزالة صور من
ميكنك تغيري إعدادات املزامنة حبيث تمت إزالة لك الصور من iPod nano، مبا يف ذلك الصور اكملة الدقة، أو حلذف الصور احملددة.

:iPod nano حذف لك الصور من
.iTunes جبهاز المكبيوتر وافتح برناجم iPod nano مق بتوصيل جهاز  1  

مق بتحديد iPod nano يف iTunes، مث اضغط عىل "الصور".  2  
مق بتحديد ”مزامنة الصور من".  3  

تكون خانة االختيار حمددة سلًفا، وبالنقر علهيا مرًة أخرى يمت إلغاء حتديدها. يظهر مربع حوار لملطالبة بالتحقق.
انقر عىل ”إزالة الصور“ يف مربع احلوار الذي يظهر، مث انقر عىل "تطبيق".  4  

لن تمت إزالة أي صور حىت تنقر عىل ”تطبيق“. إذا غرّيت رأيك، ميكنك حتديد ”مزامنة الصور“ من جديد.

حذف صور حمددة:
.iTunes جبهاز المكبيوتر وافتح برناجم iPod nano مق بتوصيل جهاز  1  

مق بتحديد iPod nano يف iTunes، مث اضغط عىل "الصور".  2  
مق بتحديد الزر املوجود جبوار "األلبومات احملددة، األحداث والوجوه، وتتضّمن تلقائًيا"، مث مق بتحديد أحد اخليارات من   3  

القامئة املنبثقة.
مق بإلغاء حتديد العنارص املراد إزالهتا من iPod nano، مث انقر عىل ”تطبيق“.  4  
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ميكنك استخدام الساعة عىل iPod nano كساعة إيقاف، ولعرض الوقت بالنسبة ملناطق زمنية متعددة.

ختصيص الساعة
ميكنك اختيار واجهات خمتلفة للساعة عىل جهاز iPod nano وتغيري طريقة عرض الوقت. عىل سبيل املثال، ميكنك استخدام تنسيق 

24 ساعة أو اختيار ما إذا كنت ترغب يف عرض الساعة عند تشغيل شاشة جهاز iPod nano. إذا مقت باختيار الساعة العاملية، 
ميكنك عرض الوقت يف منطقتني زمنيتني إضافيتني.

تغيري واجهة الساعة:
مق بأحد األمور التالية:

m .“اضغط عىل إعدادات < عام < التارخي والوقت < واجهة الساعة، اضغط عىل أحد اخليارات، ومن مث اضغط عىل ”تعيني
m  يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل ”الساعة“، اضغط عىل واجهة الساعة، ومن مث اضغط عىل األهسم اليرسى أو الميىن اليت تظهر

أمامك. توقف عندما ترى الشلك الذي تريده، وسوف يصبح الشلك االفرتايض للساعة حىت تقوم بتغيريه.

إذا مقت بتعيني واجهة الساعة عىل الساعة العاملية، فسوف حتتاج إىل تعيني املناطق الزمنية.

تعيني املنطقة الزمنية للساعة العاملية:
مق باختيار واجهة الساعة العاملية باستخدام إحدى الطرق املبينة أعاله.  1  

يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل إعدادات < عام < التارخي والوقت < الساعة العاملية.  2  

إذا مت ضبط iPod nano عىل أي واجهة ساعة أخرى، فلن تظهر الساعة العاملية يف تفضيالت ”التارخي والوقت“.
اضغط عىل موقع يف الساعات العاملية، مث اضغط عىل أقرب مدينة لملوقع الذي تريد عرض الساعة فيه.  3  

:iPod nano فميا ييل بعض الطرق اإلضافية لتغيري طريقة عرض الوقت عىل جهاز

يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل إعدادات < عام < التارخي والوقت.مق بتعيني الوقت، التارخي واملنطقة الزمنية

يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل إعدادات < عام < التارخي والوقت، ومن عرض الوقت بتنسيق 24 ساعة
مث اضغط  جبانب تنسيق 24 ساعة لتشغيله.

اضغط عىل إعدادات < عام< التارخي والوقت، ومن مث اضغط  جبانب عرض شلك الشاشة عند عودة جهاز iPod nano من اإلسبات
”الوقت عند اإليقاظ“ لتشغيله.

الساعة
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استخدام ساعة اإليقاف
حيتوي جهاز iPod nano عىل ساعة إيقاف من أجل األحداث اليت تعمتد عىل الوقت ومتابعة الفواصل الزمنية، مثل األشواط. ميكنك 

تشغيل ملفات املوسيىق أو ملفات الصوت األخرى أثناء استخدام ساعة اإليقاف.

استخدام ساعة اإليقاف:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل الساعة.  1  

مق بالتحريك إىل اليسار إلظهار أدوات التحمك بساعة اإليقاف.  2  
اضغط عىل بدء.  3  

لتجسيل األشواط، اضغط عىل الزر شوط بعد لك شوط. •
إليقاف ساعة اإليقاف مؤقتًا، اضغط عىل ”إيقاف“. مث اضغط عىل ”بدء“ لالستئناف. •

اضغط عىل ”إيقاف“ عند االنهتاء.  4  

يقوم جهاز iPod nano بعرض إحصائيات شوط اجللسة األخرية عىل الشاشة. احرص عىل تدوين أوقات الشوط قبل البدء جبلسة 
جديدة. يؤدي الضغط عىل إعادة التعيني إىل حذف املعلومات.

استخدام املؤقت
 استخدم مؤقت العد التنازيل يف جهاز iPod nano لتعيني املنبه أو لتعيني مؤقت اإلسبات الذي يعمل عىل إيقاف تشغيل جهاز

iPod nano تلقائًيا. يسمتر املؤقت يف العمل أثناء إيقاف تشغيل جهاز iPod nano، ولكن لن تمسع صوت املنبه.

تعيني املؤقت:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل الساعة.  1  

مق بالتحريك إىل اليسار إلظهار أدوات التحمك باملؤقت.  2  
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اقلب لتعيني الساعات والدقائق حىت ينطفئ املنبه، ومن مث اضغط عىل ”عند انهتاء املؤقت“.  3  

اضغط عىل صوت التنبيه، مث اضغط عىل تعيني.  4  
اضغط عىل بدء عندما تكون مستعًدا لبدء املؤقت.  5  

إلغاء املؤقت:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل الساعة.  1  

مق بالتحريك إىل اليسار إلظهار أدوات التحمك باملؤقت.  2  
اضغط عىل "إلغاء"  3  

ميكنك تعيني مؤقت إسبات إليقاف تشغيل جهاز iPod nano تلقائًيا بعد تشغيل ملفات املوسيىق أو احملتويات األخرى ملدة معينة 
من الوقت.

تعيني مؤقت اإلسبات:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل الساعة.  1  

مق بالتحريك إىل اليسار إلظهار أدوات التحمك باملؤقت.  2  
اقلب لتعيني الساعات والدقائق، ومن مث اضغط عىل "عند انهتاء املؤقت".  3  

اضغط عىل إسبات iPod، مث اضغط عىل تعيني.  4  
اضغط عىل بدء عندما تكون مستعًدا.  5  
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ميكنك تجسيل املذكرات الصوتية واالسمتاع إلهيا عىل جهاز iPod nano، ووضع عنوان علهيا، ومن مث مزامنهتا مع iTunes. تظهر 
.iPod nano أيقونة "مذكرات صوتية" عىل الشاشة الرئيسية عند توصيل امليكروفون أو عند وجود تجسيالت صوتية عىل جهاز

تجسيل املذكرات الصوتية
ميكنك استخدام EarPods االختيارية من Apple املزودة جبهاز حتمك عن بعد وميكروفون، أو أي أداة مدعومة تابعة لطرف ثالث 

 .iPod nano لتجسيل املذكرات الصوتية عىل جهاز

تجسيل مذّكرة صوتية:
مق بتوصيل ميكروفون متوافق، مث اضغط عىل "مذكرات صوتية" يف الشاشة الرئيسية.  1  

اضغط عىل "تجسيل"، مث ابدأ يف التحدث.  2  

ميكنك الضغط عىل "إيقاف مؤقت"، مث الضغط عىل "استئناف" يف أي وقت أثناء التجسيل.
عند االتهناء، اضغط عىل ”إيقاف".  3  

يمت عرض الوقت املنقيض عىل الشاشة أثناء التجسيل. إذا مقت بالضغط عىل زر "الشاشة الرئيسية" أو باخلروج من شاشة "مذكرات 
صوتية"، يتوقف التجسيل تلقائيًا.

االسمتاع إىل التجسيالت
ميكنك إعادة تشغيل التجسيالت من دون توصيل امليكروفون. عنارص التحمك اخلاصة بتشغيل املذكرات الصوتية تشبه عنارص التحمك 

.iPod nano اخلاصة باالسمتاع ألي مقطع صويت عىل جهاز

االسمتاع إىل تجسيل:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل املذكرات الصوتية.  1  

اضغط عىل "مذكرات"، مث اضغط عىل أحد التجسيالت.  2  

يمت تشغيل التجسيل تلقائيًا.
اضغط عىل  إليقاف التشغيل مؤقتًا.  3  

اضغط عىل الشاشة ملشاهدة املزيد من عنارص التحمك بالتشغيل.

املذكّرات الصوتية
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فميا ييل املزيد من طرق التحمك يف التشغيل:

، ومق بفصل EarPods، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف اإليقاف املؤقت اضغط عىل 
مؤقت )بني أزرار التحمك مبستوى الصوت(.

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار التحمك استئناف تجسيل موّقف مؤقًتا اضغط عىل 
مبستوى الصوت(.

اضغط عىل  .بدء التجسيل من جديد

، أو اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف مؤقت )بني أزرار التحمك التخيط إىل هناية التجسيل اضغط عىل 
مبستوى الصوت( مرتني.

اضغط عىل الشاشة مث مق بحسب رأس التشغيل عىل طول عنرص التحمك االنتقال إىل أي نقطة يف التجسيل
بوضع املسار. مق بتحريك إصبعك إىل األسفل إلبطاء معدل التحمك بالتقدم 

وحتقيق قدر أكرب من الدقة. لكام مقت بتحريك إصبعك إىل األسفل أكرث، 
لكام قّل مقدار الزيادات.

.إعادة تشغيل آخر 30 ثانية يف شاشة التحمك الثانية، اضغط عىل 

. اضغط عىل عنرص التحمك مرة تعيني رسعة التشغيل اضغط عىل الشاشة، مث اضغط عىل 
أخرى لتغيري الرسعة.

 = التشغيل برسعة مضاعفة.
 = التشغيل بالرسعة العادية.
 = التشغيل بنصف الرسعة.

إدارة التجسيالت
يمت إدراج التجسيالت احملفوظة اخلاصة بك حسب التارخي والوقت. ميكنك تعيني عناوين للتجسيالت ملساعدتك يف تنظميها. استخدم 

iTunes لنسخ التجسيالت إىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

وضع عنوان عىل أحد التجسيالت:
يف شاشة املذكرات الصوتية، اضغط عىل "مذكرات".  1  

اضغط عىل أحد التجسيالت، وعندما يبدأ تشغيله، اضغط عىل الشاشة مرة أخرى.  2  
، مث اضغط عىل أحد اخليارات. اضغط عىل   3  

ميكنك اختيار مذكرة، بث، مقابلة خشصية، حمارضة، فكرة، اجمتاع أو عرض تقدميي.

يظهر التجسيل يف القامئة وفيه العنوان الذي اخرتته، جبانب تارخي ووقت التجسيل.

حذف أحد التجسيالت:
يف شاشة مذكرات الصوت، اضغط عىل "مذكرات".  1  

اضغط عىل حترير.  2  
اضغط عىل  جبانب التجسيل، مث اضغط عىل "حذف".  3  

اضغط عىل ”مت“ عند االنهتاء.  4  

مزامنة املذكرات الصوتية مع جهاز المكبيوتر:
m  iPod nano ليقوم مبزامنة األغاين تلقائًيا:  سوف تمت مزامنة املذكرات الصوتية املوجودة يف جهاز iPod nano إذا مت تعيني جهاز

 يف قامئة تشغيل يف برناجم iTunes بامس املذكرات الصوتية )وتمت إزالهتا من جهاز iPod nano( عند توصيل جهاز
iPod nano. راجع املزامنة التلقائية يف صفحة 14.

m  ما إذا كنت ترغب مبزامنة املذكرات الصوتية iTunes ليقوم مبزامنة األغاين يدويًا:  سوف يسألك iPod nano إذا مت تعيني جهاز
اجلديدة يف املرة التالية اليت تقوم فهيا باملزامنة. راجع إدارة iPod nano يدويًا يف صفحة 14.
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مزيات االحتياجات اخلاصة
تساعد مزيات إماكنية الوصول املستخدمني ذوي اإلعاقات البرصية، المسعية أو اإلعاقات اجلسدية األخرى عىل استخدام 

iPod nano بهسولة أكرث. تمشل هذه املزيات:

• VoiceOver
صوت أحادي •
عكس األلوان •

ميكنك تشغيل هذه املزيات أو إيقاف تشغيلها عىل iPod nano أو من iTunes. ميكنك أيًضا تعيني تفضيل يقوم بتشغيل أو إيقاف 
تشغيل مزية VoiceOver أو عكس األلوان من خالل ثالث نقرات عىل زر الشاشة الرئيسية )انظر تنشيط مزيات إماكنية الوصول 

برسعة يف صفحة 48.

:iTunes تشغيل مزيات إماكنية الوصول يف
.iTunes جبهاز المكبيوتر وافتح برناجم iPod nano مق بتوصيل جهاز  1  

يف iTunes، مق بتحديد iPod nano، مث اضغط عىل عالمة التبويب ”ملخص“.  2  
يف قسم ”اخليارات“، حدد ”تكوين االحتياجات اخلاصة“.  3  

مق بتحديد اخليارات اليت ترغب باستخدامها، مث انقر عىل ”موافق“.  4  
انقر عىل ”تطبيق“.  5  

.iPod nano انظر األقسام أدناه للحصول عىل معلومات حول تشغيل مزيات إماكنية الوصول أو إيقاف تشغيلها يف

للحصول عىل معلومات حول مزيات إماكنية الوصول عىل جهاز Mac و iPod nano اخلاص بك، انتقل إىل 
.www.apple.com/accessibility

VoiceOver استخدام مزية
تقوم مزية VoiceOver بوصف ما حيدث عىل الشاشة بصوت مرتفع حبيث ميكنك استخدام iPod nano من دون رؤية الشاشة. 

.iPod nano باللغة اليت حتددها يف إعدادات االحتياجات اخلاصة يف VoiceOver ينطق

يتوفر VoiceOver بعدة لغات، لكن ليس مجيعها.

خيربك VoiceOver بلك عنرص عىل الشاشة مبجرد حتديده. عندما يمت حتديد عنرص، تمت إحاطته مبستطيل أبيض، وينطق 
 .VoiceOver االمس أو يصف العنرص. يشار إىل هذا املستطيل عىل أنه مؤرش VoiceOver

إماكنية الوصول

http://www.apple.com/accessibility
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عند حتديد أي نص، يقوم VoiceOver بقراءة هذا النص. إذا مت حتديد عنرص حتمك )كزر أو مفتاح مثلًا(، قد يصف لك 
VoiceOver ما ينفذه هذا العنرص أو قد يقدم لك التعلميات —مثل: ”اضغط مرتني للفتح“.

:iPod nano يف VoiceOver إعداد
.iPod nano أو مساعات الرأس جبهاز EarPods مق بتوصيل  1  

يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اإلعدادات، مث اضغط عىل ”عام“.  2  
اضغط عىل ”إماكنية الوصول“.  3  

اضغط عىل VoiceOver، مث مق بتعيني أي من اخليارات التالية:  4  
تمليحات اللكام:  رشح كيفية التفاعل مع العنرص يف مؤرش VoiceOver. ميكنك تشغيل هذا اخليار ملساعدتك يف معرفة كيفية  •

استخدام iPod nano، مث إيقاف تشغيله الحًقا.
رسعة اللكام:  زيادة رسعة اللكام أو خفضها يف VoiceOver. ال يؤثر هذا اخليار عىل رسعة اللكام يف الكتب الصوتية أو  •

عنارص البوداكست.
• .iPod nano جيب أن تتطابق هذه اللغة مع اللغة اليت مت تعييهنا جلهاز .VoiceOver اللغة:  تعيني اللغة يف

.VoiceOver اضغط عىل  مث مق بتشغيل  5  

إذا اكنت هذه يه أول مرة تقوم فهيا بتشغيل VoiceOver عىل iPod nano، فسيظهر مربع حوار.
اضغط عىل ”موافق“ يف مربع احلوار، مث اضغط مرتني عىل ”موافق“ للتأكيد.  6  

إذا كنت ال تستطيع رؤية الشاشة، مق بتحريك اصبعك حىت تمسع ”زر موافق“، مث اضغط مرتني بإصبع واحدة.

.VoiceOver يف حال عدم تنفيذ أي إجراء ملدة 15 ثانية، سيختيف مربع احلوار وسيمت إيقاف تشغيل

عندما يكون VoiceOver قيد التشغيل، يمت استخدام مجموعة خمتلفة من احلراكت للتحمك بـ iPod nano. إذا غرّيت رأيك 
ورغبت يف إيقاف تشغيل VoiceOver، اضغط مرتني بإصبعني لتحريك املفتاح إىل وضع إيقاف التشغيل. إذا انتقلت من شاشة 

”اإلعدادات“، ستحتاج إىل استخدام حراكت VoiceOver للعودة إىل اإلعداد وإيقاف تشغيله.

:VoiceOver باستخدام حراكت iPod nano يف VoiceOver إيقاف تشغيل
اضغط عىل زر "الشاشة الرئيسية"، مث مق بتحريك إصبع واحدة حول الشاشة حىت تمسع ”اإلعدادات“.  1  

إذا مل تمسع ”اإلعدادات“، مق بالمترير بإصبعني لالنتقال إىل شاشة أخرى، وحاول مرًة أخرى.
اضغط مرتني لفتح ”اإلعدادات“.  2  

مق بتحريك اصبعك إىل أعىل أو إىل أسفل الشاشة حىت تشاهد أو تمسع ”عام“، مث اضغط مرتني.  3  
مق بتحريك إصبعك إىل أعىل أو إىل أسفل الشاشة حىت تشاهد أو تمسع ”إماكنية الوصول“، مث اضغط مرتني.  4  
مق بتحريك إصبعك إىل أعىل أو إىل أسفل الشاشة حىت تشاهد أو تمسع ”VoiceOver“، مث اضغط مرتني.  5  

.“VoiceOver اضغط مرتني عندما تمسع ”تشغيل مفتاح  6  

.iPod nano كتأكيد. ميكنك مرًة أخرى استخدام احلراكت القياسية للتحمك جبهاز "VoiceOver ستمسع "إيقاف
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VoiceOver حراكت
 :iPod nano ميكنك استخدام احلراكت التالية للتحمك جبهاز ،VoiceOver أثناء تشغيل

اقلب إىل األعىل بإصبعني.قراءة الشاشة بدًءا من أعالها

اقلب إىل األسفل بإصبعني.قراءة الشاشة بدًءا من التحديد احلايل

 إيقاف اللكام مؤقًتا أو استئنافه عند قراءة مربعات احلوار 
وغريها من النصوص

اضغط عىل الشاشة بإصبع واحدة.

VoiceOver اضغط عىل الشاشة بإصبع واحدة.حتديد العنرص يف مؤرش

VoiceOver اضغط مرتني بإصبع واحدة.تنشيط العنرص يف مؤرش

مق بالتحريك إىل الميني بإصبعني.مترير شاشة واحدة إىل اليسار

مق بالتحريك إىل اليسار بإصبعني.مترير شاشة واحدة إىل الميني

مق بالتحريك إىل األسفل بإصبع واحدة.مترير شاشة واحدة إىل األعىل يف قامئة

مق بالتحريك إىل األعىل بإصبع واحدة.مترير شاشة واحدة إىل األسفل يف قامئة

اضغط بإصبعني.بدء اإلجراء احلايل أو إيقافه

مق بالتحريك إىل األعىل بإصبع واحدة لزيادة القمية، أو بالتحريك إىل زيادة قمية عنرص التحمك احملدد أو خفضها
األسفل بإصبع واحدة خلفض القمية.

اضغط عىل زر "الشاشة الرئيسية".عودة إىل الشاشة الرئيسية

تعيني صوت أحادي
 مجتع مزية الصوت األحادي صوت القناتني الميىن واليرسى يف إشارة أحادية األذن يمت تشغيلها عرب لٍك من EarPods؛ 

ومن مّث يستطيع املستخدمون الذين يعانون من ضعف مسيع يف إحدى األذنني مساع لكا القناتني باألذن األخرى.

تشغيل مزية الصوت األحادي أو إيقاف تشغيلها:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اإلعدادات < عام.  1  

اضغط عىل ”إماكنية الوصول“.  2  
اضغط عىل مفتاح ”تشغيل/إيقاف التشغيل“ جبوار الصوت األحادي.  3  

عكس ألوان الشاشة
ميكنك عكس األلوان عىل شاشة iPod nano؛ مما قد يساعد عىل تهسيل قراءهتا. عند تشغيل ” عكس األلوان“، تبدو الشاشة وكأهنا 

صورة فوتوغرافية سلبية.

تشغيل مزية عكس األلوان أو إيقاف تشغيلها:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اإلعدادات < عام.  1  

2  اضغط عىل ”إماكنية الوصول“.  
اضغط عىل مفتاح ”تشغيل/إيقاف التشغيل“ جبوار "عكس األلوان".  3  

تنشيط مزيات إماكنية الوصول برسعة
 ميكنك ضبط iPod nano إليقاف تشغيل ”عكس األلوان“ أو VoiceOver وتشغيلها عند الضغط عىل زر ”الشاشة الرئيسية“ 

ثالث مرات. يهسل ذلك من مشاركة iPod nano مع خشص آخر ال حيتاج إىل نفس املزيات.

تشغيل اختصار إماكنية الوصول:
يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اإلعدادات < عام.  1  

2  اضغط عىل ”إماكنية الوصول“.  
اضغط ثالث ضغطات عىل "الشاشة الرئيسية"، مث اضغط عىل أحد اخليارات.  3  
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ميكنك استخدام EarPods املزّودة مع جهاز iPod nano، أو استخدام مجموعة متنوعة من مساعات األذنني أو مساعات الرأس أو 
المساعات العادية املتوافقة التابعة لطرف ثالث لالسمتاع إىل املوسيىق واحملتويات الصوتية األخرى، مشاهدة مقاطع الفيديو وعرض 
الصور. مكا ميكنك استخدام جهاز iPod nano مع مساعات رأس Bluetooth املتوافقة واألجهزة الالسلكية يف بعض السيارات.

حتذير:  للحصول عىل معلومات هامة حول فقدان المسع، انظر فصل 14, األمان والتنظيف, يف صفحة 57.

Apple من EarPods استخدام
 EarPods ضع .iPod nano مبنفذ مساعات األذنني املوجود يف أسفل iPod nano املرفقة مع Apple من EarPods تتصل

يف أذنيك مكا هو موحّض.

كبل مساعات األذنني 
قابل للضبط.

إذا كنت تستخدم EarPods من Apple املزّودة بوحدة حتمك عن ُبعد وميكروفون، أو مساعات الرأس املزّودة بمساعات داخل 
األذن ووحدة حتمك عن ُبعد وميكروفون، ميكنك أيًضا التنقل عرب قوامئ التشغيل. للحصول عىل معلومات، انظر املستندات اخلاصة 

هبذه األدوات.

استخدام EarPods من Apple املزّودة جبهاز حتمك عن بعد وميكروفون
تتوفر EarPods من Apple املزّودة جبهاز حتمك عن بعد وميكروفون )الظاهرة هنا( بشلك منفصل. متتاز هذه المساعات باحتواهئا 

عىل ميكروفون، أزار حتمك مبستوى الصوت وزر مدجم يحمس لك بالتحمك بتشغيل الصوت واالسمتاع إىل إشعارات املسار.

زر امليكروفون

مق بتوصيل EarPods واسمتع لملوسيىق، راديو FM، أو مق بتجسيل مذّكرة صوتية باستخدام امليكروفون املدجم. اضغط عىل الزر 
املوجود يف وسط امليكروفون للتحمك بتشغيل املوسيىق واالسمتاع إىل إشعارات املسار.

اضغط عىل الزر املوجود يف املركز. اضغط مرة أخرى الستئناف التشغيل.إيقاف أغنية أو تدريب مؤقًتا

اضغط عىل الزر املوجود يف الوسط مرتني برسعة.التخيط إىل األغنية التالية

Bluetooth وأدوات EarPods
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اضغط عىل الزر املوجود يف الوسط ثالث مرات برسعة.ختيط إىل األغنية السابقة

اضغط عىل الزر املوجود يف الوسط مرتني برسعة واسمتر بالضغط.تقدمي رسيع

اضغط عىل الزر املوجود يف الوسط ثالث مرات برسعة واسمتر بالضغط.إرجاع

اضغط عىل الزر + أو -.ضبط مستوى الصوت

اضغط مع االسمترار عىل الرز املوجود يف الوسط حىت تمسع عنوان اسمتاع إىل إشعار املسار احلايل
األغنية احلالية وامس الفنان.

إذا كنت تسمتع إىل كتاب صويت، بث أو مجموعة iTunes U، فسوف 
تمسع عنوان الكتاب وامس املؤلف أو معلومات احللقة.

اضغط مع االسمترار عىل الزر املوجود يف الوسط أثناء ذكر عنوان األغنية اخرت قامئة تشغيل خمتلفة
احلالية وامس الفنان، حىت تمسع قامئة التشغيل األوىل.

اضغط عىل الزر + أو - لالنتقال إىل األمام أو إىل اخللف خالل قامئة 
قوامئ التشغيل. عندما تمسع ما تريد، اضغط عىل الزر املوجود يف الوسط.

مالحظة:  يعمل زر تشغيل/إيقاف مؤقت يف جهاز iPod nano بنفس الطريقة اليت يعمل هبا الزر األوسط يف EarPods من 
Apple املزّودة جبهاز حتمك عن بعد وميكروفون. 

Bluetooth التوصيل بأدوات
ميكنك استخدام جهاز iPod nano مع مساعات رأس Bluetooth أو أدوات أخرى متوافقة، مبا يف ذلك بعض األجهزة الالسلكية 

يف السيارات احلديثة. جهاز iPod nano يدمع A2DP لتدفق الصوت و AVRCP للتحمك بالتشغيل عىل أجهزة Bluetooth. قبل 
.iPod nano عليك إقرانه مع جهاز ،Bluetooth أن تمتكن من استخدام جهاز

مكا ميكنك استخدام iPod nano مع جمس +Nike أو جهاز مراقبة معدل نبضات القلب يعمل بتقنية Bluetooth. مق بإعداد 
أجهزة اللياقة البدنية يف Bluetooth يف ”اللياقة البدنية“ تعيني تفضيالت اللياقة يف صفحة 32(.

مهم:  اقرأ املستندات املرفقة مع جهاز Bluetooth للحصول عىل تعلميات حول استخدامه، إقرانه مع األجهزة األخرى 
وحتسني أدائه.

:Bluetooth مع جهاز iPod nano إقران
اتبع التعلميات املرفقة باجلهاز لتجعله قابلًا لالكتشاف أو لتعيينه للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى.  1  

.Bluetooth > الرئيسية، اضغط عىل إعدادات iPod nano يف شاشة  2  
اضغط عىل  ، لتشغيله.  3  

يبدأ جهاز iPod nano يف البحث عن أجهزة Bluetooth املتوفرة.
عندما يظهر اجلهاز اخلاص بك يف القامئة، اضغط هيلع.  4  

عندما ينهتي اإلقران، سوف ترى لكمة "متصل" أسفل امس اجلهاز. 
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تتطلب بعض أجهزة Bluetooth رمزًا إلمتام اإلقران. إذا رأيت شاشة تطلب منك إدخال رمز، مق مبراجعة الوثائق اليت تأيت مع 
اجلهاز، مث ادخل الرمز املتوفر يف مستندات اجلهاز.

إذا اكن اجلهاز اخلاص بك يستخدم نظام اإلقران البسيط اآلمن، يظهر رمز مكّون من ستة أرقام عىل iPod nano وعىل شاشة جهاز 
Bluetooth. إذا تطابق الرمزان، اضغط عىل "إقران عىل iPod nano" إلمتام اإلقران.

التوصيل جبهاز Bluetooth مت إقرانه:
ميكن إقران جهاز Bluetooth مع iPod nano حىت وإن مل يكن موّصلًا يف الوقت احلايل. جيب توصيل اجلهاز هبدف استخدامه.

m .مث اضغط عىل اجلهاز الذي مت إقرانه ،Bluetooth > يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل إعدادات

عندما يمت التوصيل بنجاح، سوف ترى لكمة "متصل" أسفل امس اجلهاز. 

:Bluetooth إزالة إقران جهاز
.Bluetooth > يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل اإلعدادات  1  

اضغط عىل  جبوار اجلهاز يف قامئة ”األجهزة“.  2  
اضغط عىل "عدم حفظ هذا اجلهاز".  3  

التبديل بني أجهزة إخراج الصوت
إذا اكن لديك أكرث من جهاز إلخراج الصوت مت توصيله أو إقرانه مع iPod nano، ميكنك استخدام عنارص التحمك بالتشغيل عىل 

iPod nano الختيار أحد األجهزة إلخراج الصوت.

عند توفر العديد من األجهزة، تظهر أيقونة عىل شلك مساعة جبوار عنرص التحمك باملوسيىق، ويف عنارص التحمك بالتشغيل اإلضافية 
بأنواع الصوت، الفيديو واألفالم األخرى.

تظهر عند توصيل EarPods أو مساعات الرأس األخرى مبنفذ مساعات األذنني، 
وعند توصيل أداة صوت USB مدعومة مبنفذ الربق.

 ،Bluetooth أو أجهزة صوت أخرى ال تعمل بتقنية EarPods تظهر عند حتديد
وعند توفر خيارات أخرى إلخراج الصوت.

تظهر عند حتديد جهاز Bluetooth وعند توفر خيارات أخرى إلخراج الصوت.

جيب أن يمت إقران iPod nano مع جهاز Bluetooth الستخدام عنارص التحمك.

حتديد جهاز إلخراج الصوت:
m .اضغط عىل األيقونة، مث اضغط عىل اجلهاز يف القامئة

تظهر EarPods ومساعات الرأس األخرى املتصلة مبنفذ مساعات الرأس بامس "iPod" يف القامئة.
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ميكن حل معظم املشالك اليت حتدث مع جهاز iPod nano بشلك رسيع من خالل اتباع 
النصاحئ الواردة يف هذا الفصل.

االقرتاحات امخلسة: إعادة التعيني، إعادة احملاولة، إعادة التشغيل، إزالة التثبيت، االستعادة
تذكر هذه االقرتاحات األساسية إذا واجهتك مشلكة مع جهاز iPod nano. جرب هذه اخلطوات لك خطوة مرة واحدة حىت حتل 

مشلكتك. إذا مل تساعدك إحدى هذه اخلطوات، فاسمتر بالقراءة حىت حتصل عىل حلول معّينة ملشالكك.
إعادة تعيني جهاز iPod nano. راجع االقرتاحات العامة •
• .iTunes يف برناجم iPod nano خمتلًفا إذا مل تشاهد جهاز USB أعد احملاولة مستخدًما منفذ
أعد تشغيل جهاز المكبيوتر، وتأكد من تثبيت آخر حتديثات الربناجم لديك. •
مق بإعادة تثبيت برناجم iTunes مستخدًما آخر إصدار عىل الويب. •
مق باستعادة جهاز iPod nano. راجع حتديث واستعادة برناجم iPod nano يف صفحة 55. •

االقرتاحات العامة
ميكن حل معظم املشالك اليت سوف تواجهك مع جهاز iPod nano من خالل إعادة تعيني اجلهاز.

iPod nano إذا كنت حباجة إىل إعادة تعيني جهاز
m  محشوًنا. مث اضغط عىل زر إسبات/إيقاظ وزر الشاشة الرئيسية ملدة 6 ثواٍن، حىت iPod nano أولًا، احرص عىل أن يكون جهاز

.Apple يظهر شعار

إذا مل يمت تشغيل جهاز iPod nano أو مل يستجب
m  USB 2.0 عايل الطاقة أو مبنفذ USB مبنفذ iPod nano حباجة للحشن. مق بتوصيل جهاز iPod nano قد تكون بطارية جهاز

3.0 املوجود جبهاز المكبيوتر أو مبحّول طاقة USB من Apple واترك البطارية حىت يمت حشهنا. احبث عن أيقونة الربق املوجودة 
عىل شاشة جهاز iPod nano للتحقق من حشن اجلهاز عىل حنو مالمئ.

مالحظة:  ال يوفر منفذ USB 2.0 املوجود يف معظم لوحات املفاتيح طاقة اكفية لحشن جهاز iPod nano. مق بتوصيل 
iPod nano مبنفذ USB 2.0 عايل الطاقة أو مبنفذ USB 3.0 املوجود يف جهاز المكبيوتر.

m .iPod nano جرب االقرتاحات امخلسة، واحًدا تلو اآلخر، حىت يستجيب جهاز

إذا رغبت يف فصل جهاز iPod nano، ولكنك ترى الرسالة "متصل" أو "جارية املزامنة"
m .جيري مزامنة لملوسيىق، فانتظر حىت ينهتي iPod nano إذا اكن جهاز
m .)C("مث اضغط عىل زر "إخراج ،iTunes يف iPod nano مق بتحديد
m ولكنك ال تزال ترى رسالة "متصل" أو "جارية املزامنة" عىل شاشة جهاز ،iTunes من iPod nano إذا اختىف جهاز 

.iPod nano مق بفصل جهاز ،iPod nano

m  من عىل سطح املكتب إىل "سلة املهمالت" إذا iPod nano مق بحسب أيقونة جهاز ،iTunes من iPod nano إذا مل خيتف جهاز
كنت تستخدم جهاز Mac. إذا كنت تستخدم جهاز مكبيوتر Windows، فقم بإخراج اجلهاز من My Computer أو انقر فوق 

أيقونة إزالة األجهزة بأمان املوجودة يف ُدرج النظام وحدد iPod nano. إذا اسمترت رسالة "متصل" أو "جارية املزامنة"، فقم بإعادة 
تشغيل جهاز المكبيوتر ومق بإخراج iPod nano مرة أخرى.

تمليحات واستكشاف األخطاء وإصالحها
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إذا مل يشّغل iPod nano املوسيىق
m  احرص عىل ضبط مستوى الصوت عىل حنو مالمئ. ميكن تعيني احلد األقىص ملستوى الصوت. ميكنك إجراء التغيري أو اإلزالة من

اإلعدادات. راجع تعيني احلد األقىص ملستوى الصوت يف صفحة 23.
m  أو األحدث )متوفر عىل املوقع iTunes احرص عىل استخدام اإلصدار 10.7 من برناجم

www.apple.com/eg/itunes/download/(. لن تعمل األغاين اليت مت رشاؤها من iTunes Store باستخدام إصدار أقدم 
.iTunes حىت يمت ترقية برناجم iPod nano عىل جهاز iTunes من برناجم

إذا مقت بتوصيل جهاز iPod nano جبهاز المكبيوتر لديك ومل حيدث يشء
m ./www.apple.com/eg/itunes/download من املوقع iTunes احرص عىل تثبيت أحدث إصدار من برناجم
m .آخر يف جهاز المكبيوتر USB حاول التوصيل مبنفذ

مالحظة:  حيتاج المكبيوتر اخلاص بك إىل منفذ USB 2.0 أو منفذ USB 3.0 لتوصيل iPod nano. إذا اكن لديك جهاز مكبيوتر 
.2.0 USB 2.0، يف بعض احلاالت ميكنك رشاء وتركيب بطاقة USB وليس فيه منفذ Windows يعمل بنظام التشغيل

m  3.0 مبارشًة عىل USB 2.0 أو مبنفذ USB مبنفذ iPod nano حاول توصيل ،USB موصلًا مبوّزع iPod nano إذا اكن جهاز
جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

m .)52 راجع صفحة( iPod nano قد حتتاج إىل إعادة ضبط جهاز
m  جبهاز مكبيوتر محمول مستخدًما كبل الربق، فقم بتوصيل جهاز المكبيوتر مبأخذ الطاقة iPod nano إذا كنت تقوم بتوصيل جهاز

.iPod nano قبل توصيل جهاز
m .55 احرص عىل توافر جهاز المكبيوتر والربناجم املطلوبني. راجع إذا كنت ترغب يف التحقق من متطلبات النظام يف صفحة
m  مث أعد .USB حتقق من وصالت الكبل. مق بفصل الكبل من لكا الطرفني وتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة يف منافذ

توصيل الكبل.
m .حاول إعادة تشغيل جهاز المكبيوتر
m  راجع حتديث واستعادة .iPod nano إذا مل يؤد أي من االقرتاحات السابقة إىل حل مشلكتك، فقد تكون حباجة إىل استعادة برناجم

برناجم iPod nano يف صفحة 55.

iPod nano إذا توقفت املوسيىق عند إيقاف تشغيل شاشة جهاز
m .حرص عىل خلو منفذ مساعات األذنني من أي ُمعيقات

إذا عرضت شاشة جهاز iPod nano الرسالة " االتصال بالطاقة"
m  منخفضة بشلك كبري وحتتاج البطارية إىل الحشن قبل أن يتصل جهاز iPod nano قد تظهر هذه الرسالة إذا اكنت طاقة جهاز

 3.0 USB 2.0 عايل الطاقة أو مبنفذ USB مبنفذ iPod nano جبهاز المكبيوتر. لحشن البطارية، مق بتوصيل جهاز iPod nano
املوجود جبهاز المكبيوتر.

 .Finder أو iTunes يف برناجم iPod nano متصلًا جبهاز المكبيوتر حىت ختتيف الرسالة ويظهر جهاز iPod nano اترك جهاز
حسب حالة البطارية، قد حتتاج إىل حشن جهاز iPod nano حىت 30 دقيقة قبل البدء باستخدامه.

.Apple اإلضايف من USB بشلك أرسع، استخدم حمّول طاقة iPod nano لحشن جهاز

إذا عرضت شاشة جهاز iPod nano الرسالة "استخدم برناجم iTunes لالستعادة"
m  عىل جهاز المكبيوتر )مق بتزنيله من الرابط iTunes احرص عىل احلصول عىل أحدث إصدار من برناجم

.)/www.apple.com/eg/itunes/download

m  اتبع الرسائل اليت تظهر عىل الشاشة للقيام باستعادة ،iTunes جبهاز المكبيوتر. عند فتح برناجم iPod nano ومق بتوصيل جهاز
.iPod nano جهاز

m  إىل اإلصالح. ميكنك معل الرتتيبات الالزمة iPod nano مشلكتك، فقد حيتاج جهاز iPod nano إذا مل حتل معلية استعادة جهاز
.www.apple.com/support/ipod عىل الرابط التايل iPod للخدمة عىل موقع ويب دمع وخدمة

iPod nano إذا مل تستطع إضافة أغنية أو عنرص آخر إىل جهاز
m  تشمتل .iPod nano يمت دمع تنسيقات ملفات الصوت التالية يف جهاز .iPod nano قد تكون األغنية بتنسيق غري مدعوم يف جهاز

هذه التنسيقات عىل تنسيقات الكتب الصوتية والبث:
AAC ) M4A، وM4B، وM4P، وحىت 320 كيلوبايت( •
Apple Lossless )تنسيق مضغوط جبودة عالية( •

http://www.apple.com/eg/itunes/download/
http://www.apple.com/eg/itunes/download/
http://www.apple.com/eg/itunes/download/
http://www.apple.com/eg/itunes/download/
http://www.apple.com/eg/itunes/download/
http://www.apple.com/eg/itunes/download/
http://www.apple.com/support/ipod
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MP3 )حىت 320 كيلوبايت( •
• )Variable Bit Rate )VBR MP3
• WAV
AA )امللفات النصية املنطوقة audible.com، تنسيقات 2، و 3، و 4( •
• AIFF

حتتوي األغنية اليت يمت تشفريها بتنسيق Apple Lossless عىل صوت جبودة أقراص CD، ولكهنا حتتل تقريًبا نصف املساحة اليت 
حتتلها األغنية املشفرة باستخدام تنسيق AIFF أو WAV. مكا حتتل نفس األغنية اليت يمت تشفريها باستخدام تنسيق AAC أو 

MP3 مساحة أقل من ذلك. عندما تقوم باسترياد امللفات املوسيقية من قرص CD باستخدام برناجم iTunes، يمت حتويل هذه امللفات 
إىل تنسيق AAC بشلك افرتايض. 

 إذا اكن لديك أغنية يف برناجم iTunes غري مدعومة يف جهاز iPod nano، ميكنك حتويلها إىل تنسيق مدعوم يف جهاز
.iTunes ملزيد من املعلومات، راجع تعلميات برناجم .iPod nano 

 .MP3 أو AAC غري احملمية إىل تنسيق WMA ميكنك حتويل ملفات ،Windows عىل نظام التشغيل iTunes استخدام برناجم
.WMA قد يكون ذلك مفيًدا إذا اكنت لديك مكتبة موسيىق مشّفرة بتنسيق

ال يدمع جهاز iPod nano تنسيق audible.com 1، أو MPEG Layer 1، أو MPEG Layer 2، أو امللفات 
.WMA الصوتية

ال ميكنك مزامنة الفيديو عايل اجلودة مع iPod nano، فاجلهاز ال يدمع سوى مقاطع الفيديو ذات اجلودة القياسية. قد تمتكن من 
حتويل الفيديو لتشغيله عىل iPod nano. انظر "تعلميات برناجم iTunes" للحصول عىل مزيٍد من املعلومات. 

"Genius لتنشيط iTunes الرسالة "االتصال بربناجم iPod nano إذا عرضت شاشة جهاز
m  منذ أن مقت بتشغيل iPod nano أو أنك مل تقم مبزامنة جهاز ،iTunes يف برناجم Genius هذا يعين أنك مل تقم بتشغيل

Genius يف برناجم iTunes. راجع إنشاء قوامئ تشغيل Genius يف صفحة 22.

إذا عرضت شاشة جهاز iPod nano الرسالة "إن Genius غري متاح يف األغنية احملددة"
m  باستخدام األغنية احملددة. تمت إضافة األغاين اجلديدة بشلك Genius مشغلًا ولكن تعذر إنشاء قامئة تشغيل Genius هذا يعين أن

دوري إىل قاعدة بيانات iTunes Store Genius، لذا حاول مرة أخرى بعد قليل.

إذا تعذر عىل جهاز iPod nano استقبال إشارة الراديو
m   .أو مساعة الرأس بالاكمل EarPods تأكد من توصيل
m .حاول إعادة موضعة كبل مساعات األذنني أو مساعة الرأس، وتأكد من عدم التفاف أو ثين الكبل
m .انتقل إىل منطقة يتوفر فهيا استقبال أفضل، مثال، بالقرب من نافذة أو يف اخلارج

إذا مقت عن طريق اخلطأ بتعيني جهاز iPod nano بلغة ال تفهمها
m :ميكنك إعادة تعيني اللغة

يف الشاشة الرئيسية، اضغط عىل "اإلعدادات" )األيقونة تبدو عىل شلك ترس(.  1  

اضغط عىل العنرص الثاين يف القامئة من األعىل )عام(.  2  

اقلب حىت أسفل القامئة مث اضغط عىل العنرص الثاين يف القامئة من األسفل )اللغة(.  3  

اضغط عىل لغتك، مث اضغط عىل الزر املوجود عىل الميني يف أعىل القامئة )مت(.  4  

الزر املوجود عىل اليسار هو زر "اإللغاء".
m  ميكنك أيًضا إعادة تعيني اكفة اإلعدادات )ال يمت حذف أو تعديل احملتوى الذي متت مزامنته(. اضغط عىل إعدادات، واضغط عىل آخر

عنرص يف القامئة )إعادة تعيني اإلعدادات(، مث اضغط عىل الزر األمحر )إعادة التعيني(.

الزر األخري هو زر "اإللغاء".
m  .إىل حالته األصلية واختيار إحدى اللغات iPod nano إذا مل تعرث عىل عنرص قامئة إعادة تعيني اإلعدادات، ميكنك استعادة جهاز

راجع حتديث واستعادة برناجم iPod nano يف صفحة 55.

إذا مل يستجب جهاز iPod nano وظهر مربع حول العنارص املعروضة عىل الشاشة
ميكن تشغيل VoiceOver. اضغط عىل زر الشاشة الرئيسية ثالث مرات.  1  



55 الفصل  13    تمليحات واستكشاف األخطاء وإصالحها   

إذا اكنت مزية التبديل مشّغلة بالنسبة ملزية VoiceOver، يؤدي النقر عىل الشاشة الرئيسية ثالث مرات إىل إيقاف تشغيل 
VoiceOver أو تشغيله.

إذا اكن املربع ال يزال ظاهرًا، استخدم حراكت VoiceOver إليقاف تشغيله حراكت VoiceOver يف صفحة 48(.  2  

إذا اكن جهاز iPod nano يقوم بقراءة النص املوجود عىل الشاشة
m  إليقاف تشغيله VoiceOver ويف هذه احلالة ينبيغ عليك استخدام حراكت ،VoiceOver هذا يعين أنه قد مت تشغيل 

)راجع حراكت VoiceOver يف صفحة 48(.

إذا كنت ترغب يف التحقق من متطلبات النظام
الستخدام جهاز iPod nano، جيب أن يتوافر لديك:

m :أحد تكوينات جهاز المكبيوتر التالية
• 3.0 USB 2.0 عايل الطاقة أو منفذ USB مع منفذ Mac جهاز
• 2.0 USB 2.0 عايل الطاقة أو مثبت به بطاقة USB مزّود مبنفذ Windows جهاز يعمل بنظام

m :أحد أنمظة التشغيل التالية
نظام Mac OS X اإلصدار 10.6.8 أو األحدث •
نخسة Windows 7، 32 بت •
نخسة Windows Vista، 32 بت •
نظام Windows XP Home أو Professional مع حزمة اخلدمة 2 أو األحدث •

m .)/www.apple.com/eg/itunes/download 10.7 أو األحدث )ميكنك تزنيل الربناجم من املوقع iTunes برناجم

إذا اكن جهاز المكبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows ليس مزّود مبنفذ USB 2.0 عايل الطاقة، ميكنك رشاء وتركيب بطاقة 
.www.apple.com/eg/ipod املتوافقة، انتقل إىل USB 2.0. ملزيد من املعلومات حول الكبالت وبطاقات USB

يف جهاز Mac، حتتاج إىل برناجم iPhoto 8.1 أو األحدث الستخدام اكفة مزيات الصور يف جهاز iPod nano. هذا الربناجم 
اختياري، قد يكون برناجم iPhoto مثبًتا بالفعل عىل جهاز Mac، لذا حتقق من جملد التطبيقات.

يف جهازي Mac و Windows، ميكن جلهاز iPod nano مزامنة الصور الرمقية من املجلدات املوجودة عىل القرص الثابت يف 
جهاز المكبيوتر.

Windows ومكبيوتر Mac مع iPod nano إذا كنت تريد استخدام جهاز
m  حىت iPod جيب عليك استعادة برناجم ،Windows وتريد استخدامه مع Mac مع جهاز iPod nano إذا كنت تستخدم جهاز

تمتكن من استخدامه مع جهاز المكبيوتر الخشيص )راجع حتديث واستعادة برناجم iPod nano يف صفحة 55(.

مهم:  تؤدي استعادة برناجم iPod إىل مسح اكفة البيانات من جهاز iPod nano، مبا يف ذلك األغاين.

ال ميكنك حتويل استخدام جهاز iPod nano مع جهاز Mac الستخدامه مع جهاز Windows دون مسح اكفة البيانات املوجودة 
.iPod nano عىل جهاز

iPod nano حتديث واستعادة برناجم
ميكنك استخدام برناجم iTunes لتحديث واستعادة برناجم iPod. يتعنّي عليك حتديث جهاز iPod nano ليك تستخدم أحدث 

إصدار من الربناجم. مكا ميكنك أيًضا استعادة الربناجم، الذي يعيد جهاز iPod nano إىل حالته األصلية.
إذا اخرتت التحديث، يمت حتديث الربناجم دون أن تتأثر األغاين املوجودة عىل اجلهاز. •
إذا اخرتت االستعادة، فسيمت مسح اكفة البيانات املوجودة عىل جهاز iPod nano، مبا يف ذلك األغاين، ملفات الفيديو، امللفات،  •

الصور وأي بيانات أخرى. تمت استعادة اكفة إعدادات iPod nano إىل حالهتا األصلية.

:iPod حتديث واستعادة برناجم
تأكد من توفري اتصال بشبكة اإلنرتنت وتثبيت أحدث إصدار من برناجم iTunes من املوقع   1  

./www.apple.com/eg/itunes/download

ومق بتوصيل جهاز iPod nano جبهاز المكبيوتر.  2  

http://www.apple.com/eg/itunes/download/
http://www.apple.com/eg/itunes/download/
http://www.apple.com/eg/ipod
http://www.apple.com/eg/itunes/download/
http://www.apple.com/eg/itunes/download/
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يف iTunes، مق بتحديد iPod nano، مث اضغط عىل "ملخص".  3  

خيربك قسم اإلصدار ما إذا اكن جهاز iPod nano حمدًثا أو حباجة إىل إصدار أحدث من الربناجم.
انقر عىل حتديث لتثبيت أحدث إصدار من الربناجم.  4  

إذا لزم األمر، انقر عىل استعادة الستعادة جهاز iPod nano إىل اإلعدادات األصلية )يؤدي ذلك إىل مسح اكفة البيانات املوجودة   5  
عىل جهاز iPod nano(. اتبع اإلرشادات املوجودة عىل الشاشة الستمكال معلية االستعادة.

مهم:  تؤدي استعادة برناجم iPod إىل مسح اكفة البيانات من جهاز iPod nano، مبا يف ذلك األغاين.
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حتذير:  قد يؤدي الفشل يف اتباع تعلميات األمان التالية إىل حريق، صدمة كهربائية أو غري ذلك من اإلصابات أو األرضار جلهاز 
.iPod nano أو أي يشء آخر. الرجاء قراءة اكفة معلومات األمان أدناه قبل استخدام جهاز iPod nano

احتفظ بدليل املستخدم جلهاز iPod nano يف متناول اليد للعودة إليه يف املستقبل.

معلومات هامة خاصة باألمان
التعامل مع اجلهاز  تعامل مع جهاز iPod nano بعناية. اجلهاز مصنوع من املعدن، الزجاج والبالستيك وحيتوي عىل مكّونات 

إلكرتونية حساسة بداخله. قد يتعرض جهاز iPod nano للتلف إذا سقط عىل األرض، تعرض لالحرتاق، الثقب أو الهتمش أو عند 
مالمسته ألي سائل. ال تستخدم جهاز iPod nano إذا تعرض للتلف، كأن تتعرض شاشته للكرس عىل سبيل املثال، فقد يؤدي ذلك 

إىل إحداث إصابات. إذا كنت قلًقا من تعرض اجلهاز للخدش، فميكنك استخدام حمفظة له.

 iPod nano بنفسك. قد يتسبب تفكيك جهاز iPod nano وال حتاول إصالح جهاز iPod nano اإلصالح  ال تفتح جهاز
يف حدوث إصابة لك أو تلف جلهاز iPod nano. يف حالة تلف جهاز iPod nano، تعطله أو مالمسته ألي سائل، اتصل 

برشكة Apple أو مقدم خدمة معمتد من Apple. ميكنك العثور عىل مزيٍد من املعلومات حول كيفية احلصول عىل اخلدمة عىل: 
www.apple.com/support/ipod

البطارية  ال حتاول استبدال البطارية يف جهاز iPod nano بنفسك، فقد تتسبب يف تلف البطارية مما قد ينتج عنه ارتفاع حرارهتا 
وتعرضك لإلصابة. جيب أال يمت استبدال بطارية ليثيوم أيون يف جهاز iPod nano إال مبعرفة رشكة Apple أو مقدم خدمة معمتد 

من Apple، وجيب إعادة تدويرها أو التخّلص مهنا بشلك منفصل عن النفايات املزنلية. للحصول عىل معلومات حول إعادة تدوير 
البطارية واستبداهلا، يرىج االنتقال إىل www.apple.com/batteries. ال تقم حبرق البطارية.

تشتيت االنتباه  قد يؤدي استخدام جهاز iPod nano يف بعض الظروف إىل تشتيت انتباهك، ومن مث قد يتسبب يف تعرضك ملواقف 
خطرية. الرجاء مراعاة القواعد اليت حتظر أو تقّيد استخدام مساعات الرأس )عىل سبيل املثال، استخدام مساعات الرأس أثناء قيادة 

الدراجة(.

الحشن  مق بحشن جهاز iPod nano باستخدام الكبل وحمّول الطاقة االختياري أو أي كبل تابع لطرف ثالث خمصص لالستخدام 
مع جهاز iPod وحمّوالت طاقة متوافقة مع USB 2.0. قد يتسبب استخدام كبالت أو أجهزة حشن تالفة، أو الحشن أثناء التعّرض 

للرطوبة، إىل حدوث صدمة كهربائية. عند استخدام كبل الربق من Apple لحشن iPod nano، ينبيغ التأكد من إدخال قابس التيار 
املرتدد أو سلك التيار املرتدد متامًا يف احملّول قبل توصيله مبصدر الطاقة. قد تخسن حمّوالت الطاقة أثناء االستخدام العادي وقد 

تؤدي مالمسهتا لوقت طويل إىل التعّرض لإلصابة. دع دامئًا مساحة هتوئة اكفية حول حمّوالت الطاقة أثناء استخدامها.

فقدان المسع  قد يتسبب االسمتاع إىل الصوت بصوٍت مرتفع إىل إحلاق الرضر بقدرتك عىل المسع. لتجنب احمتال التعّرض لرضر 
المسع، ال تسمتع إىل الصوت مبستوى صوٍت مرتفع لفرتات طويلة. جضيج اخللفية والتعّرض املسمتر ملستويات مرتفعة من الصوت 

ميكن أن جتعل األصوات تبدو أهدأ مما يه هيلع يف الواقع. ال تستخدم مع جهازك سوى أجهزة االستقبال، مساعات األذنني أو 
المساعات الكبرية املتوافقة. مق بتشغيل الصوت وحتقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي يشء يف أذنك. ملزيد من املعلومات حول 
فقدان المسع، انظر www.apple.com/sound/. للحصول عىل معلومات حول كيفية تعيني احلد األقىص ملستوى الصوت يف 

iPod nano، انظر تعيني احلد األقىص ملستوى الصوت يف صفحة 23.

التعّرض لرتددات الراديو يستخدم جهاز iPod nano إشارات لالتصال باألجهزة اليت تعمل بتقنية Bluetooth. يشري معدل 
االمتصاص النويع )SAR( إىل معدل امتصاص اجلسم لطاقة ترددات الردايو. حدود معدل االمتصاص النويع يه 1.6 وات للك 

كيلوجرام )بالنسبة حلجم حيتوي عىل كتلة تبلغ 1 جرام من األنجسة( يف البالد اليت تتبع احلد الذي وضعته جلنة االتصاالت الفيدرالية 
)FCC(، و 2.0 وات/جكم )مبتوسط 10 جرام من األنجسة( يف البالد اليت تتبع احلد الذي وضعه جملس االحتاد األورويب. أثناء 
االختبار، تكون موجات راديو Bluetooth جلهاز iPod nano مضبوطة عىل أعىل مستويات اإلرسال، وموضوعة يف أوضاع 

حتايك االستخدام مقابل اجلسم. جتنب استخدام احملافظ اليت حتتوي عىل أجزاء معدنية.

األمان والتنظيف

http://www.apple.com/support/ipod
http://www.apple.com/batteries/replacements.html
http://www.apple.com/sound/
http://www.apple.com/sound/
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تداخل تردد الراديو الرجاء مراعاة اإلشارات واإلشعارات اليت حتظر أو تقّيد استخدام األجهزة اإللكرتونية )عىل سبيل املثال، يف 
مرافق الرعاية الصحية أو املناطق اليت حتتوي عىل أشياء معّرضة لالنفجار(. بالرمغ من أن جهاز iPod nano قد مت تصمميه، 

 iPod nano اختباره وتصنيعه ليتوافق مع اللواحئ التنظميية اليت حتمك ترددات الراديو املنبعثة، إال أن تلك الرتددات املنبعثة من جهاز
قد تؤثر سلبا عىل معل األجهزة اإللكرتونية األخرى، ومن مث قد تتسبب بإحلاق عطل هبا. مق بإيقاف تشغيل جهاز iPod nano أو 

 إيقاف تشغيل Bluetooth عندما يكون استخدامه حمظورًا، كأن تكون مسافرًا عىل منت طائرة، أو عندما تطلب منك 
السلطات القيام بذلك.

األجهزة الطبية حيتوي جهاز iPod nano عىل راديو ينبعث عنه حقول كهرومغناطيسية. قد تتداخل هذه احلقول الكهرومغناطيسية مع 
أجهزة ضبط نبضات القلب أو غريها من األجهزة الطبية األخرى. إذا كنت ترتدي جهاز ضبط نبضات القلب، فيجب أن تكون املسافة 
الفاصلة بني جهاز ضبط نبضات القلب وجهاز iPod nano عىل األقل 6 بوصات )حوايل 15 مس(. يف حالة الشك يف أن جهاز 
iPod nano يتداخل مع جهاز ضبط نبضات القلب أو غريه من األجهزة الطبية، مق بإيقاف تشغيل جهاز iPod nano واسترش 

طبيبك للحصول عىل معلومات حول اجلهاز الطيب الذي تستخدمه. مساعات الرأس املضمنة حتتوي عىل مغناطيس يف مساعات األذنني، 
واليت قد تتداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب، أجهزة إزالة الرجفان أو غريها من األجهزة الطبية. جيب أن تكون املسافة الفاصلة بني 

جهاز ضبط نبضات القلب أو جهاز إزالة الرجفان وبني مساعات األذنني عىل األقل 6 بوصات )حوايل 15 مس(.

الظروف الطبية  إذا كنت تعاين من أي ظرف طيب تعتقد أنه قد يتأثر جبهاز iPod nano )عىل سبيل املثال، النوبات أو فقدان الويع 
 .iPod nano أو إجهاد البرص أو الصداع(، استرش طبيبك قبل استخدام جهاز

 األجواء املعّرضة لالنفجار ال تقم بحشن جهاز iPod nano أو استخدامه يف أي منطقة قابلة لالنفجار، مثل مناطق الزتويد 
 بالوقود، أو يف املناطق اليت حيتوي هواؤها عىل مواد كمييائية أو ُجسميات )مثل احلبوب، الغبار، املساحيق املعدنية(. الرجاء 

االلزتام باكفة اإلشارات والتعلميات.

احلركة املتكررة عندما تقوم بإجراء أنشطة متكررة عىل جهاز iPod nano، قد تعاين من تعب متقطع يف يديك ، ذراعيك، معصميك، 
كتفيك، رقبتك أو أعضاء أخرى من جمسك. إذا شعرت بأي تعب، توقف عن استخدام iPod nano واسترش الطبيب.

معلومات هامة خاصة بالتعامل مع اجلهاز
استخدام املوّصالت واملنافذ  ال تقم أبدا بإدخال موّصل يف أحد املنافذ بالقوة أو الضغط بشدة مفرطة عىل أحد األزرار؛ ألن ذلك قد 

يؤدي إىل إحداث تلف ال يغطيه الضامن. إذا مل يتحد املوّصل واملنفذ بقدٍر اكٍف من الهسولة، فهذا يعين أهنام ليسا متوافَقني. حتقق من 
وجود أي عوائق، وتأكد من توافق املوّصل مع املنفذ، ومن أنك مقت بإدخال املوّصل بشلك حصيح بالنسبة ملوضعه يف املنفذ.

تشغيل iPod nano يف درجة حرارة مقبولة  لقد مت تصممي iPod nano ليعمل يف نطاق درجات حرارة من 0 إىل 35 درجة موئية 
)32 إىل 95 درجة فهرهنايت(، ويمت ختزينه يف نطاق درجات حرارة من -20 إىل 45 درجة موئية )-4 إىل 113 درجة فهرهنايت(. قد 
يؤدي اخنفاض - أو ارتفاع - درجة احلرارة عن هذا النطاق إىل تقليل معر البطارية مؤقًتا أو توقف iPod nano عن العمل بشلك 
 iPod nano يف سيارة يف حالة الوقوف أو حتت أشعة المشس املبارشة إىل خروج iPod nano حصيح مؤقًتا. قد يؤدي ترك

عن هذين النطاقني من درجات حرارة التخزين والتشغيل. جتنب أي تغيريات مؤثرة يف درجة احلرارة أو الرطوبة عند استخدام 
iPod nano؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إىل تكثيف خبار املاء عىل iPod nano أو بداخله.

من الطبييع أن يخسن iPod nano قليلًا أثناء استخدامه أو عند حشن البطارية. يعمل اهليلك اخلاريج جلهاز iPod nano كسطح 
تربيد ينقل احلرارة من داخل الوحدة إىل اهلواء األقل حرارة باخلارج.

احلفاظ عىل نظافة اجلزء اخلاريج من iPod nano  مق بتنظيف iPod nano عىل الفور يف حال مالمسته ألي عنارص ملوِّثة قد 
ترتك بقًعا هيلع، مثل احلرب، األصباغ، مستحرضات التجميل، األوساخ، األطعمة، الزيوت والدهون. لتنظيف iPod nano، ينبيغ فصل 
مجيع الكبالت وإيقاف تشغيل iPod nano )بالضغط مع االسمترار عىل زر ”إسبات/إيقاظ“(. استخدم بعد ذلك قطعة مقاش نامعة 

ورطبة قليلًا وخالية من الوبر. جتنب ترسب أي رطوبة إىل داخل الفتحات. ال تستخدم منظفات النوافذ، املنظفات املزنلية، الرشاشات، 
.iPod nano احملاليل املذيبة، الكحول، ماء النشادر أو املواد الاكشطة يف تنظيف

كبل الربق من الطبييع أن يتغري لون قابس كبل الربق بعد االستخدام املعتاد. قد تؤدي األوساخ، املعيقات والتعّرض للسوائل إىل تغري 
اللون. إلزالة تغري اللون أو إذا خسن الكبل أثناء االستخدام أو مل يستطع الحشن أو مزامنة iPod nano، مق بفصل كبل الربق من 

المكبيوتر أو حمّول الطاقة لديك ونظفه بقطعة مقاش نامعة وجافة وخالية من الوبر. ال تستخدم السوائل أو منتجات التنظيف عند تنظيف 
موّصل كبل الربق.

التخّلص من iPod nano بشلك حصيح  للحصول عىل معلومات حول الطريقة الصحيحة للتخّلص من iPod nano - مبا يف ذلك 
معلومات مهمة أخرى بشأن التوافق مع اللواحئ التنظميية - انظر معلومات التخلّص من املنتج وإعادة تدويره يف صفحة 61. 
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ميكنك العثور عىل الرمق التسلسيل جلهاز iPod nano هنا:
• .iPod nano مطبوع عىل ظهر جهاز
مق بتشغيل iPod nano، مث اضغط عىل اإلعدادات < عام < حول. •
يف iTunes )أثناء توصيل iPod nano بالمكبيوتر اخلاص بك(، حدد iPod nano، مث انقر عىل ”ملخص“. •

.iPod ميكنك مراجعة هذا القسم ملعرفة املعلومات اخلاصة بالرباجم واخلدمات املرتبطة جبهاز

مق مبا ييلملعرفة املزيد حول

اخلدمة والدمع، املناقشات، الرباجم 
Apple التعلميية وتزنيالت براجم

www.apple.com/support/ipodnano  :انتقل إىل

iTunes استخدام.iTunes واخرت مساعدة < مساعدة iTunes مق بفتح
 للحصول عىل براجم تعلميية حول iTunes عىل اإلنرتنت )متوفر يف بعض املناطق فقط(، 

www.apple.com/support/itunes  :انتقل إىل

)OS X يف( iPhoto استخدام.iPhoto واخرت مساعدة < مساعدة iPhoto مق بفتح

iPod nano عىل المكبيوتر اخلاص بك أحدث املعلومات حول iTunes للتجسيل، مق بتثبيت .iPod nano مق بتجسيل 
.iPod nano وتوصيل

اتبع أولًا النصاحئ املقدمة يف هذا الدليل، املساعدة املعروضة عىل الشاشة واملوارد املتوفرة عرب احلصول عىل خدمة الضامن
www.apple.com/support/ipodnano  :اإلنرتنت. بعد ذلك، انتقل إىل

معرفة املزيد، اخلدمة والدمع

http://www.apple.com/support/ipodnano
http://www.apple.com/support/itunes
http://www.apple.com/support/ipodnano


التنظمي
 iPod nano املعلومات التنظميية، االعمتاد وعالمات االمتثال اخلاصة جبهاز

متوفرة عىل iPod nano. انتقل إىل اإلعدادات < حول < التنظمي.

)FCC( بيان التوافق مع جلنة االتصاالت الفيدرالية
يتوافق اجلهاز مع اجلزء 15 من قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية. خيضع 

التشغيل للرشوط التالية:  )1( أال يتسبب هذا اجلهاز يف أي تداخل ضاّر، و 
)2( أن يقبل هذا اجلهاز أي تداخل يستقبله، مبا يف ذلك التداخل الذي يتسبب يف 

التشغيل غري املرغوب فيه. انظر التعلميات يف حال الشك بالتداخل مع املوجات اليت 
يمت استقباهلا من الراديو أو التلفاز.

التداخل مع موجات الراديو والتلفاز
يقوم هذا اجلهاز احملوسب بتوليد طاقة ترددات السلكية، وهو يستخدمها، وميكن 

أن يقوم بإشعاعها. إذا مل يمت تركيبه واستخدامه بالطريقة الصحيحة - أي 
بااللزتام الصارم بتعلميات Apple - رمبا يؤدي ذلك إىل تداخل مع املوجات اليت 

يمت استقباهلا من الراديو والتلفاز.
 لقد مت اختبار هذا اجلهاز، وتبنّي توافقه مع حدود اجلهاز الرمقي من الفئة 

)ب( وفًقا لملواصفات املوحضة يف اجلزء 15 من قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية. 
لقد مت تصممي هذه املواصفات حبيث تقدم مستوى الئق من امحلاية ضد هذا 

التداخل يف املنشآت السكنية. عىل الرمغ من ذلك، ليس مثة مضان بعدم حدوث 
هذا التداخل يف منشآت معينة.

ميكنك أن تتبنّي إن اكن جهاز المكبيوتر اخلاص بك يتسبب يف تداخل أم ال عن 
طريق إيقاف تشغيله؛ إذا توقف التداخل، فهذا يعين أنه رمبا اكن ناجًتا عن 

المكبيوتر أو أحد األجهزة الطرفية املتصلة به.
إذا اكن جهاز المكبيوتر اخلاص بك يتسبب بالفعل بتداخل مع املوجات اليت يمت 

استقباهلا من الراديو أو التلفاز، حاول تصحيح التداخل عن طريق اختاذ واحد أو 
أكرث من اإلجراءات التالية:

مق بإدارة هوايئ التلفاز أو الراديو إىل أن يتوقف التداخل. •
مق بنقل المكبيوتر إىل جانب ما أو آخر من التلفاز أو الراديو. •
مق بنقل المكبيوتر ليبتعد أكرث عن التلفاز أو الراديو. •
مق بتوصيل قابس المكبيوتر مبأخذ طاقة تابع لدائرة كهربائية غري الدائرة  •

املتصل هبا التلفاز أو الراديو. )أي التأكد من أن المكبيوتر والتلفاز أو الراديو 
متصالن بدائرتني يمت التحمك بلك مهنام بقاطع دائرة أو مصهر خمتلف(.

ميكنك - إذا لزم األمر - مراجعة األمر مع أحد مقديم اخلدمات املعمتدين من 
Apple أو مع رشكة Apple. انظر معلومات اخلدمة والدمع املرفقة مبنتج 

Apple اخلاص بك. ميكنك أيًضا مراجعة األمر مع أحد الفنيني املمترسني يف 
جمال الراديو/التلفاز للحصول عىل املزيد من االقرتاحات.

 مهم:  قد يؤدي إجراء أي تغيريات أو تعديالت عىل هذا املنتج دون تفويض 
من رشكة  .Apple Inc إىل إبطال التوافق مع معايري EMC وإلغاء ختويلك 

بتشغيل هذا املنتج.
لقد مت اختبار هذا املنتج للتأكد من توافقه مع معايري EMC مبوجب الرشوط اليت 

 Apple تضمنت استخدام األجهزة الطرفية والكبالت واملوصالت احملمية من
للتوصيل بني مكونات النظام.

 Apple جيب عليك استخدام األجهزة الطرفية والكبالت واملوصالت احملمية من
للتوصيل بني مكونات النظام؛ وذلك للحد من احمتال التسبب بتداخل مع أجهزة 
الراديو والتلفاز وغريمها من األجهزة اإللكرتونية األخرى. ميكنك احلصول عىل 
أجهزة Apple الطرفية والكبالت واملوصالت احملمية السلمية من خالل أحد 

املوّزعني املعمتدين من Apple. إذا كنت تستخدم أجهزة طرفية غري مصّنعة عن 
طريق Apple، اتصل باملصّنع أو الوكيل للحصول عىل املساعدة.

 الطرف املسؤول )جهة االتصال املعنية بأمور جلنة االتصاالت الفيدرالية فقط(:
Apple Inc. Corporate Compliance"

1EMC-91 Infinite Loop, MS 1 
95014 Cupertino, CA

Industry Canada بيان
يتوافق هذا اجلهاز مع معايري مواصفة معايري الراديو )RSS( املعفية من 

 الرتخيص إلدارة Industry Canada. خيضع التشغيل للرشوط التالية: 
)1( أال يتسبب هذا اجلهاز بأي تداخل، و )2( أن يقبل هذا اجلهاز أي تداخل، مبا 

يف ذلك التداخل الذي يتسبب بالتشغيل غري املرغوب فيه للجهاز.
 Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de

 licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis
 cet appareil ne doit )1( : aux deux conditions suivantes

 cet appareil doit )2( pas provoquer d’interférences et
 accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de

.provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil

بيانات التحذير الكورية

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지
역에서 사용할 수 있습니다.

방통위고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,
이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

대한민국 규정 및 준수

Singapore Wireless Certification هشادة

Taiwan Wireless Statements بيانات

بيان الفئة )ب( للجنة VCCI اليابانية

معلومات التوافق مع اللواحئ التنظميية
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االحتاد األورويب
.R&TTE يتوافق هذا اجلهاز مع توجيه

تتوفر نخسة من إعالن التوافق مع توصيات االحتاد األورويب عرب اإلنرتنت عىل 
.www.apple.com/euro/compliance

استبدال البطارية
جيب أال يمت استبدال بطارية ليثيوم أيون يف جهاز iPod nano إال 

مبعرفة رشكة Apple أو مقدم خدمة معمتد من Apple، وجيب إعادة 
تدويرها أو التخلص مهنا بشلك منفصل عن النفايات املزنلية. للحصول 

عىل معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبداهلا، يرىج االنتقال إىل 
.www.apple.com/batteries

معلومات التخّلص من املنتج وإعادة تدويره
جيب التخلص من جهاز iPod اخلاص بك عىل النحو الصحيح وفًقا للقوانني 

واللواحئ التنظميية احمللية. نظًرا الحتواء هذا املنتج عىل بطارية؛ جيب التخلص 
من املنتج بشلك منفصل عن النفايات املزنلية. عندما ينهتي العمر االفرتايض 

جلهاز iPod اخلاص بك، اتصل برشكة Apple أو السلطات احمللية لديك ملعرفة 
خيارات إعادة التدوير املتاحة لك.

للحصول عىل معلومات حول برناجم Apple إلعادة التدوير، انتقل إىل: 
www.apple.com/recycling

الصني

تايوان

كفاءة شاحن البطارية

 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

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
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Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

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

Apple والبيئة
إننا يف Apple ندرك مسؤوليتنا يف احلد من اآلثار البيئية لعملياتنا 

التشغيلية وملنتجاتنا.
.www.apple.com/environment ملزيد من املعلومات، انتقل إىل املوقع

http://www.apple.com/br/environment
http://www.apple.com/environment


K  .Apple Inc
 © Apple Inc 2012. اكفة احلقوق حمفوظة.

 ، iPhoto   ، iPhone ، iPod ، iMovie iLife ، Finder ، Apple شعار ،Apple
"Mac OS، OS X ، Macintosh ، Mac ، iTunes ، iPod nano، شعار 

صنع من أجل iPod و QuickTime يه عالمات جتارية لصاحل رشكة 
 .Apple Inc، مجسلة يف الواليات املتحدة ودول أخرى. 

 .Apple Inc مها عالمتني جتاريتني لصاحل رشكة EarPods متعدد الملس و

iTunes Store يه عالمة خدمة لصاحل رشكة .Apple Inc، مجسلة يف الواليات 
املتحدة ودول أخرى. 

 .NIKE, Inc مها عالمتان جتاريتان لصاحل رشكة Swoosh وتصممي NIKE
والرشاكت التابعة هلا، ويمت استخدامهام مبوجب ترخيص. 

عالمة وشعارات  ®Bluetooth يه عالمات جتارية مجسلة مملوكة لرشكة 
 Apple Inc وأي استخدام هلذه العالمات من ِقبل رشكة ،Bluetooth SIG, Inc

هو مبوجب استخدام مرّخص.

رمبا تكون أي أمساء لرشاكت أو منتجات أخرى مذكورة يف هذا الدليل عالمات جتارية 
للرشاكت املالكة هلا.

يف حال اإلشارة إىل منتجات ألطراف ثالثة، يكون ذلك لغرض معلومايت حبت، وال 
يشلّك تصديًقا عىل هذه املنتجات وال تزكية هلا. ال تتحمل Apple أي مسؤولية فميا 

يتعلق بأداء هذه املنتجات أو استخدامها. يمت إنفاذ مجيع مذكرات التفامه، االتفاقيات أو 
الضامنات - إن ُوجد أي مهنا - مبارشًة بني البائعني واملستخدمني احملمتلني.

لقد بذلنا لك اجلهود الالزمة لضامن دقة املعلومات الواردة يف هذا الدليل. رشكة 
Apple غري مسؤولة عن األخطاء الطباعية والكتابية.
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