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Genel iPod nano bilgisi

Lightning bağlayıcısı

Uyut/Uyandır

Durum çubuğu

Çoklu dokunmatik
(Multi-Touch) ekran

Ana Ekran düğmesi

Menü ve
uygulama simgeleri

Kulaklık jakı

Sesi kıs

Sesi aç

Çal/Duraklat

Bunun için: Şunu yapın:

Müzik veya başka sesleri 
dinlerken ekranı açma veya 
kapatma 

Uyut/Uyandır düğmesine basın.

iPod nano'yu tamamen kapatma 
veya tekrar açma

Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

Müzik parçalarını veya başka 
ortamları dinlerken ses 
yüksekliğini ayarlama

Sesi Aç veya Sesi Kıs düğmesine basın.

Bu düğmeler, uyarı seslerinin ve diğer seslerin yüksekliğini de denetler.

Sesi çalma veya duraklatma Çal/Duraklat düğmesine basın.

Bir sonraki ses izine atlama Çal/Duraklat düğmesine iki kez basın.

Bir önceki ses izine atlama Çal/Duraklat düğmesine üç kez basın.

Ana Ekran'a dönme Ana Ekran düğmesine basın.

İlk Bakışta iPod nano
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Aksesuarlar
iPod nano ile birlikte şu aksesuarlar gelir:

Lightning - USB kablosuApple EarPods

iPod nano’yu bilgisayarınıza bağlamak, içerikleri eşzamanlamak ve pili şarj etmek için Lightning 
kablosunu kullanın. Kabloyu, Apple USB güç adaptörü (ayrı olarak satılmaktadır)  
ile de kullanabilirsiniz.

Müzikleri, sesli kitapları ve podcast’leri dinlemek için Apple EarPods’u kullanın. EarPods,  
radyo yayınlarını dinlemek için anten işlevi de görür. 

İsteğe bağlı mikrofonlu kulaklık setleri ve Bluetooth® aygıtları da dahil olmak üzere 
aksesuarları iPod nano ile kullanma hakkında bilgi için, Bölüm 12, EarPods ve Bluetooth 
aksesuarları, sayfa 55 konusuna bakın.

Ana Ekran
iPod nano'yu açtığınız zaman Ana Ekran'ı görürsünüz. Ana Ekran’daki bir simgeyi açmak için 
ona dokunun, sonra ekranda dolaşmak için parmak hareketlerini kullanın (bakınız: Multi-Touch 
(Çoklu Dokunmatik) kullanımı sayfa 9).

iPod nano'yu ilk kez açtığınızda bu Ana Ekran simgelerini göreceksiniz:

Müzik Listelere, sanatçılara, parçalara vb. göre düzenlenmiş olan 
müziklerinize ve başka bir ses içeriğine hızlı erişim sağlar.

Videolar Türe göre düzenlenmiş filmlerinize ve videolarınıza hızlı 
erişim sağlar.

Fitness Yürüme veya koşu adımlarınızı sayabileceğiniz ve antrenmanlar 
için süreyi, mesafeyi, hızı ve yakılan kalorileri takip edebileceğiniz 
Fitness özelliğini açar. 

Podcast'ler iTunes arşivinizden eşzamanlanarak aktarılan podcast'leri listeler.

Fotoğraflar Bilgisayarınızdan eşzamanlanarak aktarılan fotoğrafları görüntüler.

Radyo iPod nano’ya EarPods veya kulaklıklar bağlı ise, FM radyoyu açar.

Şu ek simgeleri ikinci ekranda görmek için sola kaydırın:

Saat Saati, kronometreyi ve sayacı açar.

Ayarlar iPod nano ve pek çok özelliği için olan ayarları açar.
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Sesli Kitaplar iTunes arşivinizden eşzamanlanarak aktarılan sesli kitapları listeler 
(sesli kitabınız yoksa görünmez).

iTunes U iTunes arşivinizden eşzamanlanarak aktarılan iTunes U 
koleksiyonlarını listeler (hiçbir koleksiyonunuz yoksa görünmez).

Sesli Notlar Sesli notları kaydetme ve yönetme denetimlerini açar. Yalnızca  
iPod nano'ya bir mikrofon bağlıysa veya iPod nano'da sesli not 
kayıtları varsa görünür.

Durum simgeleri
Ekranın en üstündeki durum çubuğunda yer alan simgeler, iPod nano hakkında bilgiler verir.

Bluetooth açık ama bir Bluetooth aygıtıyla eşlenmiş değil veya bir Bluetooth aygıtına bağlı 
değil ya da eşlenmiş aygıt kapsama alanı dışında veya kapatılmış.

 veya  Bluetooth açık ve bir Bluetooth aygıtına bağlı. Renk, durum çubuğunun rengine bağlıdır.

Radyo çalınıyor.

Bir parça, podcast, sesli kitap veya iTunes U bölümü çalınıyor.

Bir parça, podcast, sesli kitap, iTunes U bölümü veya radyo yayını duraklatıldı.

Adımlar sayılıyor.

Pil düzeyini veya şarj olma durumunu gösterir.
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·
UYARI: Yaralanmalardan kaçınmak için, iPod nano’yu kullanmadan önce Önemli güvenlik 
bilgileri sayfa 64 bölümünü okuyun.

iPod nano'yu ayarlama
Başlamak için, bilgisayarınızdaki iTunes’u kullanarak iPod nano’yu ayarlayın. Ayarlama sırasında, 
bir iTunes Store hesabı yaratır veya var olan bir hesabı kullanırsınız. (iTunes Store bazı ülkelerde 
veya bölgelerde kullanılamayabilir.) Ayrıca iTunes, iPod nano'nuz bağlandığında, gereksiniminiz 
olması olasılığına karşı seri numarasını görüntüler ve kayıt eder.

iPod nano'yu ayarlama:
 1 iTunes'un en son sürümünü www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden indirip yükleyin. 

iTunes 10.7 veya daha yenisine gereksiniminiz vardır.

 2 iPod nano ile gelen kabloyu kullanarak, iPod nano’yu Mac’inizdeki veya PC’nizdeki yüksek güçlü 
bir USB 2.0 veya USB 3.0 kapısına bağlayın.

 3 iPod nano'yu kayıt ettirmek ve iPod nano'yu iTunes arşivinizdeki parçalarla eşzamanlamak için 
iTunes'da ekran üstü yönergeleri izleyin.

iPod nano Ayarlama Yardımcısı'nı kullamaya ilişkin yardıma gereksinim duyarsanız, bakınız: 
iTunes eşzamanlamayı ayarlama sayfa 15.

iPod nano, bilgisayarınız ile eşzamanlanıyorken “Eşzamanlama Sürüyor” ifadesini gösterir. 
Eşzamanlama tamamlandığında, iTunes “iPod eşzamanlama tamamlandı” iletisini gösterir.

 4 En iyi sonucu almak için, iPod nano'yu ilk kullanışınızda, onu 3 saat boyunca veya pil simgesi 
pilin tam olarak şarj olduğunu gösterene dek şarj olmaya bırakın.

iPod nano USB kapısına bağlıysa, bilgisayar kapalı veya uyku durumundayken pil şarj edilmez.

Pil tam olarak şarj olmadan iPod nano'nun bağlantısını kesebilirsiniz ve pil şarj edilirken 
eşzamanlama yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız: Pil hakkında sayfa 13.

 5 İşiniz bittiğinde iPod nano’nun kablosunu çıkarın.

Başlangıç



 Bölüm  2    Başlangıç 8

“Bağlı” veya “Eşzamanlanıyor” iletisini görürseniz, iPod nano'nun bağlantısını kesmeyin.  
iPod nano’daki dosyalara hasar vermekten kaçınmak için, bu iletilerden birini görüyorsanız 
kablonun bağlantısını kesmeden önce iPod nano’yu çıkarın.

iPod nano'nun bağlantısını güvenli bir şekilde kesme hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: 
iPod nano'nun bilgisayarınızla bağlantısını kesme sayfa 13.
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iPod nano’yu Multi-Touch (çoklu dokunmatik) ekranda seri hareketlerle, iPod nano’nun 
üstündeki ve yanındaki düğmelerle ve uyumlu aksesuarlardaki denetimlerle denetlersiniz. 
Tercih ayarlarıyla iPod nano’yu özelleştirebilir ve iTunes’u kullanarak bilgisayarınızla 
eşzamanlayabilirsiniz. iPod nano’yu düzgün bir şekilde nasıl bağlayacağınızı ve bağlantısını 
keseceğinizi, pili nasıl şarj edeceğinizi ve pil gücünden nasıl tasarruf edeceğinizi öğrenin. 

Multi-Touch (Çoklu Dokunmatik) kullanımı
Multi-Touch (çoklu dokunmatik) ekran ile basit parmak hareketleri, iPod nano'yu 
kullanmayı kolaylaştırır.

Dokunma ve çift dokunma
Bir simgeyi açmak veya bir menüden ya da listeden bir öğe seçmek için dokunun. Bir fotoğrafı 
hızlı bir şekilde büyütmek için çift dokunabilir veya hızlı bir şekilde küçültmek için yeniden çift 
dokunabilirsiniz. Video izlerken videonun ekrana nasıl sığacağını değiştirmek için çift dokunun.

Kaydırma
Bir önceki veya sonraki ekrana gitmek için yanlara doğru kaydırın.

Temel Konular
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İtme
Hızlı bir şekilde kaydırmak için, parmağınızla hızlıca yukarı veya aşağı doğru itin. Kaydırmanın 
durması için bekleyebilir ya da kaydırmayı o anda hemen durdurmak için ekranın herhangi bir 
yerine dokunabilirsiniz. Ekrana dokunma, hiçbir şeyi seçmez ya da etkinleştirmez.

Müzik listeleri gibi bazı listelerde, en üstte düzenleme denetimlerini göstermek için aşağı 
doğru itebilirsiniz.

Sürükleme
İlerleme çubuklarının veya sürgülerin üzerinde sürükleyerek, denetimleri hareket ettirin.

Büyütme veya küçültme
Fotoğrafları görüntülerken azar azar büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Fotoğrafı büyütmek için 
parmaklarınızı birbirinden ayırın veya fotoğrafı küçültmek için parmaklarınızı kıstırın. Ayrıca, 
maksimum boyuta büyütmek için çift dokunabilir, sonra tamamen küçültmek için yeniden 
çift dokunabilirsiniz.
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Parmak hareketlerini ve iPod nano düğmelerini kullanarak iPod nano’yu denetlemenin daha 
fazla yolu şunlardır:

iPod nano'yu tamamen kapatma veya tekrar açma Pod nano'yu tamamen kapatmak için Uyut/Uyandır 
düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutun. 
Çalınmakta olan ses kapatılır. iPod nano'yu bu şekilde 
kapattıktan sonra geri açmak için, Uyut/Uyandır 
düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutun.

iPod nano'yu uyandırma Uyut/Uyandır düğmesine basın.

Ekranı kapatma Uyut/Uyandır düğmesine basın. Müzikler veya 
çalmakta olan diğer sesler çalmaya devam eder.

Aydınlatmayı açma Aydınlatma soluk ise ekrana dokunun.

iPod nano'yu sıfırlama (eğer yanıt vermiyorsa) Uyut/Uyandır düğmesi ile Ana Ekran düğmesini  
ekran kararana dek altı saniye süresince basılı tutun. 
Birkaç saniye sonra Apple logosu ve sonra Ana 
Ekran görünür.

Bir öğeyi seçme Öğeye dokunun.

Bir önceki ekrana gitme Sağa kaydırın.

Bir sonraki ekrana gitme (varsa) Sola kaydırın.

Bir listenin en üstüne gitme Ekranın en üstündeki durum çubuğuna dokunun.

Bir parçanın, sanatçının veya albümün adının 
tamamını görme

Adın üzerinde hafifçe kaydırın.

Doğrudan Ana Ekran'a gitme Ana Ekran düğmesine  basın.

Doğrudan Şu An Çalınan ekranına gitme Ana Ekran düğmesine  iki kez basın.

Tercihleri ayarlama
iPod nano ekranını özelleştirebilir, tarih ve saati görüntüleme şeklinizi değiştirebilir, Bluetooth’u 
açabilir ve Ayarlar’daki diğer tercihleri ayarlayabilirsiniz. Ayarlar, aynı zamanda müzikler, 
videolar, fotoğraflar ve radyo ile ilgili tercihlerinizi ayarladığınız yerdir. 

iPod nano için Ayarlar’ı açma
 m Ana Ekran’da sola doğru kaydırın, sonra Ayarlar’a dokunun.

iPod nano hakkında bilgi alma
Ayarlar > Genel > Hakkında bölümünde iPod nano’nuz hakkında şu bilgileri edinebilirsiniz:

 • Kapasite ve kullanılabilir alan miktarı

 • iPod nano’daki parça, fotoğraf ve video sayısı

 • Seri numarası, modeli ve yazılım sürümü

 • Bluetooth adresi

 • Telif hakkı, mevzuat ve yasal bilgiler

Genel ayarlar
Şu tercihleri görmek için Ayarlar > Genel öğelerine dokunun:

Parlaklık Ekran parlaklığını ayarlayın. Daha az pil gücü 
kullanmak için daha düşük bir parlaklığa ayarlayın.

Duvar Kağıdı Ana Ekran için arkaplan görüntüsünü ayarlayın. 
Ekranda nasıl görüneceğini görmek için bir desene 
dokunun, sonra Vazgeç'e veya Ayarla'ya dokunun.
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Tarih ve Saat Tarihi, saati ve saat dilimini ayarlayın. Saati, 24 
saati görüntülemeye ayarlayın. Uyandığında 
saati gösterin. Bir saat yüzü seçin (bakınız: Saati 
özelleştirme sayfa 45).

Dil iPod nano dilini ayarlayın.

Erişilebilirlik VoiceOver'u ve mono sesi açın. Ekran renklerini 
tersine çevirin. Erişilebilirlik özelliklerini açma ve 
kapatma arasında geçiş yapmak için bir kestirme 
ayarlayın. 

Erişilebilirlik özellikleri hakkında bilgi için, bakınız: 
Evrensel Erişim özellikleri sayfa 51.

Müzik ayarları
Şu tercihleri ayarlamak için Ayarlar > Müzikler öğelerine dokunun:

Karıştırmak İçin Salla iPod nano'nun rasgele bir şarkıya atlaması için  
iPod nano'yu hızlıca sallama özelliğini kapatın 
veya açın.

Ses Denetimi Şarkıların ses yüksekliğini otomatik olarak ayarlayın, 
böylece aynı göreceli ses düzeyinde çalınırlar.

EQ Bir ekolayzer ayarı seçin.

Ses Sınırı iPod nano'da bir maksimum ses sınırı ayarlayın 
ve bu ayarın sizin bilginiz dışında değiştirilmesini 
engellemek için bir parola atayın.

Ses Çapraz Geçişi Sesin otomatik olarak, her bir parçanın sonunda 
yavaş yavaş azalmasını ve başında ise yavaş yavaş 
yükselmesini sağlayın.

Derlemeleri Grupla Derlemelerdeki parçaları bir araya getirip gruplayın. 
Derlemeler; Müzik içinde, Sanatçılar'ın ve belirli 
Türler'in altında alt kategoriler olarak gösterilir.

Videolar, fotoğraflar ve radyo için ayarlar
Ayarlar’da videoları izleme, radyo dinleme ve fotoğrafları görüntüleme için olan tercihleri 
ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız:

 • Bölüm 5, Videolar, sayfa 27.

 • Bölüm 6, FM Radyo, sayfa 30.

 • Bölüm 8, Fotoğraflar, sayfa 41.

Tercihleri sıfırlama
iPod nano'yu saptanmış ayarlarına döndürmek için, eşzamanlanan içeriklerinizi etkilemeden, 
onu sıfırlayabilirsiniz.

Tüm ayarları sıfırlama:
 1 Ana Ekran'da Ayarlar'a dokunun.

 2 Reset Settings düğmesine dokunun.

 3 Reset'e dokunun veya fikrinizi değiştirirseniz Cancel'a dokunun.

 4 Dil ayarınıza dokunun, sonra Bitti’ye dokunun.
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iPod nano'yu bağlama ve bağlantısını kesme
iPod nano'yu bilgisayarınıza dosyaları eşzamanlamak ve iPod nano pilini şarj etmek için 
bağlarsınız. Aynı anda parçaları eşzamanlayabilir ve pili şarj edebilirsiniz.

Önemli: Bilgisayarınız uyuyorken veya bekleme modundayken pil şarj olmaz.

iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlama
iTunes, başka eşzamanlama ayarları seçmediğiniz sürece, iPod nano'yu bilgisayarınıza 
bağladığınızda üzerindeki parçaları otomatik olarak eşzamanlar.

iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlamak için:
 m Birlikte gelen Lightning kablosunu, bilgisayarınızdaki bir USB 3.0 kapısına veya yüksek güçlü bir 

USB 2.0 kapısına takın. Diğer ucunu iPod nano'ya takın.

Çoğu klavyedeki USB kapıları, iPod nano'yu şarj etmek için yeterli gücü sağlamaz.

iPod nano'nun bilgisayarınızla bağlantısını kesme
Aydınlatma kapalı ise açmak için Uyut/Uyandır düğmesine basın; böylece bağlantısını 
kesmenin güvenli olup olmadığını görebilirsiniz.

iPod nano'nun bağlantısını kesmek için:
 m Ana Ekran’ı veya bağlantıyı kesebileceğinizi belirten bir iletiyi görene dek bekleyin, sonra 

kabloyu iPod nano’dan çıkarın. 

“Bağlı” veya “Eşzamanlanıyor” iletisini görürseniz, iPod nano'nun bağlantısını kesmeyin.  
iPod nano'daki dosyalara hasar vermekten kaçınmak için, bu iletileri gördüğünüz zaman,  
iPod nano'nun bağlantısını kesmeden önce onu çıkarmalısınız.

iPod nano'yu çıkarmak için:
 m iTunes’da, Denetimler > Diski Çıkar komutunu seçin veya iPod nano’nun yanındaki Çıkar 

düğmesini tıklayın.

 m Eğer Mac kullanıyorsanız, masaüstündeki iPod nano simgesini Çöp Sepeti’ne sürükleyebilirsiniz. 

 m Windows PC kullanıyorsanız, Pod nano’yu Bilgisayarım’da (My Computer) veya Windows sistem 
tepsisindeki Donanımı Güvenle Kaldır (Safely Remove Hardware) simgesini tıklayıp sonra 
iPod nano’yu seçerek çıkarabilirsiniz.

 iPod nanoyu çıkarmadan yanlışlıkla bağlantısını keserseniz, iPod nano'yu tekrar bilgisayarınıza 
bağlayın ve eşzamanlayın.

Pil hakkında

UYARI: Pil ve iPod nano’yu şarj etme hakkında önemli güvenlik bilgileri için, Önemli güvenlik 
bilgileri sayfa 64 konusuna bakın.

iPod nano'nun, kullanıcı tarafından değiştirilemez dahili bir pili vardır. En iyi sonucu almak 
için, iPod nano'yu ilk kullanışınızda, onu 3 saat boyunca veya pil simgesi pilin tam olarak şarj 
olduğunu gösterene dek şarj olmaya bırakın. 

iPod nano pilinin, yaklaşık bir buçuk saatte yüzde 80'i, üç saatte ise tamamı şarj olur. 
iPod nano'yu; dosyalar eklerken, müzik çalarken, radyo dinlerken veya bir slayt sunusunu 
izlerken şarj ederseniz, bu süre biraz daha uzayabilir.
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Pili şarj etme
iPod nano'yu, bilgisayarınıza bağlayarak veya Apple USB güç adaptörünü (ayrı olarak satılır) 
kullanarak şarj edebilirsiniz.

Bilgisayarınızı kullanarak pili şarj etme:
 m iPod nano’yu bilgisayarınızdaki bir USB 3.0 kapısına veya yüksek güçlü bir USB 2.0 kapısına 

takın. Bilgisayar açık ve uyumuyor olmalıdır.

Önemli: iPod nano ekranında “Güç Kaynağına Bağlayın” iletisi görünüyorsa, iPod nano’nun 
bilgisayarınızla iletişim kurabilmesi için önce pilinin şarj edilmesi gerekiyordur. Bakınız: 
iPod nano “Güç Kaynağına Bağlayın” iletisini görüntülüyorsa sayfa 60.

Bilgisayarınızdan uzaktayken iPod nano'yu şarj etmek istiyorsanız, Apple USB güç adaptörü 
satın almanız gerekir.

Apple USB güç adaptörünü kullanarak pili şarj etme
 1 Lightning kablosunu Apple USB güç adaptörüne bağlayın.

 2 Lightning kablosunun diğer ucunu da iPod nano’ya bağlayın.

 3 Apple USB güç adaptörünü, çalışan bir elektrik prizine takın.

Apple USB güç adaptörü
(adaptörünüz farklı görünebilir)

Lightning - USB kablosu

UYARI: Güç adaptörünü elektrik prizine takmadan önce tüm parçalarının takılmış olduğundan 
emin olun. 

Pil durumlarını anlama
iPod nano bir güç kaynağına bağlı değilken, iPod nano ekranının sağ üst köşesindeki bir pil 
simgesi, yaklaşık olarak ne kadar şarj kaldığını gösterir.

Pilin yaklaşık %20’si dolu

Pilin yaklaşık yarısı dolu

Pil tamamen dolu

iPod nano bir güç kaynağına bağlıyken, pil simgesi, pilin şarj edilmekte olduğunu veya 
tam olarak şarj olduğunu göstermek üzere değişir. iPod nano'yu, tam olarak şarj olmadan 
bağlantısını kesip kullanabilirsiniz.

Pil doluyor (şimşek işareti)

Pil tamamen dolu (fiş)
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Not: Şarj edilebilir pillerin sınırlı sayıda şarj döngüleri vardır ve zaman içerisinde bir 
Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj 
döngüsü sayısı, kullanıma ve ayarlara göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için 
www.apple.com/tr/batteries adresine gidin. 

Güç tasarrufu
iPod nano, siz dinlerken pil ömrünü akıllı bir şekilde yönetir. Güç tasarrufu yapmak için,  
iPod nano ekranına yirmi saniye boyunca dokunmadığınızda ekran soluklaşır ve sonra kapanır. 
Ekranı yeniden açmak veya kapatmak için Uyut/Uyandır düğmesine basın.

iPod nano’da hiçbir etkinlik yoksa (ses çalınmıyorsa veya video oynatılmıyorsa ve adımlar 
sayılırken hiçbir hareket algılanmıyorsa), iPod otomatik olarak kapanır. iPod nano bu şekilde 
kapandığında onu tekrar açmak için, Uyut/Uyandır düğmesine basın.

Ayrıca, Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutarak iPod nano'yu tamamen 
kapatabilirsiniz. iPod nano'yu bu şekilde kapattığınızda, onu tekrar açmak için Uyut/Uyandır 
düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutun. 

iPod nano'yu kapatma:

 • Çalınmakta olan müzikleri ve diğer sesleri durdurur.

 • Duraklatılan radyoyu siler.

 • Eğer oynatılmakta olan bir slayt sunusu varsa onu durdurur.

 • Eğer oynatılmakta olan bir video varsa onu durdurur.

 • Kaydı yapılan bir sesli not varsa onu kaydeder.

 • Adımları saymayı durdurur.

 • Nike+ antrenman verilerini durdurur ve kaydeder.

iPod nano kapalıyken, sayaç sıfırlandığında hiçbir alarm sesi duymazsınız. iPod nano'yu takrar 
açtığınızda, süresi geçmemiş olan alarmlar zamanlandıkları gibi gerçekleşecektir.

Bluetooth aygıtına bağlı değilseniz veya onu kullanmıyorsanız, güçten tasarruf etmek için 
Ayarlar > Bluetooth bölümünde Bluetooth’u kapatın.

iTunes eşzamanlamayı ayarlama
iTunes; müzikleri, sesli kitapları, podcast’leri, fotoğrafları, videoları ve iTunes U koleksiyonlarını 
bilgisayarınızla iPod nano’nuz arasında eşzamanlamak ve antrenmanlarınızı Nike+ web 
sitesine göndermek için kullandığınız ücretsiz bir yazılım uygulamasıdır. iPod nano özelliklerini 
kullanmak için iTunes 10.7 veya daha yenisine gereksiniminiz vardır.

iTunes Store’daki (bazı ülkelerde kullanılabilir) içeriklerin önizlemesini görüntüleyebilir ve onları 
bilgisayarınızdaki iTunes’a indirebilirsiniz. iTunes ve iTunes Store hakkında bilgi edinmek için, 
iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Otomatik olarak eşzamanlama
iPod nano'yu bilgisayarınıza bağladığınızda, iPod nano, iTunes arşivinizdeki öğelerle eşleşecek 
şekilde otomatik olarak güncellenir. Güncelleme bittiğinda, iTunes'da “iPod güncellemesi 
tamamlandı” iletisi görüntülenir ve iTunes penceresinin altındaki çubuk, farklı içerik türleri 
tarafından ne kadar disk alanı kullanıldığını görüntüler. iPod nano'yu belirli bir anda yalnızca bir 
bilgisayarla otomatik olarak eşzamanlayabilirsiniz. 

http://www.apple.com/tr/batteries
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Önemli: iPod nano'yu daha önce eşzamanlanmadığı bir bilgisayara ilk kez bağladığınız zaman, 
bir ileti tarafından parçaları otomatik olarak eşzamanlamak isteyip istemediğiniz sorulur. 
Eğer kabul ederseniz; tüm parçalar, sesli kitaplar ve diğer içerikler iPod nano'dan silinerek 
bilgisayardaki parçalarla ve içeriklerle değiştirilir.

iPod nano'yu her zaman eşzamanladığınız bilgisayardan farklı bir bilgisayara bağladığınızda, 
eşzamanlanmasını engelleyebilirsiniz.

iPod nano için otomatik eşzamanlamayı kapatma:
 1 iPod nano’yu bilgisayarınıza bağlayın, sonra iTunes’u açın.

 2 iTunes’un Özet bölümünde, “Bu iPod bağlandığında iTunes’u aç”ın seçimini kaldırın.

 3 Uygula düğmesini tıklayın.

Otomatik eşzamanlamayı kapatsanız da, Eşzamanla düğmesini tıklayarak eşzamanlama 
yapmanız her zaman mümkündür.

iPod nano'yu elle yönetme
iPod nano’yu elle yönetiyorsanız, iPod nano’nun üzerinde bulunan öğeleri silmeden birden 
fazla bilgisayardan iPod nano’ya içerik ekleyebilirsiniz.

iPod nano'yu müzikleri elle yönetmeye ayarlama; Müzikler, Podcast'ler, iTunes U ve Fotoğraflar 
bölümlerindeki otomatik eşzamanlama seçeneklerini kapatır. Bazılarını elle yönetirken, aynı 
anda diğerlerini otomatik olarak eşzamanlayamazsınız.

Not: İçeriği elle yönetiyorsanız, Genius Karmaları çalışmaz. Yine de, Genius listelerini  
iPod nano'ya elle eşzamanlayarak aktarabilirsiniz ve Genius içeriğinin elle eşzamanlanmasından 
sonra iPod'da Genius listeleri yaratabilirsiniz. Bakınız: Genius Karmaları'nı çalma sayfa 24.

iTunes'u içerikleri elle yönetmeye ayarlama:
 1 iTunes Tercihler’i açın (iTunes menüsünde), sonra Aygıtlar’ı tıklayın.

 2 “iPod’ların, iPhone’ların ve iPad’lerin otomatik olarak eşzamanlanmasını engelle” seçeneğini 
seçin, sonra Tamam’ı tıklayın.

 3 iTunes penceresinde iPod nano’yu seçin ve daha sonra Özet’i tıklayın.

 4 Seçenekler bölümünde, “Müzikleri ve videoları elle yönet”i seçin.

 5 Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano içeriğini elle yönettiğiniz zaman, iPod nano'nun bağlantısını kesmeden önce her 
zaman onu iTunes'dan çıkarmalısınız. Bakınız: iPod nano'nun bilgisayarınızla bağlantısını 
kesme sayfa 13. iPod nano’yu herhangi bir zamanda otomatik olarak eşzamanlanacak şekilde 
sıfırlayabilirsiniz; “Müzikleri elle yönet” öğesinin seçimini kaldırın ve daha sonra Uygula’yı 
tıklayın. Eşzamanlama seçeneklerinizi yeniden seçmeniz gerekebilir.

Satın alınan içerikleri başka bir bilgisayara aktarma
Bir bilgisayarda iTunes'u kullanarak satın aldığınız içerik, iPod nano'dan başka bir bilgisayardaki 
iTunes arşivine aktarılabilir. Diğer bilgisayarın, iTunes Store hesabınızla satın alınmış içerikleri 
çalmaya/oynatma yetkilendirilmiş olması gerekir. 

Satın alınan içerikleri başka bir bilgisayara aktarma
 1 Diğer bilgisayarda iTunes'u açıp Mağaza > Bu Bilgisayarı Yetkilendir komutunu seçin.

 2 iPod nano'yu yeni yetkilendirilen bilgisayara bağlayın. 

 3 iTunes’da, Dosya > “iPod’daki Satın Alınanları Aktar” komutunu seçin.
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iPod nano ile müzik parçalarını, podcast’leri ve iTunes U programlarını bulmak ve dinlemek 
kolaydır. Multi-Touch ekranı kullanarak; parçaları yineleyebilir, hızlı ileri sarabilir, karıştırabilir 
ve listeler yaratabilirsiniz. Bir Genius Karması (arşivinizde birbirine uyan parçalar) çalabilir veya 
favori parçanızı taban alan bir Genius listesi yaratabilirsiniz.  

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve 
Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

Müzik çalma
Bir parça çalınıyorken, parçanın ait olduğu albümün resmi Şu An Çalınan ekranında 
görüntülenir ve diğer ekranların üst kısmındaki durum çubuğunda bir Çal  Veya Duraklat 

 simgesi görünür. iPod nano’da müzikleri veya başka bir ses içeriğini dinlerken müzikleri 
tarayabilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.

Not: iPod nano’nun, parçaları ve diğer sesleri çalması için bilgisayarınızdan çıkarılmış 
olması gerekir.

Bir müzik parçasını çalma:
Aşağıdakilerden birini yapın:

 m Ana Ekran’da Müzikler’e dokunun, bir kategoriye (Listeler, Albümler veya başka bir grup) 
dokunun, sonra bir parçaya dokunun.

 m Rasgele bir parçayı çalmak için Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin 
arasındaki) basın. Parça duraklatılmışsa, duraklatılmış parça kaldığı yerden çalmaya devam eder.

 m Parçaları karışık sırada çalmak için iPod nano'yu hızlıca bir sallayın.

Müzik ve Diğer Sesler
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Müzik veya başka bir ses çalınırken iPod nano’yu kapatırsanız (Uyut/Uyandır düğmesini basılı 
tutarak), iz duraklatılır. iPod nano’yu yeniden açtığınızda, çalmayı sürdürmek için  simgesine 
dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine basın.

Müzik arşivinizde parçaları bulma:
Aşağıdakilerden birini yapın:

 m Parça ve albüm listeleri arasında hızlıca dolaşmak için itin, sonra listenin en başına dönmek için 
menü çubuğuna dokunun.

 m Metnin tümünü görmek için başlığın üzerinde sağdan sola hafifçe kaydırın (başlık kaydığı için 
metnin tümünü okuyabilirsiniz).

 m Dizin listesinin üzerinde büyük bir harf göstermek için parmağınızı listede aşağıya sürükleyin. 
İstediğiniz harfe ulaştığınızda parmağınızı kaldırın.

Parçalar için çalmayı denetleme
Şu An Çalınan ekranındaki parça denetimlerini, iPod nano’daki ses yüksekliği düğmelerinin 
arasında bulunan Çal/Duraklat düğmesini, uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple 
EarPods (ayrı satılır) üzerindeki düğmeleri ve uyumlu başka bir ses ekipmanını kullanarak 
çalmayı denetleyebilirsiniz.

İz konumu

Parça denetimleri

Ses yüksekliği

Bu denetimleri 
göstermek için 
ekrana dokunun.
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iPod nano’nun müzik parçası denetimleri ve düğmeleri ile şunları yapabilirsiniz:

Müzik parçasını duraklatma  simgesine dokunun, Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın veya 
EarPods bağlantısını kesin.

Duraklatılmış parçayı çalma  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.

Bir parçayı baştan başlatma  simgesine dokunun.

Bir önceki parçayı çalma  simgesine iki kez basın.

Bir sonraki parçaya atlama  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın.

Bir parçayı hızlı ileri veya geri sarma  simgesini veya  simgesini basılı tutun.

Parçaları yineleme Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra  
simgesine dokunun. Daha fazla seçenek için tekrar 
dokunun:

 = Çalınan albümdeki veya listedeki tüm 
parçaları yineler.

 = O an çalmakta olan parçayı tekrar tekrar çalar.

Genius listesi oluşturma Bir parçayı çalın, Şu An Çalınan ekranına dokunun, 
sonra  simgesine dokunun.

Parçaları karıştırma Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra  
simgesine dokunun.

Ayarlar’da “Karıştırmak İçin Salla” seçeneği açıksa, 
iPod nano’yu hızlı bir şekilde sallayın.

Müzik parçasındaki herhangi bir noktaya 
atlamak için

Oynatma çubuğunu iz konumu denetiminde 
sürükleyin. Daha yüksek hassasiyet için hızı 
yavaşlatmak üzere parmağınızı aşağıya kaydırın. 
Parmağınızı ne kadar aşağı kaydırırsanız, artışlar o 
kadar az olur.

Parçalara beğeni düzeyi atama Şu An Çalınan ekranına dokunun,  simgesine 
dokunun ve sonra parmağınızı ekranın üst 
kısmındaki noktaların üzerinde sürükleyin.

Albümdeki parçaları görme Şu An Çalınan ekranına dokunun, sonra  
simgesine dokunun veya Albümler listesindeki 
albüme dokunun.

Sesin yönlendirileceği yeri değiştirme Ses yüksekliği denetiminin yanındaki ses 
yönlendirme simgesine dokunun, sonra sesin 
çalınmasını istediğiniz aygıta dokunun.



 Bölüm  4    Müzik ve Diğer Sesler 20

Parçaları karıştırma
Parçaları, albümleri veya listeleri rasgele sırada çalabilir ve iPod nano'yu hızlıca salladığınız 
zaman parçaları karıştırmaya ayarlayabilirsiniz.

Müziklerinizi karıştırmanın bazı yolları şunlardır:

Tüm parçalarınızı karıştırma ve çalma Parçalar listesinin üst kısmındaki Karıştır'a dokunun. 
iPod nano; sesli kitapları, podcast'leri ve iTunes U  
koleksiyonlarını atlayarak, müzik arşivinizdeki 
parçaları rasgele sırada çalmaya başlar.

Şu An Çalınan ekranında parçaları karıştırma Ekrana dokunun, sonra  simgesine dokunun. 

“Karıştırmak İçin Salla”yı kullanma Ekran açıkken rasgele bir şarkıya atlamak için,  
iPod nano'yu hızlıca sallayabilirsiniz. Ekran kapalıysa, 
sallamadan önce Uyut/Uyandır düğmesine basın. 
“Karıştırmak İçin Salla” özelliği saptanmış olarak 
açıktır ama onu Ayarlar > Müzik bölümünde 
kapatabilirsiniz. 

Podcast'leri, sesli kitapları ve iTunes U koleksiyonlarını çalma/
oynatma
Podcast'ler iTunes Store'da bulunan ücretsiz ve indirilebilir şovlardır. Podcast'ler; şovlara, 
şovların içindeki bölümlere ve bölümlerin içindeki alt bölümlere göre düzenlenirler. Bir 
podcast'i çalmayı/oynatmayı durdurur ve daha sonra ona geri dönerseniz, podcast kaldığı 
yerden çalmaya/oynamaya devam eder.

Sesli kitaplar, iTunes Store’dan satın alınabilir ve indirilebilir. iTunes Store'dan veya 
audible.com'dan satın aldığınız sesli kitapları dinlerken, çalma hızını normalden daha hızlı 
veya daha yavaş olacak şekilde ayarlayabilirsinz. Yalnızca iTunes arşivinizden sesli kitapları 
eşzamanlayarak aktardıysanız Ana Ekran’da bir Sesli Kitaplar simgesi görürsünüz. 

iTunes U; iTunes Store'un, iPod nano üzerine indirip keyfini çıkarabileceğiniz ücretsiz dersler, dil 
dersleri ve daha fazlasını sunan bir parçasıdır. iTunes U içeriği; koleksiyonlara, koleksiyonların 
içindeki öğelere, yazarlara ve sağlayıcılara göre düzenlenir. Yalnızca, eğer iTunes arşivinizden 
iTunes U içeriğini eşzamanlayarak aktardıysanız Ana Ekran'da bir iTunes U simgesi görürsünüz.

Podcast’leri, sesli kitapları ve iTunes U koleksiyonlarını bulma:
 m Ana Ekran’da Podcast’ler (veya Sesli Kitaplar ya da iTunes U) öğesine dokunun, sonra bir şova 

veya başlığa dokunun.

Podcast'ler, Sesli Kitaplar ve iTunes U; Müzik içinde de listelenirler.
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Podcast şovları ve iTunes U koleksiyonları kronolojik sırada görünür, böylece onları 
yayınlandıkları sırada çalabilir/oynatabilirsiniz. Çalınmamış/oynatılmamış olan şovlar ve 
bölümler mavi bir nokta ile işaretlenirler. Bir podcast bölümünü veya iTunes U programını 
dinlemeyi bitirdiğinizde, bir sonraki oynatılmamış veya kısmen oynatılmış bölüm otomatik 
olarak başlar.

Podcast'leri indirme ve dinleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, iTunes'u açıp Yardım > 
iTunes Yardım komutunu seçin. Sonra “podcast” ifadesini aratın.

Podcast’ler, sesli kitaplar ve iTunes U koleksiyonları için çalmayı denetleme
Podcast’ler, sesli kitaplar ve iTunes U koleksiyonları için olan denetimler parçalar için olan 
denetimlerden biraz farklıdır.

İz konumu

Parça denetimleri

Ses yüksekliği

Bu denetimleri 
göstermek için 
ekrana dokunun.

Podcast, iTunes U ve sesli kitap çalmayı denetlemek için ekrandaki denetimleri ve iPod nano 
düğmelerini kullanma yolları şunlardır:

Duraklatma  simgesine dokunun, EarPods’unuzun bağlantısını 
kesin veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği 
düğmelerinin arasındaki) basın.

Duraklatılan bir programı sürdürme  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.

Baştan başlama  simgesine dokunun.

Önceki bölümü çalma Bölümün başlangıcında  simgesine dokunun veya 
çalma sırasında  simgesine iki kez dokunun.
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Sonraki bölümü çalma  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın.

Podcast, sesli kitap veya iTunes U koleksiyonu 
içindeki herhangi bir noktaya atlama

Oynatma çubuğunu iz konumu denetiminde 
sürükleyin. Daha yüksek hassasiyet için hızı 
yavaşlatmak üzere parmağınızı aşağıya kaydırın. 
Parmağınızı ne kadar aşağı kaydırırsanız, artışlar o 
kadar az olur.

Son 30 saniyeyi yeniden çalma/oynatma Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra  
simgesine dokunun.

Çalma/oynatma hızını ayarlama Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra 
 simgesine dokunun. Hızı değiştirmek için 

yeniden dokunun.

 = İki kat hızda çalar/oynatır.

 = Normal hızda çalar/oynatır.

 = Yarım hızda çalar/oynatır.

Podcast, iTunes U veya sesli kitap 
bölümlerini görme

Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra  
simgesine dokunun.

Podcast, iTunes U veya sesli kitap hakkındaki 
bilgileri görme

Şu An Çalınan ekranına dokunun.

iPod nano'da listeler yaratma
iPod nano bilgisayarınıza bağlı değilken bile; parçalardan, podcast'lerden ve sesli kitaplardan 
kendi listelerinizi yaratabilir ve Genius listeleri yaratmak için Genius'u kullanabilirsiniz. 
iPod nano'da yarattığınız listeler, bilgisayarınıza bağladığınız bir sonraki seferde iTunes'a 
eşzamanlanarak aktarılır.

Listeleri yaratma ve düzenleme
iPod nano’da kendi listelerinizi yaratabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Liste yaratma:
 1 Ana Ekran’da Müzikler > Listeler öğesine dokunun.

 2 Aşağı doğru itin, sonra Ekle’ye dokunun.

 3 Bir kategoriye (Parçalar, Albümler, Podcast’ler vb.) dokunun, sonra eklemek istediğiniz 
öğelere dokunun.

Listeye dahil etmek istediğiniz her şeyi ekleyene dek Bitti'ye dokunmayın.

 4 İçerik eklemeye devam etmek için sola kaydırın.
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Herhangi bir kategoriden içerik ekleyebilirsiniz. Örneğin, aynı listede podcast'leri müzik 
parçaları ile karıştırabilirsiniz.

 5 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Yeni yaratılan liste, Yeni Liste 1 (veya Yeni Liste 2 ve benzeri) olarak adlandırılır. Bir sonraki 
eşzamanlamanızda, iTunes'da bu başlığı değiştirebilirsiniz. Yeniden eşzamanladığınız zaman, 
iPod nano'daki liste güncellenir.

Listeden öğeleri silme:
 1 Ana Ekran’da Müzikler > Listeler öğesine dokunun, sonra düzenlemek istediğiniz 

listeye dokunun.

 2 Aşağı doğru itin, sonra Düzenle’ye dokunun.

 3 Silmek istediğiniz öğenin yanındaki  simgesine dokunun, sonra sağda görünen Sil’e dokunun.

 4 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Bir listeyi silme:
 1 Ana Ekran'da Müzikler > Listeler öğesine dokunun.

 2 Aşağı doğru itin, sonra Düzenle'ye dokunun.

 3 Silmek istediğiniz listenin yanındaki  simgesine dokunun, sonra listenin yanında görünen Sil 
düğmesine dokunun.

Yanlış listeye dokunduysanız, silmek istediğiniz listeye dokunun.

 4 Sil'e dokunun veya fikrinizi değiştirirseniz Vazgeç'e dokunun.

 5 İşiniz bittiğinde yukarı itin, sonra Bitti’ye dokunun (veya vazgeçerseniz, Ana Ekran’a dönmek 
için sağa kaydırın).

Parça beğenilerini taban alan bir Akıllı Liste yaratma
Bir parçayı ne kadar beğendiğinizi belirtmek üzere ona bir beğeni düzeyi (sıfır ile beş 
yıldız arasında) atayabilirsiniz. iPod nano'da müzik parçalarına atadığınız beğeni düzeyleri, 
eşzamanladığınız zaman iTunes'a aktarılır. Beğeni düzeylerini, iTunes'da otomatik olarak Akıllı 
Listeler yaratmanıza yardımcı olması için kullanabilirsiniz.

Bir müzik parçasına beğeni düzeyi atama:
 1 Parça çalarken Şu An Çalınan ekranına dokunun.

 2  simgesine dokunun.

 3 Yıldız sayısını atamak üzere, ekranın üst kısmında beğeni düzeyi noktalarına dokunun  
( ) veya beğeni düzeyi noktalarının üzerinde parmağınızı sürükleyin.
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Genius listeleri yaratma
Genius listesi, arşivinizde seçtiğiniz bir müzik parçasıyla uyumlu olan parçalar 
topluluğudur. iPod nano'da Genius listeleri yaratabilir ve iTunes ile yarattığınız Genius 
listelerini eşzamanlayabilirsiniz.

Genius ücretsiz bir servistir ama onu kullanabilmek için iTunes Store hesabınızın olması gerekir. 
iTunes'da Genius'u nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgi edinmek için, iTunes'u açıp Yardım > 
iTunes Yardım komutunu seçin. 

iPod nano'da bir Genius listesi yaratma:
 1 Bir parçayı çalın, sonra Şu An Çalınan ekranına dokunun.

 2  simgesine dokunun.

Yeni liste görünür. Şu durumlarda bir ileti görürsünüz:

 • iTunes'da Genius'u açmadıysanız.

 • Genius, seçtiğiniz parçayı tanımıyorsa.

 • Genius parçayı tanıyor, ama arşivinizde en az on tane benzer parça yoksa.

 3 Listedeki parçaları görmek için yukarı veya aşağı doğru itin.

 4 Kaydet düğmesine dokunun.

Liste, onu yaratmak için kullandığınız parçanın sanatçı adıyla ve parça başlığıyla kaydedilir.

Kaydedilen bir listeyi yenilerseniz, yeni liste eskisinin yerine geçer ve bir önceki 
listeyi kurtaramazsınız.

iPod nano'ya kaydedilen Genius listeleri, iPod nano'yu bilgisayarınıza bağladığınız zaman 
eşzamanlanarak iTunes'a aktarılır.

Genius Karmaları'nı çalma
iTunes, arşivinizden birlikte iyi giden parçaları içeren Genius Karmaları'nı otomatik olarak 
yaratır. Genius Karmaları, her dinleyişinizde farklı bir deneyim yaşatır. 

Genius Karması'nı çalma:
 1 Ana Ekran’da Müzikler > Genius Karmaları öğesine dokunun.

 2 Genius Karmaları'nı taramak için sola veya sağa doğru kaydırın. Ekranın alt kısmındaki noktalar, 
iPod nano'da kaç tane Genius Karması olduğunu belirtir.

 3 Çalmak istediğiniz Genius Karması üzerindeki  simgesine dokunun.
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Ses yüksekliğini denetleme

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve 
Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

Ses yüksekliği düğmeleri iPod nano’nun yan kısmındadır. Dinlerken ses yüksekliğini ayarlamak 
için Sesi Aç veya Sesi Kıs düğmesine basın. 

Ayarlar > Müzikler bölümünde iPod nano’daki ekolayzer ön ayarlarını yapabilirsiniz. iTunes'daki 
bir parçaya bir ekolayzer ön ayarı atadıysanız ve iPod nano ekolayzeri kapalı ise; parça, iTunes 
ayarı kullanılarak çalınır. 

Aşağıdaki bölümlerde, maksimum ses yüksekliğini sınırlamak ve ses kalitesini artırmak için 
yapabileceğiniz diğer ayarlamalar açıklanmaktadır.

Maksimum ses sınırını ayarlama
iPod nano'da maksimum ses yüksekliği için bir sınır ayarlayabilir ve bu ayarın sizin bilginiz 
dışında değiştirilmesini engellemek için bir parola atayabilirsiniz. Lightning bağlayıcısı 
kullanılarak bağlanan aksesuarlar ses sınırını desteklemez.

iPod nano için maksimum ses sınırını ayarlama:
 1 Ana Ekran’da Ayarlar > Müzikler > Ses Sınırı öğelerine dokunun.

Ses yüksekliği denetimi, maksimum ses sınırını gösterir.

 2 Maksimum ses sınırını azaltmak için sürgüyü sola, artırmak için ise sağa doğru sürükleyin.

Not: Bazı ülkelerde maksimum kulaklık ses yüksekliğini AB tarafından önerilen düzeyle 
sınırlayabilirsiniz. Ayarlar > Müzikler öğelerine dokunun, sonra açmak için AB Ses Sınırı 
bölümündeki anahtara dokunun.

Ses sınırını değiştirmek için parola gerekmesini sağlama:
 1 Maksimum ses sınırını ayarladıktan sonra, Ses Sınırını Kilitle'ye dokunun.

 2 Görünen ekranda dört basamaklı bir parola girin.

Bir sayıya yanlışlıkla basarsanız,  simgesine dokunun, sonra asıl istediğiniz sayıya dokunun. 

Tüm sayıları silmek ve bir parola ayarlamadan Ses Sınırı ekranına geri dönmek için  
simgesine ardı ardına basın.

 3 Parolayı yeniden girmeniz istendiğinde, sayılara yeniden dokunun.
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Ses sınırını silme:
 1 Ana Ekran'da Ayarlar > Müzikler > Ses Sınırı öğelerine dokunun.

 2 Sürgüyü en sağa doğru sürükleyin.

Bir parola ayarladıysanız, önce Ses Sınırı Kilidini Aç’a dokunun, parolanızı girin, sonra sürgüyü 
sürükleyin. 

Parolayı unutursanız, iPod nano'yu geri yükleyebilirsiniz. Bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve 
geri yükleme sayfa 63.

Parçaları aynı ses düzeyinde çalma
Parçaların ve diğer seslerin ses yükseklikleri, nasıl kaydedildiklerine ve kodlandıklarına 
bağlı olarak, değişiklik gösterebilir. Ses yüksekliği, farklı kulaklıklar kullanırken de 
değişiklik gösterebilir.

iTunes'un şarkıların ses yüksekliğini otomatik olarak ayarlamasını sağlayabilirsiniz, böylece 
hepsi de aynı göreceli ses düzeyinde çalınırlar. iPod nano'yu, aynı iTunes ses yüksekliği 
ayarlarını kullanmaya ayarlayabilirsiniz.

Parçaları aynı ses düzeyinde çalmaya ayarlama:
 1 iTunes'da; Mac kullanıyorsanız iTunes > Tercihler komutunu ya da Windows PC kullanıyorsanız 

Düzen > Tercihler komutunu seçin.

 2 Çalma/Oynatma öğesini tıklayın, Ses Denetimi’ni seçin, sonra Tamam’ı tıklayın.

 3 iPod nano Ana Ekran'ında Ayarlar'a dokunun.

 4 Müzik'e dokunun.

 5 Ses Denetimi'nin yanındaki  simgesini tıklayarak açın. 

iTunes'da Ses Denetimi'ni açmadıysanız, onun iPod nano'da ayarlanmasının bir etkisi olmaz.

iTunes'daki bir parçaya bir ekolayzer ön ayarı atadıysanız ve iPod nano ekolayzeri kapalı ise; 
parça, iTunes ayarı kullanılarak çalınır. Ayarlar > Müzikler bölümünde iPod nano'daki ekolayzer 
ön ayarlarını yapabilirsiniz.
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iTunes’daki filmleri, video klipleri, video podcast’leri, iTunes U programlarını ve TV şovlarını 
iPod nano’da izleyebilirsiniz. iMovie’de oluşturduğunuz filmleri de iPod nano’da izlemek 
üzere dönüştürebilirsiniz.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve 
Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

Videoları iPod nano'ya ekleme
 iTunes’u kullanarak iPod nano’ya videoları parçaları eklediğiniz gibi eklersiniz. iTunes ile 
eşzamanlama hakkında bilgi için, bakınız: iTunes eşzamanlamayı ayarlama sayfa 15. 

iTunes videolarına ek olarak iPod nano’ya diğer türlerdeki videoları da ekleyebilirsiniz. Örneğin 
Mac’teki iMovie’de yarattığınız videoları veya Internet’ten indirdiğiniz videoları ekleyebilirsiniz. 
Videonun iPod nano’da oynatılamayacağını belirten bir ileti görürseniz, videoyu dönüştürme 
olanağınız olabilir (iTunes Yardım’a bakın).

iPod nano, SD (Standart Çözünürlüklü) videoları destekler. HD videolar iPod nano’yla  
eşzamanlanmaz.

Videoları iPod nano'da izleme
iPod nano'ya eklediğiniz filmler, TV şovlaro, video klipler ve diğer videolar, Videolar menüsünde 
türe göre düzenlenmiş olarak görünür. 

iPod nano'da video izleme:
 m Ana Ekran’da Videolar’a dokunun, sonra menüdeki bir videoya dokunun.

Video 
denetimlerini 
göstermek için 
ekrana dokunun.

İz konumu

Video oynatımını denetlemenin yolları şunlardır:

Oynatma denetimlerini gösterme veya gizleme Video oynatılırken ekrana dokunun.

Oynatımı duraklatma veya sürdürme  veya  simgesine dokunun ya da Çal/Duraklat 
düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) 
basın.

Videolar



 Bölüm  5    Videolar 28

Baştan başlama Video bölümler içeriyorsa, oynatma çubuğunu iz 
konumu denetiminde en sola sürükleyin. Hiçbir 
bölüm yoksa,  simgesine dokunun. 

Video listesindeki bir videoda 5 saniyeden daha az 
ilerlemiş durumdaysanız, listede bulunan bir önceki 
video açılır. Aksi takdirde video listesi açılır.

Bir önceki video veya film bölümüne atlama  simgesine iki kez basın.

Bir sonraki video veya film bölümüne atlama  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın.

Videoyu ileri veya geri sarma  simgesini veya  simgesini basılı tutun.

Videonun herhangi bir noktasına atlamak için Oynatma çubuğunu iz konumu denetiminde 
sürükleyin. Daha yüksek hassasiyet için, sarma hızını 
yavaşlatmak üzere parmağınızı aşağıya kaydırın. 
Parmağınızı ne kadar aşağıya kaydırırsanız, artışlar o 
kadar az olur.

Bir sonraki bölüme atlama  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın. 
(Her zaman kullanılamayabilir.)

Bir önceki bölüme atlama  simgesine iki kez basın. (Her zaman 
kullanılamayabilir.)

Belirli bir bölüme atlama  simgesine dokunun, sonra bir bölüm seçin. (Her 
zaman kullanılamayabilir.)

Video denetimlerinin sağ tarafında Bluetooth simgesi görünüyorsa, filmi Bluetooth kulaklıkları 
veya hoparlörleri kullanarak dinleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bluetooth aksesuarlarına 
bağlanma sayfa 56 konusuna bakın.

Ayarlar > Video bölümünde altyazıları ve engelliler için altyazıları açabilir veya kapatabilir ve 
videoların duraklatıldığında nereden oynatılmaya başlayacağını seçebilirsiniz.

Kiralanan filmleri izleme
iTunes’da film satın alabilir veya kiralayabilir, sonra onları eşzamanlayarak iPod nano’ya 
aktarabilirsiniz (kiralanan filmler bazı bölgelerde kullanılamayabilir). Bölümlere sahip filmler, 
izlenecek belirli bir bölümü seçmenizi sağlayan ek denetimlere sahiptir.

Önemli: Kiralanan bir filmi aynı anda tek bir aygıtta görüntüleyebilirsiniz. Bu yüzden örneğin 
iTunes Store’da bir film kiralar ve onu iPod nano’ya eklerseniz, onu yalnızca iPod nano’da 
görüntüleyebilirsiniz. Filmi yeniden iTunes’a aktarırsanız, onu yalnızca orada izleyebilirsiniz; 
artık iPod nano’da izleyemezsiniz. Kiralama sürelerinin bitiş tarihlerine dikkat edin. 

Kiralanmış bir filmi izleme:
 1 Ana Ekran’da Videolar’a dokunun ve sonra Kiralıklar’a dokunun.

 2 Sorgu kutusunda Tamam’a dokunun.

Kiralanmış bir filmi izlemeye başladıktan sonra bitirmek için 24 saatiniz vardır. Filmi 24 saat 
içinde bitirebileceğinizi düşünmüyorsanız, Vazgeç’e dokunun.

Filmi duraklatabilir ve izlemeyi daha sonra sürdürebilirsiniz. Kiralama döneminin kalan süresi 
Videolar menüsündeki film adının altında görünür.

 3 Filmi izlemeyi bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun.

 4 Aşağı itin, sonra ekranın üstündeki Düzenle’ye dokunun.
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 5 Kiralıklar menüsündeki film başlığının yanında bulunan  simgesine dokunun ve daha sonra 
Sil’e dokunun.

Altyazılara veya engelliler için altyazılara sahip filmler için dili iTunes’da ayarlarsınız. Daha fazla 
bilgi için iTunes Yardım’a bakın.
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iPod nano’da FM radyo dinleyebilir ve favori istasyonlarınızı hızlı bir şekilde bulmak için 
ayarlayabilirsiniz. Canlı Duraklat ile canlı yayını duraklatabilir ve sonra en fazla 15 dakika sonra 
dinlemeyi sürdürebilirsiniz. Canlı Duraklat denetimleri, duraklatılmış içerikte ileri geri hareket 
etmenizi sağlar, böylece dinlemek istediğinizi tam olarak bulabilirsiniz. Destekleyen radyo 
istasyonları için beğendiğiniz parçaları etiketleyebilir ve daha sonra iTunes Store’da bir örneğini 
dinleyip satın alabilirsiniz.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve 
Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

FM radyo dinleme
iPod nano anten olarak kulaklık kablosunu kullanır; bu yüzden radyo sinyallerini almak için 
iPod nano’ya EarPods veya kulaklık takmanız gerekir. Daha iyi çekmesi için, kablonun dolaşık 
veya sarılı olmadığından emin olun.

Önemli: Bu bölümde gösterilen radyo frekansları yalnız bilgi verme amaçlıdır ve tüm bölgelerde 
kullanılabilir değildir. 

Canlı Duraklat denetimi

Radyo ayarlayıcı

Çalma denetimleri

Canlı Duraklat 
denetimlerini 
göstermek için 
ekrana dokunun.

Radyo dinleme:
 1 iPod nano’ya EarPods veya kulaklık bağlayın.

 2 Ana Ekran’da Radyo’ya dokunun, sonra  simgesine dokunun.

İstasyon RDS’yi (Radio Data System - Radyo Veri Sistemi) destekliyorsa ekranda parçanın adı, 
sanatçının adı ve istasyon bilgileri görünür.

FM Radyo
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Radyo denetimlerini kullanma yolları şunlardır:

Canlı radyoyu duraklatma ve sürdürme Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin 
arasındaki) basın. Düğmeye yeniden bastığınızda, 
çalma duraklattığınız yerden sürdürülür. Daha 
fazla seçenek için Canlı Duraklat denetimlerini 
görmek ve canlı yayını yakalamak istiyorsanız Şu An 
Çalınan ekranına dokunun (bakınız: Canlı radyoyu 
duraklatma sayfa 31).

Bir FM istasyonuna elle ayarlama Radyo ayarlayıcıyı kaydırın.

Bir sonraki ayarlanabilir FM istasyonunu arama  veya  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat 
düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) 
iki kez basın.

FM istasyonlarını tarama  veya  simgesine dokunup ekran “Taranıyor” 
ifadesini gösterene dek parmağınızı basılı tutun. 
Taramayı durdurmak için ekrana dokunun.

Bir FM istasyonunu favori olarak kaydetme İstasyonu ayarlayın ve daha sonra  simgesine 
dokunun.  simgesi,  olarak değişir.

Favori istasyonlar radyo ayarlayıcıda sarı 
üçgenle işaretlenir.

Bir FM istasyonu favorilerden silme İstasyonu ayarlayın ve daha sonra  
simgesine dokunun.

Radyoda bir parçayı etiketleme Şu An Çalınan ekranında  simgesine dokunun. 
Etiketleme, yalnızca desteklenen radyo 
istasyonlarıyla kullanılabilir.

Radyoyu kapatma  simgesine dokunun veya EarPods’u ya da 
kulaklıkları çıkarın.

Canlı radyoyu duraklatma
Bir radyo yayınını duraklatabilir ve 15 dakika içinde onu kaldığınız yerden çalmayı 
sürdürebilirsiniz. 

Ayarlar’da Canlı Duraklat açıkken (saptanmış olarak açıktır), canlı yayını en fazla 15 dakikaya 
kadar duraklatabilirsiniz. 15 dakika sınırına ulaşıldıktan sonra, kayıt devam ederken eski 
kayıt silinir.

Duraklatılan radyo şu durumlarda otomatik olarak silinir:

 • İstasyonları değiştirirseniz.

 • iPod nano'yu kapatırsanız.

 • Başka bir ortam içeriğini oynatırsanız veya sesli not kaydı yaparsanız.

 • Pil bitmek üzereyse ve şarj edilmeyi gerektiriyorsa.

 • Radyoyu, çalmayı sürdürmeden 15 dakikadır duraklatıyorsanız.

Canlı Duraklat denetimleri, duraklatılmış radyoyu dinlemeyle ilgili daha fazla seçenek sunar ve 
Radyo menüsüne erişim sağlar.

Canlı Duraklat denetimlerini gösterme
 m Radyo çalarken Radyo ekranına dokunun.

Bir denetim, yayının nerede duraklatıldığını gösterir. İlerleme çubuğu, duraklattıktan sonra 
geçen süreyi göstermek üzere dolmaya devam eder.
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Duraklatılan radyonun çalınmasını denetleme yolları şunlardır:

Duraklattığınız noktadan dinlemeye başlama  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.

30 saniyelik aralıklarla geriye doğru atlama  simgesine dokunun.

30 saniyelik aralıklarla ileriye doğru atlama  simgesine dokunun.

Yaklaşık 10 saniyelik aralıklarla ileriye doğru atlama  simgesine dokunup parmağınızı basılı tutun.

Duraklatılmış içerikte ileriye veya geriye doğru 
gitme 

Denetimi, Canlı Duraklat denetimi 
boyunca sürükleyin.

Canlı yayını yakalama Denetimi en sağa sürükleyin.

Radyo menüsünü açma  simgesine dokunun. Radyo menüsü; yerel 
istasyonları bulabileceğiniz, favori istasyonlarınızı 
ayarlayabileceğiniz, parçaları etiketleyebileceğiniz ve 
son dinlenen parçaları görebileceğiniz yerdir.

Canlı Duraklat, pil gücünü kullanır. Pilin gücünden tasarruf etmek için Canlı Duraklat 
özelliğini kapatabilirsiniz.

Canlı Duraklat özelliğini kapatma:
 m Ana Ekran’da Ayarlar > Radyo >  simgesine dokunun.

Yerel istasyonları bulma ve favorileri ayarlama
İstasyonları tarayarak, arayarak, favorilerinizi kaydederek veya doğrudan ayarlayarak bulmak 
için Radyo denetimlerini kullanabilirsiniz. Radyo menüsünü yerel istasyonları bulmak için 
de kullanabilirsiniz.

Yerel istasyonları bulma:
 1 Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra  simgesine dokunun.

 2 Yerel İstasyonlar'a dokunun.

iPod nano, kullanılabilir frekansları tarar ve yerel istasyonları listeler.

 3 Menüden çıkmadan bir istasyonu dinlemek için istasyonun yanındaki  simgesine dokunun 
veya o istasyona ayarlamak ve radyo denetimlerine dönmek için istasyona dokunun.

 4 İşiniz bittiğinde, radyo denetimlerine dönmek için  simgesine dokunun. 

Listeyi güncellemek isterseniz, Yenile'ye dokunun.
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İstasyonları Favoriler’den silme:
 1 Radyo çalarken Şu An Çalınan ekranına dokunun.

 2  simgesine dokunun, sonra Favoriler’e dokunun.

 3 Düzenle düğmesini göstermek için aşağı doğru itin, sonra bu düğmeye dokunun.

 4 İstasyonun yanındaki  simgesine dokunun ve sonra Sil’e dokunun.

 5 Listenin tamamını silmek için Tümünü Sil’e dokunun.

 6 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Gözden geçirmek ve satın almak için parçaları etiketleme
Eğer bir radyo istasyonu etiketleme özelliğini destekliyorsa; duyduğunuz bir parçayı 
etiketleyebilir ve daha sonra iTunes Store’da onun bir örneğini dinleyebilir veya onu 
satın alabilirsiniz. Etiketlenebilecek parçalar, Şu An Çalınan ekranında bir etiket simgesi 
ile işaretlenirler.

Bir müzik parçasını etiketleme:
 m Şu An Çalınan ekranında  simgesine dokunun.

Etiketlenen parçalarınız, Radyo menüsünde Etiketli Parçalar altında görünür. iPod nano'yu 
iTunes ile bir sonraki eşzamanlayışınızda, etiketlenen parçalarınız eşzamanlanır ve 
iPod nano'dan silinir. iTunes Store'da önizlemelerini dinlemeniz ve satın alabilmeniz için 
iTunes'da görünürler.

Not: Bu özellik, tüm radyo istasyonları için kullanılamayabilir.

Radyo istasyonu, etiketlemeyi desteklemiyorsa, en son dinlediğiniz parçaların bir 
listesini de görebilirsiniz. Daha sonra, bu bilgileri müzik parçasını bulmak ve satın almak 
için kullanabilirsiniz.

Son dinlenen parçaları görme:
 1 Radyo çalarken Şu An Çalınan ekranına dokunun.

 2  simgesine dokunun, sonra Son Parçalar’a dokunun.

Liste; parça adını, sanatçı adını ve parçayı duyduğunuz radyo istasyonunu gösterir.

Radyo bölgenizi ayarlama
iPod nano, pek çok ülkede FM radyo sinyallerini almak için kullanılabilir. Bölgeye göre değişen, 
önceden ayarlanmış 5 sinyal aralığı ile gelir: Amerika, Asya, Avustralya, Avrupa ve Japonya.

Bir radyo bögesi seçme:
 1 Ana Ekran'da Ayarlar'a dokunun.

 2 Radyo’ya dokunun ve sonra Radyo Bölgeleri’ne dokunun.

 3 Bölgenize dokunun.

Seçtiğiniz bölgenin yanında bir onay işareti görünür.

Bölge ayarları; gerçek coğrafi bölgelere göre değil, uluslararası radyo standartlarına göre 
belirlenir. Yaşadığınız ülke Radyo Bölgeleri menüsünde görünmüyorsa, ülkenizdeki radyo 
frekansı belirtimleriyle en iyi eşleşen bölgeyi seçin.
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Önemli: iPod nano, yalnızca resmi (halka açık) yayınları almak amacıyla kullanım içindir. Halka 
açık olmayan yayınların dinlenmesi bazı ülkelerde yasak olup, bu yasayı çiğneyenler hakkında 
kovuşturma açılabilir. iPod nano’yu kullandığınız bölgelerdeki kanunları ve düzenlemeleri 
öğrenin ve bunlara uyun. 

Aşağıdaki tabloda, Radyo Bölgeleri menüsündeki her bir bölge için, radyo frekansı aralığı ile 
istasyonlar arasındaki artışlar (± işareti ile gösterilir) belirtilmektedir.

Radyo Bölgesi Radyo Frekansı Belirtimleri

Amerika 87.5–107.9 MHz/ ± 200 kHz

Asya 87.5-108.0 MHz/ ± 100 kHz

Avustralya 87.5–107.9 MHz/ ± 200 kHz

Avrupa 87.5-108.0 MHz/ ± 100 kHz

Japonya 76.0-90.0 MHz/ ± 100 kHz
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iPod nano, fitness egzersizlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak 
yerleşik özelliklerle birlikte gelir. Yerleşik adımsayar ile günlük adım hedefi ayarlayın, favori 
müziklerinize ayarlanmış Koşu antrenmanları yaratın ve antrenman verilerini Nike+ web 
sitesine yüklemek için iTunes’u kullanın. Egzersiz yaparken iPod nano’da kalp atış hızınızı 
izlemek için bir Bluetooth LE (düşük enerjili) kalp hızı monitörü kullanabilirsiniz.

Fitness tercihlerini ayarlama
Antrenman verilerinizin daha doğru olması için, iPod nano’da boyunuzu ve ağırlığınızı 
ayarlayın. Ağırlığınız değiştiğinde iPod nano’da ağırlığınızı güncellemeniz gerekir.  
iPod nano’daki saptanmıştan farklı bir ölçü sistemi kullanıyorsanız, ölçü ve mesafe birimlerini 
değiştirebilirsiniz. 

Bir parça veya liste sizi motive ediyorsa, antrenmanınızı başlatmadan önce onu 
PowerSong’unuz yapın.

Bu ayarları yapmak için, Fitness ekranında  simgesine dokunun.

Boyu ayarlama Kişisel Bilgiler’e dokunun, Boy’a dokunun, sonra 
boyunuzu ayarlamak için göstergeleri itin.

Ağırlığı ayarlama Kişisel Bilgiler’e dokunun, Ağırlık’a dokunun, sonra 
ağırlığınızı ayarlamak için göstergeleri itin.

Ölçü birimlerinin nasıl görüneceğini ayarlama “Ölçü Birimleri”ne dokunun, sonra İngiliz veya Metrik 
öğesine dokunun.

Mesafeleri mil veya kilometre olarak gösterme Mesafeler’e dokunun, sonra Mil veya Kilometre 
öğesine dokunun.

Bir PowerSong ayarlama Koşu’ya dokunun, PowerSong’a dokunun, sonra bir 
parça veya liste seçin. 

Fitness
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Sesli bildirim sesini değiştirme Koşu’ya dokunun, Sesli Bildirim’e dokunun, sonra bir 
seçenek seçin. 

Bluetooth kalp hızı monitörüyle eşleme Nike + iPod Sport Kit’e dokunun, Kalp Hızı 
Monitörü’ne dokunun,  simgesine dokunun, 
sonra Bağlan’a dokunun. 

Adımları sayma
 Bir Günlük Hedef ayarlayın, sonra yürürken adımlarınızı saymayı ve zaman içindeki ilerlemenizi 
ve yakılan kalorileri takip etmeyi iPod nano’ya bırakın. iPod nano adımları arkaplanda sayar, 
böylece aynı anda müzik dinleyebilir veya iPod nano’yu başka şeyler için kullanabilirsiniz. Gece 
yarısından itibaren attığınız her adım gün içinde otomatik olarak takip edilir.

Adımlar sayılıyorken, durum çubuğunda Yürüme simgesi  görünür.

Yürürken adımları saymak için iPod nano'yu kullanma:
 m Ana Ekran’da Fitness > Yürüme > Başlat öğelerine dokunun.

Doğru değerlere ulaşmak için iPod nano’yu kemer bölümünüze yakın bir yerde taşıyın.  
iPod nano yürüseniz de koşsanız da adımları sayar. 

Günlük Adım Hedefi'ni ayarlama:
 1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.

 2  simgesine dokunun ve daha sonra Yürüme’ye dokunun.

 3 Günlük Hedef’in yanındaki  simgesine dokunun.

 4 İstediğiniz adım sayısını ayarlamak için göstergeyi itin ve daha sonra Bitti’ye dokunun.

Fitness'da başlatmadığınız sürece sayım başlamaz.

 5 Ana Ekran düğmesine  dokunun, sonra Fitness düğmesine dokunun.

 6 Yürüme’ye dokunun, sonra Başlat’a dokunun.

Koşu antrenmanı sırasında attığınız adımlar, Günlük Adım Hedefi dahilinde sayılmaz.

Toplam adım sayınızı görüntüleme:
 1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.

 2 Yürüme’ye dokunun.
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İlk Yürüme ekranında şu istatistikler gösterilir:

 • Yakılan kaloriler

 • iPod nano'nun adımlarınızı izlediği toplam süre

 • Eğer ayarladıysanız, günlük hedefiniz

 • Katedilen mesafe

 3 O günün, haftanın ya da ayın adım sayısını veya toplam adım sayısını görmek için sola 
doğru kaydırın.

Not: Yakılan kaloriler tahminidir ve gerçek kalori değeri farklı olabilir. Daha fazla bilgi için 
doktorunuza danışın.

Yürümeleriniz ve antrenmanlarınız hakkında daha fazla ayrıntıyı Tarihçe’de görebilirsiniz 
(Fitness verilerini görüntüleme ve yönetme sayfa 39 konusuna bakın).

Müzikli antrenmanlar yaratma
Fitness için mesafe, süre ve yakılan kalori hedeflerinize ulaşmak üzere iPod nano'nuzda 
antrenmanlar yaratabilirsiniz. Sonra da, sizi harekete geçiren müziği, podcast'i, sesli kitabı veya 
radyo istasyonunu ekleyebilirsiniz. iPod nano, eğer dilerseniz daha sonra Nike+ web sitesine de 
yükleyebileceğiniz şekilde, tüm antrenman verilerinizin kaydını tutar. 

Siz antrenman yaparken, durakladığınızda veya antrenmana devam ettiğinizde, iPod nano sesli 
geri bildirimde bulunur.

Var olan bir 
antrenmanı seçin.

Yeni bir 
antrenman 
ayarlayın.

Bir Koşu antrenmanı ayarlama:
 1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.

 2 Koşu’ya dokunun, sonra da antrenman türlerinden birine dokunun (Temel, Süreli, Mesafe  
veya Kalori).

 3 Önceden ayarlanmış bir hedefe veya Özel'e dokunun.

Özel’i seçerseniz; süreyi, mesafeyi veya kaloriyi ayarlamak için denetimleri kullanın, sonra 
Bitti’ye dokunun.

 4 Antrenmanınız sırasında dinlemek istediğiniz ses içeriğini seçin.

 5 Antrenmanı Başlat'a dokunun.
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Doğru değerlere ulaşmak için iPod nano’yu belinize yakın bir yerde taşıyın. Antrenmanınız 
sırasında koşabilir veya yürüyebilirsiniz; iPod nano katettiğiniz mesafeyi hesaplayacaktır. 
Günlük Adım Hedefi ayarladıysanız, Koşu antrenmanınız sırasında atılan adımlar, Günlük Adım 
Hedefi toplamına dahil edilmez.

iPod nano üzerinde yarattığınız antrenmanlar, daha sonra da kullanabilmeniz için kaydedilirler.

Kaydedilen bir antrenmanı kullanma:
 1 Ana Ekran’da Fitness’a dokunun, sonra Koşu’ya dokunun.

 2 Koşu’ya dokunun, sonra Antrenmanlarım’a dokunun.

 3 Kaydedilmiş bir antrenmana dokunun, sonra Antrenmanı Başlat’a dokunun.

Antrenman sırasında iPod nano'yu denetleme:
iPod nano denetimlerini; antrenmanınızı duraklatmak ve sürdürmek, parçaları değiştirmek, sesli 
bildirimleri duymak veya ekstra motivasyon için bir PowerSong'a geçmek için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, antrenman sırasında iPod nano'yu nasıl denetleyeceğinizi açıklamaktadır: 

Antrenmanı duraklatma Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin 
arasındaki) basın.

Ekrana dokunun, sonra  simgesine dokunun (ekran 
karanlıksa, önce Uyut/Uyandır düğmesine basın). 

Duraklatılan bir antrenmanı sürdürme Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin 
arasındaki) basın veya ekrana dokunun, sonra 
Sürdür’e dokunun (ekran karanlıksa, önce Uyut/
Uyandır düğmesine basın).

Farklı bir müzik parçası seçme Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin 
arasındaki) iki kez basın veya ekrana dokunun,  
simgesine dokunun, Müziği Değiştir’e dokunun, 
sonra bir seçim yapın (ekran karanlıksa, önce Uyut/
Uyandır düğmesine basın).

PowerSong'unuzu çalma PowerSong’a dokunun (ekran karanlıksa, önce Uyut/
Uyandır düğmesine basın).

PowerSong’unuzu antrenmanı başlatmadan 
önce ayarlayın.

Antrenmanı bitirme Ekrana dokunun (ekran karanlıksa, önce Uyut/
Uyandır düğmesine basın),  simgesine dokunun, 
sonra Antrenmanı Bitir’e dokunun. 

Sesli bildirimleri duyma Antrenmanınızı durdurun. iPod nano, hızlı başvuru 
için, antrenman istatistiklerinizi seslendirir.

Uzaktan kumandalı Apple EarPods kullanıyorsanız; 
antrenman yaparken hız, mesafe ve yakılan kalori 
gibi o anki istatistikleri duymak için ortadaki 
düğmeyi basılı tutabilirsiniz. 

Uzaktan kumandaya veya denetimlere sahip uyumlu kulaklıklar kullanıyorsanız, denetimlerini 
kullanma hakkında bilgi için ürünün belgelerine bakın.

iPod nano'yu ayarlama
Antrenman istatistiklerinin daha doğru olması için boyunuzun ve ağırlığınızın doğru 
girildiğinden emin olun ve iPod nano'yu birden fazla kez ayarlayın. iPod nano'yu her 
ayarlayışınızda, doğruluğu artar.
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iPod nano'yu ayarlama:
 1 Ana Ekran’da Fitness > Koşu öğelerine dokunun.

 2 Bir antrenman türüne dokunun (bakınız: Müzikli antrenmanlar yaratma sayfa 37).

 3 En az 0,4 kilometre yürüyün veya koşun.

 4 Antrenmanınızı bitirin ve sonra Ayarla’ya dokunun.

Ayarla düğmesi, eğer antrenman ayarlanabilir ise, antrenman özetinin alt kısmında görünür. 
Görmek için yukarı doğru itmeniz gerekebilir.

Bir antrenman özetinin altında Ayarla düğmesi görünürken, istediğiniz zaman, ayarlama veya 
yeniden ayarlama yapabilirsiniz. Baştan başlamak isterseniz, ayarlamayı sıfırlayabilirsiniz.

Ayarlamayı sıfırlama:
 1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.

 2  simgesine dokunun, sonra Ayarlamayı Sıfırla’ya dokunun.

 3 Yürüme Ayarlama’ya veya Koşu Ayarlama’ya dokunun.

 Ayarlamak istediğiniz hızı en iyi yansıtan seçimi yapın. Örneğin, ayarlama sırasında genellikle 
yürüdüyseniz, o seçeneği seçin.

 4 Ayarlamayı Sıfırla düğmesine dokunun veya fikrinizi değiştirirseniz Vazgeç’e dokunun.

 5 Bir Koşu veya Yürüme antrenmanı başlatın ve Ayarla düğmesi göründüğünde ona dokunun.

Boyunuzu veya ağırlığınızı ayarlamak ya da değiştirmek için, bakınız: Fitness tercihlerini 
ayarlama sayfa 35.

Fitness verilerini görüntüleme ve yönetme
iPod nano; fitness hedeflerinizdeki ilerlemenizi görebilmeniz için, bir dizi egzersiz istatistiğini 
izler. Adım sayınızı ve diğer antrenman bilgilerinizi; kendinize bir hedef belirleyebileceğiniz, 
arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve ilerlemenizi takip edebileceğiniz Nike+ web 
sitesine yüklemek için de iTunes’u kullanabilirsiniz.

Egzersiz tarihçenizi görüntüleme:
 1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.

 2  simgesine dokunun, sonra bir seçeneğe dokunun:

 • En İyi Skorlarım; bir kilometreden maratona kadar, farklı mesafelerdeki koşularınız için en iyi 
skorlarınızı listeler.

 • Toplamlar, izlenmiş olan toplam antrenman sayısını gösterir ve koşulan en uzun mesafeyi, 
koşulan toplam mesafeyi, toplam süreyi ve yakılan kalorilerin toplamını verir.

 • Alttaki tarih listeleri, tüm yürüme ve antrenman toplamlarınızı tarihe göre verir. Yürümeler ve 
antrenmanlar türe göre gruplanırlar, böylece onları kolaylıkla bulabilirsiniz. 

Antrenman verilerini iPod nano'dan temizleme:
 1 Ana Ekran’da Fitness’a dokunun, sonra Tarihçe’ye dokunun.

 2 Silmek istediğiniz aya dokunun.

 3 Aşağı doğru itin, sonra Temizle’ye dokunun.

Bir sorgu kutusu, o ay için antrenman tarihçesini temizlemek isteyip istemediğinizi sorar.

 4 Tümünü Sil'e dokunun veya fikrinizi değiştirirseniz Vazgeç'e dokunun.
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Adım ve diğer antrenman verilerinizi Nike+ web sitesine yüklemek için iTunes'u 
kullanabilirsiniz. Bir Nike+ hesabınızın olması gerekir; iTunes'da antrenman verilerini ilk kez 
eşzamanlarken bir hesap ayarlayabilirsiniz.

Adım veya antrenman bilgilerinizi Nike+ web sitesine yükleme:
 1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

 2 Görünen sorgu kutusunda Gönder’i tıklayın, sonra Nike+ hesabınızı ayarlamak için ekrandaki 
yönergeleri izleyin.

Hesabınızı ayarladıktan sonra, iTunes penceresinde bir Nike + iPod bölümü görünür.

 3 Nike + iPod öğesini tıklayın, sonra eğer zaten seçili değilse “Antrenman verisini nikeplus.com’a 
otomatik olarak gönder”i seçin.

 4 Uygula düğmesini tıklayın.

Bilgilerinizi Nike web sitesinde görüntülemek ve paylaşmak için, iPod nano bilgisayarınıza 
bağlıyken, Nike + iPod bölümünde “nikeplus.com’u Ziyaret Et” düğmesini tıklayın veya 
www.nikeplus.com adresine gidin ve hesabınızla oturum açın.

http://www.nikeplus.com
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iPod nano, fotoğraflarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz için yanınızda 
taşımanıza olanak tanır.

Fotoğrafları iPod nano'da görüntüleme
iPod nano'da fotoğrafları teker teker veya slayt sunusu olarak görüntüleyebilirsiniz. 

Fotoğrafı büyütmek 
için çift dokunun.

Fotoğraf denetimlerini 
göstermek için ekrana 
dokunun.

Küçük resim görüntüsüne dönün.

Fotoğrafları teker teker görüntüleme
Fotoğraflarınız, iPod nano'da kolay görüntülenebilmek için albümler olarak gruplanırlar. iPhoto 
kullanıyorsanız, Etkinlikler'i ve Yüzler'i de eşzamanlayabilir ve sonra fotoğrafları bu şekilde 
görüntüleyebilirsiniz. Fotoğrafları teker teker görüntülerken, fotoğrafları büyütüp küçültebilir 
ve görüntünün belirli bir bölümünü görmek üzere büyütülmüş bir fotoğrafı kaydırabilirsiniz.

Fotoğrafları iPod nano'da görüntüleme:
 1 Ana Ekran'da Fotoğraflar'a dokunun.

 2 Bir albüme veya başka bir fotoğraf grubuna (tüm albümleri görmek için itin) dokunun.

 3 Fotoğraflarınızın küçük resimlerini görmek için yukarı veya aşağı doğru itin. Tam çözünürlükteki 
görüntüyü görmek için küçük resmine dokunun.

 4 Albümdeki tüm fotoğraflar arasında dolaşmak için sola veya sağa doğru kaydırın.

 5 Denetimleri görmek için bir fotoğrafa dokunun, sonra küçük resim görüntüsüne dönmek için 
 simgesine dokunun.

Fotoğraflarınızı görüntülemenin ve kullanmanın yolları şunlardır: 

Küçük resim görünümünde bir fotoğrafı 
hızlıca bulma

Yukarı veya aşağı itin.

Bir fotoğraf küçük resmini tam 
çözünürlükte görüntüleme

Fotoğrafın küçük resmine dokunun.

Fotoğraflar
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Albümde bir sonraki veya önceki fotoğrafı görme Albümdeki resme dokunun, fotoğrafın üzerinde 
sola veya sağa doğru kaydırın, sonra  veya  
simgesine dokunun.

Bir fotoğrafı hızlıca büyütme veya küçültme Tam çözünürlükteki fotoğrafı büyütmek için çift 
dokunun. Küçültmek için yeniden çift dokunun.

iPhoto'nun Yüzler özelliğini kullanıyorsanız, 
çift tıkladığınızda öznenin yüzü yaklaştırılacak 
şekilde büyütülür.

Fotoğrafı büyütme veya küçültme İki parmağınızla kıstırıp açın. Azar azar büyütmek 
için parmaklarınızı birbirinden ayırın ve büyüklüğü 
azaltmak için parmaklarınızı bir araya getirin.

Büyütülen fotoğrafın farklı bir bölümünü 
görüntüleme (fotoğrafı kaydırma)

Fotoğrafı ekranda tek parmağınızla sürükleyin.

Albümün küçük resim görünümüne dönme  simgesine dokunun.

Albümü slayt sunusu olarak görüntüleme Albümde bir fotoğrafa dokunun, sonra  simgesine 
dokunun. Eğer müzik çalıyorsa, slayt sunusunun fon 
müziği olur.

Slayt sunusunu duraklatma ve sürdürme Duraklatmak için ekrana dokunun ve sonra 
sürdürmek için  simgesine dokunun.

Slayt sunusu ayarlarını değiştirme Ana Ekran’da Ayarlar’a dokunun ve sonra 
Fotoğraflar’a dokunun. Değiştirmek istediğiniz 
ayarlara dokunun.

Slayt sunusu hızını, fotoğrafları karıştırmayı veya slayt 
sunusunun yinelenmesini ayarlayabilirsiniz.

Slayt sunularını iPod nano’da görüntüleme
iPod nano’da fotoğrafları geçişlere sahip bir slayt sunusu olarak görüntüleyebilirsiniz. Slayt 
sunusu seçeneklerini Ayarlar > Fotoğraflar bölümünde ayarlayın.

Slayt sunusunu iPod nano’da izleme:
 1 Ana Ekran'da Fotoğraflar'a dokunun.

 2 Bir albüme dokunun veya Tüm Fotoğraflar’a dokunun.

 3 Başlamak istediğiniz fotoğrafa dokunun, sonra denetimleri göstermek için yeniden dokunun.

İstemediğiniz bir fotoğrafa dokunursanız, albümlerin küçük resim görüntüsüne dönmek için  
simgesine dokunun. Sağa doğru kaydırma, sizi fotoğraf fotoğraf geri götürür.

 4 Slayt sunusunu başlatmak için  simgesine dokunun.

Slayt sunusu için bir film müziği istiyorsanız, slayt sunusunu başlatmadan önce parçayı veya 
listeyi çalmaya başlayın.

Slayt sunusunu görüntülerken slayt sunusunu duraklatmak için ekrana dokunabilirsiniz, sonra 
devam etmek için  simgesine dokunun. Çıkmak için  simgesine dokunarak albüme dönün.

Fotoğrafları eşzamanlama
iTunes ile bilgisayarınızdaki fotoğrafları eşzamanlayarak iPod nano’ya aktarabilir veya 
bilgisayarınızdaki bir klasörde bulunan fotoğrafları elle ekleyebilirsiniz. Fotoğraflar  
iPod nano’da görüntülenmek üzere en iyi duruma getirilmiştir ama tam çözünürlükteki 
fotoğrafları da ekleyebilirsiniz.
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Bilgisayarınızdan fotoğraflar ekleme
Fotoğrafları, bilgisayarınızdaki iTunes’u kullanarak iPod nano ile eşzamanlayabilirsiniz. Fotoğraf 
sayısına bağlı olarak iPod nano’ya ilk kez fotoğraf eklemek biraz zaman alabilir.

Fotoğrafları eşzamanlayarak iPhoto arşivinizden aktarma:
 1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

 2 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Fotoğraflar’ı tıklayın.

 3 “Şuradaki Fotoğrafları Eşzamanla:”yı seçin, sonra açılır menüden iPhoto’yu seçin.

 4 Fotoğraflarınızın tümünü mü yoksa yalnızca seçili olanları mı dahil etmek istediğinizi seçin.

İkinci seçeneği seçerseniz, daha fazla ayrıntı belirtmek için açılır menüyü tıklayın. Sonra 
eşzamanlanacak albümleri, etkinlikleri ve yüzleri seçin.

 5 Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano'yu bilgisayarınıza her bağlayışınızda, fotoğraflar otomatik olarak eşzamanlanır.

Sabit diskinizdeki bir klasörden iPod nano'nuza fotoğraflar ekleme:
 1 Fotoğrafları bilgisayarınızdaki bir klasöre ekleyin.

Fotoğrafların iPod nano'da ayrı fotoğraf albümlerinde görünmesini istiyorsanız, ana görüntü 
klasörünün içinde klasörler yaratın ve görüntüleri yeni klasörlere sürükleyin.

 2 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

 3 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Fotoğraflar’ı tıklayın.

 4 “Şuradaki fotoğrafları eşzamanla:”yı seçin.

 5 Açılır menüden “Klasörü seç...”i seçin, sonra görüntü klasörünü seçin.

 6 “Tüm klasörleri” veya “Seçilen klasörleri” seçeneklerinden birini seçin.

İkinciyi seçerseniz, eşzamanlamak istediğiniz klasörleri seçin.

 7 Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano'ya fotoğraf eklediğinizde, iTunes, fotoğrafları görüntülenmeleri için en iyi duruma 
getirir. Saptanmış olarak, tam çözünürlükteki görüntü dosyaları aktarılmaz. Tam çözünürlükteki 
görüntü dosyalarını ekleme, eğer onları bir bilgisayardan diğerine taşıyacaksanız yararlıdır; ama 
görüntüleri iPod nano'da görüntülemek için gerekli değildir.

iPod nano'ya tam çözünürlükte görüntü dosyaları ekleme:
 1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

 2 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Fotoğraflar’ı tıklayın.

 3 “Tam çözünürlükteki fotoğrafları dahil et”i seçin.

 4 Uygula düğmesini tıklayın.

iTunes, fotoğrafların tam çözünürlükteki sürümlerini iPod nano'daki Photos klasörüne kopyalar. 
Onları almak için, Fotoğrafları iPod nano’dan bilgisayara kopyalama konusuna bakın. 

Fotoğrafları iPod nano’dan bilgisayara kopyalama
Bilgisayarınızdan iPod nano'ya tam çözünürlükte fotoğraflar eklerseniz; bunlar, iPod nano'daki  
Photos klasöründe saklanırlar. iPod nano'yu bir bilgisayara bağlayıp, bu fotoğrafları 
bilgisayara ekleyebilirsiniz.

iPod nano'dan bilgisayara fotoğraflar ekleme:
 1 iPod nano’yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes’u açın.

 2 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Özet’i tıklayın.
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 3 Seçenekler bölümünde “Disk kullanımını etkinleştir”i seçin.

 4 Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano'yu harici sabit disk olarak kullandığınız zaman, iPod nano'nun disk simgesi (Mac için) 
masaüstünde veya (Windows PC için) Windows Gezgini'nde bir sonraki kullanılabilir sürücü 
harfi olarak görünür.

 5 Görüntü dosyalarınızı, iPod nano'daki Photos klasöründen masaüstüne veya bilgisayarınızdaki 
bir fotoğraf düzenleme uygulamasına sürükleyin.

iPod nano'nuzdaki Photos klasöründe saklanan fotoğrafları eklemek için iPhoto gibi bir 
fotoğraf düzenleme uygulamasını da kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için uygulamanın 
belgelerine bakın.

İşiniz bittiğinde “Disk kullanımını etkinleştir”in seçimini kaldırdığınızdan emin olun ve Uygula’yı 
tıklayın. iPod nano harici disk olarak kullanılırken, iPod nano’nun bilgisayarınızla bağlantısını 
kesmeden önce onu çıkarmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bakınız: iPod nano'nun 
bilgisayarınızla bağlantısını kesme sayfa 13.

iPod nano'dan fotoğrafları silme
Tam çözünürlükteki fotoğraflar da dahil olmak üzere, iPod nano’daki fotoğrafların tümünü veya 
seçilen fotoğrafları silmek için eşzamanlama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

iPod nano'dan fotoğrafların tümünü silme:
 1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

 2 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Fotoğraflar’ı tıklayın.

 3 “Şuradaki Fotoğrafları Eşzamanla:”yı seçin.

Onay kutusu zaten seçilidir, onu yeniden tıklamanız seçimini kaldırır. Doğrulamanızı isteyen bir 
sorgu kutusu görünür.

 4 Görünen sorgu kutusunda Fotoğrafları Sil’i tıklayın, sonra Uygula’yı tıklayın.

Uygula'yı tıklayana dek hiçbir fotoğraf silinmez. Fikrinizi değiştirirseniz, Fotoğrafları 
Eşzamanla'yı yeniden seçin.

Seçili fotoğrafları silme:
 1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

 2 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Fotoğraflar’ı tıklayın.

 3 “Seçilen albümleri, etkinlikleri ve yüzleri; şunları da otomatik olarak dahil et:” seçeneğinin 
yanındaki düğmeyi seçin, sonra açılır menüden bir seçenek seçin.

 4 iPod nano’dan silmek istediğiniz öğelerin seçimini kaldırın, sonra Uygula’yı tıklayın.
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iPod nano’da saati, kronometre veya sayaç olarak ya da birden fazla saat dilimindeki saati 
göstermek için kullanabilirsiniz.

Saati özelleştirme
iPod nano için farklı kadranlar seçebilir ve saatin nasıl görüntüleneceğini değiştirebilirsiniz. 
Örneğin 24 saat veya 12 saat biçimini kullanabilir veya iPod nano ekranı açıldığında saatin 
gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz. Dünya saatini seçerseniz, saati iki ek saat 
diliminde gösterebilirsiniz.

Kadranı değiştirme:
Aşağıdakilerden birini yapın:

 m Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat > Kadran öğesine dokunun, seçeneklerden birine dokunun, 
sonra Ayarla’ya dokunun.

 m Ana Ekran’da Saat’e dokunun, kadrana dokunun, sonra görünen sol veya sağ oka dokunun. 
İstediğiniz saat yüzünü gördüğünüzde durun; siz değiştirene kadar saptanmış saat yüzü o olur.

Kadranı dünya saatine ayarlarsanız, saat dilimlerini ayarlamanız gerekir.

Dünya saatlerinde saat dilimini ayarlama:
 1 Yukarıda açıklanan yöntemlerden birini kullanarak dünya saati kadranını seçin.

 2 Ana Ekran’da Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat > Dünya Saati öğelerine dokunun.

iPod nano başka bir kadrana ayarlanmışsa, Tarih ve Saat tercihlerinde Dünya Saati görünmez.

 3 Dünya Saatleri’nde bir konuma dokunun, sonra göstermek istediğiniz yere en yakın 
şehre dokunun.

Saat
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iPod nano'da saatin görüntülenişini değiştirmenin bazı yolları şunlardır:

Tarihi, saati ve saat dilimini ayarlama Ana Ekran’da Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat 
öğelerine dokunun.

Saati 24 saat olarak görüntüleme Ana Ekran’da Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat’e 
dokunun, sonra 24 Saat’in yanındaki  simgesine 
dokunarak onu açın.

iPod nano uyandığında saat yüzünü gösterme Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat’e dokunun, sonra 
Uyanırken Saat’in yanındaki  simgesine 
dokunarak onu açın.

Kronometreyi kullanma
iPod nano'nun, etkinlikleri zamanlamak ve örneğin tur süresi gibi zaman aralıklarını izlemek 
için kullanılabilecek bir kronometresi vardır. Kronometreyi kullanırken, müzikleri veya başka 
sesleri çalabilirsiniz.

Kronometreyi kullanma:
 1 Ana Ekran'da Saat'e dokunun.

 2 Kronometre denetimlerini görmek için sola kaydırın.

 3 Başlat'a dokunun.

 • Turları kaydetmek için, her turdan sonra Tur düğmesine dokunun.

 • Kronometreyi duraklatmak için Durdur düğmesine dokunun. Daha sonra kronometreyi 
kaldığı yerden sürdürmek için Başlat düğmesine dokunun.

 4 Bitirdiğinizde Durdur düğmesine dokunun.

iPod nano, son oturumun tur istatistiklerini ekranda gösterir. Yeni bir oturum başlatmadan 
önce, tur sürelerini not etmeyi unutmayın. Sıfırla'ya dokunduğunuzda bilgiler silinir.

Sayacı kullanma
iPod nano’da bir alarm ayarlamak için geri sayım sayacını kullanın veya iPod nano’yu otomatik 
olarak kapatmak için bir uyuma zamanlayıcı ayarlayın. iPod nano kapalıyken de sayaç çalışmaya 
devam eder ama alarm sesini duymazsınız.

Sayacı ayarlama:
 1 Ana Ekran'da Saat'e dokunun.

 2 Sayaç denetimlerini görmek için sola doğru iki kez kaydırın.
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 3 Alarm çalana dek geçecek saat ve dakika sayısını iterek ayarlayın, sonra Sayaç 
Bitince’ye dokunun.

 4 Bir uyarı sesine dokunun, sonra Ayarla’ya dokunun.

 5 Sayacı başlatmaya hazır olduğunuzda Başlat'a dokunun.

Sayaçtan vazgeçme:
 1 Ana Ekran'da Saat'e dokunun.

 2 Sayaç denetimlerini görmek için kaydırın.

 3 Vazgeç’e dokunun.

iPod nano'yu, belirli bir süre müzik veya başka bir içeriği çaldıktan sonra otomatik olarak 
kapatmak için, bir uyuma sayacı ayarlayabilirsiniz.

Uyuma sayacı ayarlama:
 1 Ana Ekran'da Saat'e dokunun.

 2 Sayaç denetimlerini görmek için sola doğru iki kez kaydırın.

 3 Saat ve dakika sayısını iterek ayarlayın ve sonra Sayaç Bitince’ye dokunun.

 4 iPod’u Uyut öğesine dokunun, sonra Ayarla’ya dokunun.

 5 Hazır olduğunuzda Başlat'a dokunun.
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iPod nano’da sesli not kaydı yapabilir, onları dinleyebilir, etiketleyebilir ve sonra eşzamanlayarak 
iTunes’a aktarabilirsiniz. Mikrofon bağlıyken veya iPod nano’da ses kayıtları varken Ana Ekran’da 
Sesli Notlar simgesi görünür.

Sesli not kaydı yapma
iPod nano’da sesli not kaydı yapmak için isteğe bağlı uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple 
EarPods’u veya desteklenen bir üçüncü parti aksesuarı kullanabilirsiniz. 

Sesli not kaydı yapma:
 1 Uyumlu bir mikrofon bağlayın ve sonra Ana Ekran’da Sesli Notlar’a dokunun.

 2 Kayıt Yap’a dokunun, sonra konuşmaya başlayın.

Kayıt sırasında Duraklat ve daha sonra Sürdür düğmesine istediğiniz kadar çok dokunabilirsiniz.

 3 İşiniz bittiğinde Durdur’a dokunun.

Siz kayıt yaparken geçen süre ekranda görüntülenir. Ana Ekran düğmesine basarsanız veya 
Sesli Notlar ekranından çıkarsanız, kayıt otomatik olarak durdurulur.

Kayıtları dinleme
Mikrofon bağlamadan da kayıtları dinleyebilirsiniz. Sesli not çalma denetimleri, iPod nano’da 
diğer sesleri dinleme denetimlerine benzer.

Bir kaydı dinleme:
 1 Ana Ekran'da Sesli Notlar'a dokunun.

 2 Notlar düğmesine dokunun, sonra bir kayda dokunun.

Kayıt otomatik olarak çalmaya başlar.

Sesli Notlar
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 3 Çalmayı duraklatmak için  simgesine dokunun.

Ek çalma denetimlerini görmek için ekrana dokunun.

Çalmayı denetlemenin diğer yolları şunlardır:

Duraklatma  simgesine dokunun, EarPods’unuzun bağlantısını 
kesin veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği 
düğmelerinin arasındaki) basın.

Duraklatılan bir kaydı sürdürme  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.

Kaydı baştan başlatma  simgesine dokunun.

Kaydın sonuna atlama  simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine 
(ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın.

Kayıttaki herhangi bir noktaya gitme Ekrana dokunun, sonra oynatma çubuğunu iz 
konumu denetiminde sürükleyin. Daha yüksek 
hassasiyet için, sarma hızını yavaşlatmak üzere 
parmağınızı aşağıya kaydırın. Parmağınızı ne kadar 
aşağıya kaydırırsanız, artışlar o kadar az olur.

Son 30 saniyeyi yeniden çalma/oynatma İkinci denetim ekranında  simgesine dokunun.

Çalma/oynatma hızını ayarlama Ekrana dokunun, sonra  simgesine dokunun. Hızı 
değiştirmek için denetime yeniden dokunun.

 = İki kat hızda çalar/oynatır.

 = Normal hızda çalar/oynatır.

 = Yarım hızda çalar/oynatır.

Kayıtları yönetme
Kaydettiğiniz kayıtlar tarih ve saate göre listelenir. Kayıtları düzenlemenize yardımcı olması için 
onlara etiket atayabilirsiniz. Kayıtları bilgisayarınıza kopyalamak için iTunes’u kullanın.

Kaydı etiketleme:
 1 Sesli Notlar ekranında Notlar’a dokunun.

 2 Bir kayda dokunun ve kayıt çalmaya başladığında ekrana yeniden dokunun.

 3  simgesine dokunun ve sonra seçeneklerden birine dokunun.

Not, Podcast, Görüşme, Ders, Fikir, Toplantı veya Sunu seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

O kayıt, listede, kaydın tarihi ve saatinin yanısıra seçtiğiniz etiketle görünür.

Kaydı silme:
 1 Sesli Notlar ekranında Notlar'a dokunun.

 2 Düzenle düğmesine dokunun.

 3 Kaydın yanındaki  simgesine dokunun ve sonra Sil’e dokunun.

 4 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Sesli notları bilgisayarınızla eşzamanlama:
 m iPod nano, müzik parçalarını otomatik olarak eşzamanlamaya ayarlanmışsa:  iPod nano'yu 

bağladığınız zaman, iPod nano'daki sesli notlar, iTunes'da Sesli Notlar adlı bir 
listeye eşzamanlanarak aktarılır (ve iPod nano'dan silinir). Bakınız: Otomatik olarak 
eşzamanlama sayfa 15.
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 m iPod nano müzik parçalarını elle eşzamanlamaya ayarlanmışsa:  Bir sonraki eşzamanlayışınızda 
iTunes yeni sesli notları eşzamanlamak isteyip istemediğinizi sorar. Bakınız: iPod nano'yu elle 
yönetme sayfa 16.
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Evrensel Erişim özellikleri
Erişilebilirlik özellikleri; görsel, işitsel veya başka fiziksel engelleri olan kullanıcıların  
iPod nano'yu kullanmasını kolaylaştırır. Bu özellikler arasında şunlar vardır:

 • VoiceOver

 • Mono Ses

 • Renkleri Tersine Çevirme

Bu özellikleri iPod nano'da veya iTunes'da açıp kapatabilirsiniz. Ana Ekran düğmesine üç 
kez basılmasıyla VoiceOver’ı veya Renkleri Tersine Çevirme’yi açıp kapatan bir tercih de 
ayarlayabilirsiniz (bakınız: Erişilebilirlik özelliklerini hızlı bir şekilde etkinleştirme sayfa 54.

Erişilebilirlik özelliklerini iTunes'da açma:
 1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

 2 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Özet sekmesini tıklayın.

 3 Seçenekler bölümünde Evrensel Erişim'i Ayarla'yı seçin.

 4 Kullanmak istediğiniz seçenekleri seçin ve sonra Tamam’ı tıklayın.

 5 Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano'da erişilebilirlik özelliklerini açma ve kapatma hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki 
bölümlere bakın.

Mac'inizin ve iPod nano'nuzun erişilebilirlik özellikleri hakkında bilgi almak için 
www.apple.com/accessibility adresine gidin.

VoiceOver'ı Kullanma
VoiceOver, ekranda görünenleri sesli olarak açıklar böylece ekranı görmeden de iPod nano'yu 
kullanabilirsiniz. VoiceOver, iPod nano'da Erişilebilirlik ayarlarında belirttiğiniz dilde konuşur.

VoiceOver, tüm diller için olmasa da pek çok dilde geçerlidir.

VoiceOver, ekranda seçilen her bir öğe hakkında sizi bilgilendirir. Bir öğe seçildiğinde, etrafı 
beyaz dikdörtgenle çevrilir ve VoiceOver öğenin adını söyler veya öğeyi açıklar. Bu dikdörtgene 
VoiceOver imleci denir. 

Erişilebilirlik

http://www.apple.com/accessibility
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Metin seçilirse, VoiceOver o metni okur. Bir denetim (düğme veya anahtar gibi) seçilirse, 
VoiceOver size öğenin ne yaptığını açıklayabilir veya size yönergeler sunabilir; örneğin “açmak 
için çift dokunun” gibi.

iPod nano'da VoiceOver'u ayarlama
 1 iPod nano’ya EarPods veya kulaklık bağlayın.

 2 Ana Ekran’da Ayarlar’a dokunun, sonra Genel’e dokunun.

 3 Erişilebilirlik'e dokunun.

 4 VoiceOver’a dokunun, sonra şu seçeneklerden birini ayarlayın:

 • Seslendirme İpuçları:  VoiceOver imlecindeki öğe ile nasıl etkileşimde bulunulacağını açıklar. 
Bu özelliği, size iPod nano'yu nasıl kullanacağınızı öğretmesi için açmak isteyebilirsiniz ve 
daha sonra kapatabilirsiniz.

 • Konuşma Hızı:  VoiceOver için konuşma hızını artırır veya azaltır. Bu, sesli kitapların veya 
podcast'lerin konuşma hızını etkilemez.

 • Dil:  VoiceOver dilini ayarlar. iPod nano için dil kümesi ile eşleşmelidir.

 5 VoiceOver’ı açmak için  simgesine dokunun.

VoiceOver'u iPod nano'da ilk kez açıyorsanız, bir sorgu kutusu görünür.

 6 Sorgu kutusunda Tamam’a dokunun, sonra doğrulamak için Tamam’a çift dokunun.

Ekranı göremiyorsanız, “Tamam düğmesi” ifadesini duyana dek parmağınızı hareket ettirin, 
sonra tek parmağınızla çift dokunun.

15 saniye boyunca hiçbir şey yapmazsanız sorgu kutusu yok olur ve VoiceOver kapatılır.

VoiceOver açıkken, iPod nano'yu denetlemek için farklı hareketleri kullanırsınız. Fikrinizi 
değiştirir ve VoiceOver'u kapatmak isterseniz, anahtarı Kapalı konumuna taşımak için iki 
parmağınızla çift dokunun. Ayarlar ekranından uzaklaşırsanız, ayara geri dönmek ve VoiceOver'ı 
kapatmak için VoiceOver hareketlerini kullanmanız gerekir.

iPod nano'da VoiceOver hareketlerini kullanarak VoiceOver'ı kapatma
 1 Ana Ekran düğmesine basın, sonra “Ayarlar” ifadesini duyana dek tek parmağınızı 

ekranda kaydırın.

“Ayarlar” ifadesini duymazsanız, başka bir ekrana geçmek için iki parmağınızla kaydırın ve 
yeniden deneyin.

 2 Ayarlar'ı açmak üzere çift dokunun.
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 3 Genel ifadesini duyana dek parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın, sonra 
çift dokunun.

 4 “Erişilebilirlik” ifadesini görene veya duyana dek parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru 
kaydırın, sonra çift dokunun.

 5 “VoiceOver” ifadesini görene veya duyana dek parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru 
kaydırın, sonra çift dokunun.

 6 “VoiceOver düğmesi açık” ifadesini duyduğunuz zaman çift dokunun.

Doğrulama olarak “VoiceOver Kapalı” ifadesini duyarsınız. iPod nano'yu denetlemek için tekrar 
standart hareketleri kullanabilirsiniz.

VoiceOver hareketleri
VoiceOver açıkken, iPod nano'yu denetlemek için şu hareketleri kullanın: 

En üstten başlayarak ekranı okuma İki parmağınızla yukarı itin.

O anki seçimden başlayarak ekranı okuma İki parmağınızla aşağı itin.

Sorgu kutularını veya diğer metinleri okurken 
konuşmayı duraklatma veya sürdürme

Ekrana tek parmağınızla dokunun.

VoiceOver imlecindeki öğeyi seçme Ekrana tek parmağınızla dokunun.

VoiceOver imlecindeki öğeyi etkinleştirme Tek parmağınızla çift dokunun.

Bir ekran sola kaydırma İki parmağınızla sağa kaydırın.

Bir ekran sağa kaydırma İki parmağınızla sola kaydırın.

Listede veya menüde bir ekran yukarı kaydırma Tek parmağınızla aşağı itin.

Listede veya menüde bir ekran aşağı kaydırma Tek parmağınızla yukarı itin.

O anki eylemi başlatma veya durdurma İki parmağınızla dokunun.

Seçilen bir denetimin değerini artırma 
veya azaltma

Değeri artırmak için tek parmağınızla yukarı itin veya 
değeri azaltmak için tek parmağınızla aşağı itin.

Ana Ekran'a dönme Ana Ekran düğmesine basın.

Mono Ses’i ayarlama
Mono Ses, sol ve sağ kanallardaki sesi, EarPods’unuzun her iki tarafında da çalınan tek bir 
(monaural) sinyalde birleştirir. Bu, tek kulağında işitme sorunu olan kullanıcıların, diğer 
kulaklarıyla her iki kanalı birden duymalarını sağlar.

Mono Ses'i açma veya kapatma:
 1 Ana Ekran’da Ayarlar > Genel öğesine dokunun.

 2 Erişilebilirlik'e dokunun.

 3 Mono Ses'in yanındaki Açık/Kapalı anahtarına dokunun.

Ekran renklerini tersine çevirme
Okumayı kolaylaştırmak için, iPod nano ekranındaki renkleri tersine çevirebilirsiniz. Renkleri 
Tersine Çevir açıkken; ekran, fotoğraf negatifi gibi gözükür.

Renkleri Tersine Çevir’i açma veya kapatma:
 1 Ana Ekran’da Ayarlar > Genel öğelerine dokunun.

 2  Erişilebilirlik'e dokunun.

 3 Renkleri Tersine Çevir’in yanındaki Açık/Kapalı anahtarına dokunun.
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Erişilebilirlik özelliklerini hızlı bir şekilde etkinleştirme
iPod nano’yu Ana Ekran düğmesine üç kez bastığınızda Renkleri Tersine Çevirme veya 
VoiceOver özelliklerini kapatıp açacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, iPod nano’yu aynı özelliklere 
gereksinim duymayan başka bir kişiyle paylaşmayı kolaylaştırır.

Erişilebilirlik kestirmesini açma:
 1 Ana Ekran’da Ayarlar > Genel öğelerine dokunun.

 2  Erişilebilirlik'e dokunun.

 3 Ana Ekran’a Üç Tık öğesine dokunun, sonra seçeneklerden birine dokunun.
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Müzik ve diğer ses içeriklerini dinlemek, video izlemek ve fotoğrafları görüntülemek için  
iPod nano ile birlikte gelen EarPods’u veya uyumlu birçok üçüncü parti kulaklığı, mikrofonlu 
kulak setini ve hoparlörü kullanabilirsiniz. iPod nano’yu uyumlu Bluetooth mikrofonlu kulaklık 
setleriyle ve bazı arabalardaki eller serbest sistemleriyle de kullanabilirsiniz.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve 
Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

Apple EarPods’u kullanma
iPod nano’nuz ile birlikte gelen Apple EarPods, iPod nano’nun alt kısmındaki kulaklık kapısına 
bağlanır. EarPods’u, gösterildiği gibi kulaklarınıza takın.

Kulaklık kablosu
ayarlanabilir.

Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu bir Apple EarPods’unuz veya kulak içi kulaklığınız varsa, 
listelerde de dolaşabilirsiniz. Bilgi için bu aksesuarların belgelerine bakın.

Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods’u kullanma
Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods (burada gösterilen) ayrı olarak satılır.  
Bu kulaklıklar; bir mikrofon, ses yüksekliği düğmeleri ve ses çalınmasını denetlemenizi ve  
iz bildirimlerini duymanızı sağlamak üzere tümleşik bir düğme içerir.

Mikrofon düğmesi

EarPods ve Bluetooth aksesuarları
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Müzik dinlemek, FM radyo dinlemek veya yerleşik mikrofonu kullanarak sesli not kaydı 
yapmak için EarPods’u bağlayın. Müzik çalınmasını denetlemek ve iz bildirimlerini duymak için 
mikrofonun ortasındaki düğmeye basın.

Bir müzik parçasını veya antrenmanı duraklatma Ortadaki düğmeye basın. Çalmayı sürdürmek için 
yeniden basın.

Bir sonraki müzik parçasına atlama Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basın.

Bir önceki parçaya atlama Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basın.

Hızlı ileri sarma Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basın  
ve parmağınızı basılı tutun.

Geri sarma Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basın ve 
parmağınızı basılı tutun.

Ses yüksekliğini ayarlama + veya – düğmesine basın.

Çalınan parçanın bildirimini duyma Çalan parçanın başlığını ve sanatçı adını duyana dek 
ortadaki düğmeyi basılı tutun.

Sesli kitap, podcast veya iTunes U koleksiyonu 
dinliyorsanız; kitap başlığını, yazar adını veya bölüm 
bilgilerini duyarsınız.

Farklı bir liste seçme Çalınan parçanın başlığının ve sanatçı adının bildirimi 
sırasında, ilk listeyi duyana dek ortadaki düğmeyi 
basılı tutun.

Listeler arasında ileri veya geri gitmek için + 
veya – düğmelerini tıklayın. İstediğiniz listeyi 
duyduğunuzda, ortadaki düğmeye basın.

Not: iPod nano’daki Çal/Duraklat düğmesi, uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods’un 
ortasındaki düğmeye benzer şekilde çalışır. 

Bluetooth aksesuarlarına bağlanma
iPod nano’yu uyumlu Bluetooth mikrofonlu kulaklık setleriyle ve yeni arabalardaki bazı 
eller serbest sistemleri de dahil olmak üzere diğer aksesuarlarla kullanabilirsiniz. iPod nano, 
Bluetooth aygıtlarda ses yayını için A2DP’yi ve çalmayı denetlemek için AVRCP’yi destekler. 
Bluetooth aygıtını kullanabilmeniz için, onu iPod nano ile eşlemeniz gerekir.

iPod nano’yu Nike+ algılayıcısı veya Bluetooth kalp hızı monitörü ile de kullanabilirsiniz. 
Bluetooth fitness aygıtlarını Fitness bölümünde ayarlayın (Fitness tercihlerini ayarlama sayfa 35 
konusuna bakın).
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Önemli: Bluetooth aygıtınızın kullanımı, diğer aygıtlarla eşlenmesi ve performansının en iyi 
duruma getirilmesi ile ilgili yönergeler için aygıtla birlikte gelen belgeleri okuyun. 

iPod nano’yu bir Bluetooth aygıtla eşleme:
 1 Aygıtı bulunabilir yapmak veya onu diğer Bluetooth aygıtlarını aramaya ayarlamak için aygıtla 

birlikte gelen yönergeleri izleyin.

 2 iPod nano Ana Ekran’ında Ayarlar > Bluetooth öğelerine dokunun.

 3 Açmak için  simgesine dokunun.

iPod nano, kullanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramaya başlar.

 4 Aygıtınız listede göründüğünde ona dokunun.

Eşleme tamamlandığında aygıt adının altında “Bağlı” ifadesini görürsünüz. 

Bazı Bluetooth aygıtları eşlemenin tamamlanması için bir kod gerektirir. Kod girmenizi isteyen 
bir ekran görürseniz, aygıtla birlikte gelen belgelere bakın ve daha sonra aygıtın belgelerinde 
sağlanan kodu girin.

Aygıtınız Basit Güvenli Eşleme (Simple Secure Pairing) sistemini kullanıyorsa, iPod nano’da 
ve Bluetooth aygıtının ekranında altı basamaklı bir kod görünür. Kodlar eşleşiyorsa, eşlemeyi 
tamamlamak için iPod nano’da Eşle’ye dokunun.

Eşlenmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma:
Bluetooth aygıtı o anda bağlı olmasa bile iPod nano ile eşlenebilir. Aygıtı kullanmak için ona 
bağlanmanız gerekir.

 m Ana Ekran’da Ayarlar > Bluetooth öğelerine dokunun, sonra eşlenmiş aygıta dokunun.

Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra aygıt adının altında “Bağlı” ifadesini görürsünüz. 

Bluetooth aygıtının eşlemesini silme:
 1 Ana Ekran'da Ayarlar > Bluetooth öğesine dokunun.

 2 Aygıtlar listesinde aygıtın yanındaki  simgesine dokunun.

 3 “Bu Aygıtı Unut” düğmesine dokunun.
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Ses çıkış aygıtları arasında geçiş yapma
iPod nano’ya bağlı veya onunla eşlenmiş birden fazla ses çıkış aygıtınız varsa, ses çıkış aygıtını 
seçmek için iPod nano’daki çalma denetimlerini kullanabilirsiniz.

Birden fazla aygıt kullanılabiliyorsa, müzik için olan ses yüksekliğinin yanında ve diğer ses, 
video ve film türleri için ek çalma denetimlerinde bir hoparlör simgesi görünür.

Kulaklık kapısına EarPods veya başka bir kulaklık 
bağlıyken ve Lightning kapısına desteklenen bir USB  
ses aksesuarı takılıyken görünür.

EarPods veya Bluetooth olmayan diğer ses aygıtları 
seçiliyken ve başka çıkış seçenekleri varken görünür.

Bluetooth aygıtı seçiliyken ve başka çıkış seçenekleri 
varken görünür.

Denetimleri kullanmak için, iPod nano’nun Bluetooth aygıtıyla önceden eşlenmiş 
olması gerekir.

Ses çıkışı için bir aygıt seçme:
 m Simgeye dokunun, sonra listede aygıta dokunun.

Kulaklık kapısına bağlı EarPods ve diğer kulaklıklar listede “iPod” olarak görünür.
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iPod nano’yla ilgili pek çok sorun, bu bölümdeki öneriler izlenerek 
hızlıca çözülebilir.

5 Temel Öneri: Sıfırla, Yeniden Dene, Yeniden Başlat, Yeniden Yükle,  
Geri Yükle
iPod nano’yla ilgili bir sorununuz olduğunda bu beş temel öneriyi hatırlayın. Sorununuz 
giderilene dek bu adımları teker teker deneyin. Aşağıdakilerin faydası olmadığı takdirde, 
belirli sorunlarla ilgili çözümler için okumaya devam edin.

 • iPod nano'yu sıfırlayın. Aşağıdaki Genel öneriler konusuna bakın.

 • iPod nano'yu iTunes'da göremiyorsanız, farklı bir USB kapısı ile yeniden deneyin.

 • Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve en yeni yazılım güncellemelerin yüklü olduğundan 
emin olun.

 • Web'deki en yeni sürümden iTunes yazılımını yeniden yükleyin.

 • iPod nano'yu geri yükleyin. Bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme sayfa 63.

Genel öneriler
iPod nano’yla ilgili çoğu sorun, iPod sıfırlanarak çözülebilir.

iPod nano’yu sıfırlamanız gerekirse
 m Öncelikle, iPod nano'nun şarjı olduğundan emin olun. Sonra, Apple logosu görünene dek Uyut/

Uyandır düğmesi ile Ana Ekran düğmesine 6 saniye boyunca basın.

Pod nano açılmazsa veya yanıt vermezse
 m Pod nano pilinin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. iPod nano’yu bilgisayarınızdaki yüksek güçlü 

bir USB 2.0 veya USB 3.0 kapısına ya da bir Apple USB güç adaptörüne bağlayın ve pilin şarj 
olmasını bekleyin. iPod nano'nun şarj olduğunu doğrulamak için, iPod nano ekranında bir 
şimşek simgesi görüntülendiğinden emin olun.

Not: Çoğu klavyedeki USB 2.0 kapısı, iPod nano’yu şarj etmek için yeterli gücü sağlamaz. 
iPod nano’yu bilgisayarınızdaki yüksek güçlü bir USB 2.0 veya USB 3.0 kapısına bağlayın.

 m iPod nano yanıt verene dek 5 temel öneriyi teker teker deneyin.

iPod nano'nun bağlantısını kesmek istiyor ama “Bağlı” veya “Eşzamanlanıyor” iletisini 
görüyorsanız

 m iPod nano müzikleri eşzamanlıyorsa, bitirmesini bekleyin.

 m iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Çıkar düğmesini (C) tıklayın.

 m iPod nano iTunes’dan yok oluyor ama iPod nano ekranında “Bağlı” veya “Eşzamanlanıyor” 
iletisini görmeye devam ediyorsanız, iPod nano’nun bağlantısını kesin.

İpuçları ve Aksaklıkları Giderme
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 m iPod nano iTunes’dan yok olmuyorsa, iPod nano simgesini masaüstünden Çöp Sepeti’ne 
sürükleyin (Mac kullanıyorsanız). Windows PC kullanıyorsanız, Bilgisayarım’daki (My Computer) 
aygıtı çıkarın veya sistem tepsisindeki Donanımı Güvenle Kaldır (Safely Remove Hardware) 
simgesini tıklayıp iPod nano’yu seçin. “Bağlı” veya “Eşzamanlanıyor” iletisini hâlâ görüyorsanız, 
bilgisayarınızı yeniden başlatın ve iPod nano'yu yeniden çıkarın.

iPod nano müzik çalmıyorsa
 m Ses yüksekliğinin düzgün ayarlandığından emin olun. Bir maksimum ses sınırı ayarlanmış 

olabilir. Bunu Ayarlar'da değiştirebilir veya silebilirsiniz. Bakınız: Maksimum ses sınırını 
ayarlama sayfa 25.

 m iTunes 10.7 veya daha yeni bir sürümünü kullandığınızdan emin olun 
(www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden edinilebilir). iTunes'un daha eski sürümleri 
kullanılarak iTunes Store'dan satın alınan parçalar, siz iTunes'u yükseltmedikçe iPod nano 
üzerinde çalınmayacaktır.

iPod nano'nuzu bilgisayarınıza bağladığınızda hiçbir şey olmuyorsa
 m www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden en yeni iTunes yazılımını yüklediğinizden 

emin olun.

 m Bilgisayarınızdaki başka bir USB kapısına bağlamaya çalışın.

Not: iPod nano’yu bağlamak için bilgisayarınızda USB 2.0 kapısı veya USB 3.0 kapısı olması 
gerekir. USB 2.0 kapısı olmayan bir Windows PC'niz varsa, bazı durumlarda bir USB 2.0 kartı 
satın alıp takmanız mümkün olabilir.

 m iPod nano USB hub’a bağlıysa, iPod nano’yu bilgisayarınızdaki yüksek güçlü bir USB 2.0 veya 
USB 3.0 kapısına bağlamayı deneyin.

 m iPod nano'nun sıfırlanması gerekiyor olabilir (bakınız: Sayfa 59).

 m iPod nano’yu bir Lightning kablosu kullanarak taşınabilir bir bilgisayara bağlıyorsanız, 
iPod nano’yu bağlamadan önce bilgisayarı bir elektrik prizine takmayı unutmayın.

 m Gerekli bilgisayara ve yazılıma sahip olduğunuzdan emin olun. Bakınız: Sistem gereksinimlerini 
denetlemek istiyorsanız sayfa 62.

 m Kablo bağlantılarını kontrol edin. Kablonun her iki ucunu da çıkarın ve USB kapılarında 
herhangi bir yabancı cisim olmadığından emin olun. Sonra kabloyu yeniden bağlayın.

 m Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.

 m Önceki önerilerin hiçbiri sorunlarınızı çözmüyorsa, iPod nano yazılımını geri yüklemeniz 
gerekebilir. Bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme sayfa 63.

iPod nano ekranı kapandığında müzik duruyorsa
 m Kulaklık kapısının içinde pislik olmadığından emin olun.

iPod nano “Güç Kaynağına Bağlayın” iletisini görüntülüyorsa
 m iPod nano son derece düşük güçte çalışıyorsa ve iPod nano’nun bilgisayarınızla iletişime 

geçebilmesi için pilinin doldurulması gerekiyorsa bu ileti görünebilir. Pili şarj etmek 
için iPod nano’yu bilgisayarınızdaki yüksek güçlü bir USB 2.0 kapısına veya USB 3.0 
kapısına bağlayın.

İleti yok olana kadar ve iPod nano, iTunes veya Finder’da görünene kadar iPod nano’yu 
bilgisayarınıza bağlı bırakın. Pilin ne kadar tükendiğine bağlı olarak, iPod nano’nun çalışmaya 
başlaması için onu 30 dakikaya kadar şarj etmeniz gerekebilir.

iPod nano’yu daha hızlı şarj etmek için, isteğe bağlı olarak alınan Apple USB güç 
adaptörünü kullanın.

http://www.apple.com/tr/itunes/download/
http://www.apple.com/tr/itunes/download/
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iPod nano, iTunes ile geri yükleme yapılması gerektiğine dair bir ileti görüntülüyorsa
 m Bilgisayarınızda iTunes'un en yeni sürümünün olduğundan emin olun 

(www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden indirin).

 m iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın. iTunes açıldığında, iPod nano'ya geri yükleme yapmak 
için ekranda görünen yönergeleri izleyin.

 m iPod nano'nun geri yüklenmesi sorunu çözmüyorsa, iPod nano'nun onarılması gerekiyor 
olabilir. www.apple.com/support/ipod adresindeki iPod servis ve destek web sitesinde, destek 
bilgilerini bulabilirsiniz.

iPod nano'ya bir müzik parçası veya başka bir öğe ekleyemiyorsanız
 m Müzik parçası iPod nano'nun desteklemediği bir biçimde olabilir. iPod nano, aşağıdaki ses 

dosyası biçimlerini desteklemektedir. Bunların arasında sesli kitaplar ve podcast'ler için biçimler 
de bulunmaktadır:

 • AAC (M4A, M4B, M4P, en fazla 320 Kb/sn)

 • Apple Lossless (yüksek kaliteli bir sıkıştırılmış biçim)

 • MP3 (en fazla 320 Kb/sn)

 • MP3 Variable Bit Rate (VBR)

 • WAV

 • AA (audible.com spoken word; 2, 3 ve 4 biçimleri)

 • AIFF

Apple Lossless biçimini kullanarak kodlanan bir müzik parçası, CD kalitesinde sese sahiptir ama 
AIFF veya WAV biçimi kullanılarak kodlanan bir müzik parçasının yalnızca yarısı kadar yer kaplar. 
AAC veya MP3 biçiminde kodlanan aynı parça daha da az yer kaplar. iTunes’u kullanarak bir 
CD’deki müziği içe aktardığınızda, müzik saptanmış olarak AAC biçimine dönüştürülür. 

iTunes'da iPod nano tarafından desteklenmeyen bir parçanız varsa, onu iPod nano'nun 
desteklediği bir biçime dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için iTunes Yardım'a bakın.

Windows için iTunes yazılımını kullanarak, korumalı olmayan WMA dosyalarını AAC veya 
MP3 biçimine dönüştürebilirsiniz Bu, WMA biçiminde kodlanmış bir müzik arşiviniz varsa 
yararlı olabilir.

iPod nano; audible.com biçim 1, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 veya WMA ses 
dosyalarını desteklemez.

HD videoları eşzamanlayarak iPod nano’ya aktaramazsınız; yalnızca standart çözünürlüklü 
videolar desteklenir. Videoyu, iPod nano üzerinde oynatılması için dönüştürebilirsiniz. Daha 
fazla bilgi için iTunes Yardım’a bakın. 

iPod nano “Genius’u etkinleştirmek için iTunes’a bağlayın” iletisini görüntülüyorsa
 m iTunes’da Genius’u açmamışsınız veya iTunes’da Genius’u açtıktan sonra iPod nano’nuzu 

eşzamanlamamışsınız demektir. Bakınız: Genius listeleri yaratma sayfa 24.

iPod nano “Seçili parça için Genius kullanılamıyor” iletisini görüntülüyorsa
 m Genius açıktır ama seçilen müzik parçasını kullanarak bir Genius listesi oluşturamıyordur. 

iTunes Store Genius veritabanına düzenli olarak yeni müzik parçaları eklendiği için, daha sonra 
tekrar deneyin.

iPod nano radyo sinyalini alamıyorsa
 m EarPods’un veya kulaklığın tam olarak bağlandığından emin olun.  

 m Kulaklığın kablosunun yerini değiştirmeyi deneyin ve kablonun sarılmış veya bükülmüş 
olmadığından emin olun.

 m Yayını daha iyi alan bir yere, mesela pencere kenarı veya açık hava gibi, gidin.

http://www.apple.com/tr/itunes/download/
http://www.apple.com/support/ipod
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iPod nano’yu yanlışlıkla anlamadığınız bir dili kullanmaya ayarlarsanız
 m Dili sıfırlayabilirsiniz:

 1 Ana Ekran’da Ayarlar’a dokunun (simge dişli gibi görünür).

 2 Üstten ikinci menü öğesine (Genel) dokunun.

 3 Listenin en altına doğru itin, sonra alttan ikinci menü öğesine (Dil) dokunun.

 4 Kullandığınız dile dokunun, sonra menünün sağ üst tarafındaki düğmeye (Bitti) dokunun.

Soldaki düğme Vazgeç’tir.

 m Ayrıca, tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz (eşzamanlanan içerikleriniz silinmez veya değiştirilmez). 
Ayarlar’a dokunun, menüdeki son öğeye (Reset Settings) dokunun ve sonra kırmızı düğmeye 
(Reset) dokunun.

Son düğme Vazgeç’tir.

 m Reset Settings menü öğesini bulamazsanız, iPod nano'yu özgün durumuna döndürmek 
için geri yükleyebilir ve bir dil seçebilirsiniz. Bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve geri 
yükleme sayfa 63.

iPod nano yanıt vermiyorsa ve ekrandaki öğelerin etrafında bir kutu görüyorsanız
 1 VoiceOver açık olabilir. Ana Ekran düğmesine üç kez basın.

VoiceOver için açma/kapatma özelliği açıksa, Ana Ekran’a üç kez basılması VoiceOver’ı kapatır 
veya açar.

 2 Kutu hâlâ görünür durumdaysa, kapatmak için VoiceOver hareketlerini kullanın (VoiceOver 
hareketleri sayfa 53 konusuna bakın).

iPod nano ekrandaki metni seslendiriyorsa
 m VoiceOver açılmış olabilir ve onu kapatmak için VoiceOver hareketlerini kullanmanız gerekir 

(bakınız: VoiceOver hareketleri sayfa 53).

Sistem gereksinimlerini denetlemek istiyorsanız
iPod nano'yu kullanmak için şunlara sahip olmalısınız:

 m Aşağıdaki bilgisayar konfigürasyonlarından biri:

 • Yüksek güçlü USB 2.0 kapısına veya USB 3.0 kapısına sahip bir Mac

 • Yüksek güçlü USB 2.0 kapısına sahip veya USB 2.0 kartı takılmış olan bir Windows PC

 m Aşağıdaki işletim sistemlerinden biri:

 • Mac OS X 10.6.8 veya daha yenisi

 • Windows 7, 32 bit sürümü

 • Windows Vista, 32 bit sürümü

 • Windows XP Home veya Professional (Service Pack 2 veya daha yenisi ile)

 m iTunes 10.7 veya daha yenisi (www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden indirin).

Windows PC’nizin yüksek güçlü USB 2.0 kapısı yoksa, bir USB 2.0 kartı satın alıp 
takabilirsiniz. Kablolar ve uyumlu USB kartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
www.apple.com/tr/ipod/ adresine gidin.

Mac'te iPod nano'nun tüm fotoğraf özelliklerini kullanabilmek için, iPhoto'nun 8.1 veya daha 
yeni bir sürümü gerekir. Bu yazılım isteğe bağlıdır. Mac'inizde iPhoto zaten yüklü olabilir; 
Uygulamalar klasörünüze bakın.

http://www.apple.com/tr/itunes/download/
http://www.apple.com/tr/ipod
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Hem Mac hem de Windows PC bilgisayarlarda, iPod nano, bilgisayarınızın sabit diskindeki 
klasörlerden sayısal fotoğrafları eşzamanlayarak aktarabilir.

iPod nano'yu hem Mac hem de Windows PC ile kullanmak istiyorsanız
 m iPod nano'yu bir Mac ile kullanıyor ama Windows PC ile kullanmak istiyorsanız, iPod yazılımını 

PC ile kullanılmak üzere geri yüklemelisiniz (bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve geri 
yükleme sayfa 63).

Önemli: iPod yazılımının geri yüklenmesi, müzik parçaları da dahil olmak üzere iPod nano'daki 
tüm verileri siler.

iPod nano'yu bir Mac ile kullanırken, üzerindeki tüm verileri silmeden Windows PC ile 
kullanmaya geçiş yapamazsınız.

iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme
iPod yazılımını güncellemek veya geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz. iPod nano'yu 
en yeni yazılımı kullanacak şekilde güncellemelisiniz. Ayrıca, yazılımı geri yükleyebilirsiniz; bu, 
iPod nano'yu özgün durumuna geri döndürür.

 • Güncellemeyi seçerseniz, yazılım güncellenir ama ayarlarınız ve parçalarınız etkilenmez.

 • Geri yüklemeyi seçerseniz; müzik parçaları, videolar, dosyalar ve fotoğraflar da 
dahil olmak üzere tüm veriler iPod nano'dan silinir. Tüm iPod nano ayarları özgün 
durumlarına döndürülür.

iPod yazılımını güncelleme veya geri yükleme:
 1 Internet bağlantınız olduğundan ve iTunes'un en son sürümünü 

www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden indirip yüklediğinizden emin olun.

 2 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın.

 3 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Özet’i tıklayın.

Sürüm bölümü, iPod nano'nun güncel olup olmadığını veya yazılımın daha yeni bir sürümünü 
gerektirip gerektirmediğini söyler.

 4 Yazılımın en son sürümünü yüklemek için Güncelle düğmesini tıklayın.

 5 Eğer gerekliyse, iPod nano'yu özgün ayarlarına döndürmek üzere geri yüklemek için Geri 
Yükle'yi tıklayın (bu, iPod nano'dan tüm verileri siler). Geri yükleme işlemini tamamlamak için 
ekrandaki yönergeleri izleyin.

Önemli: iPod yazılımının geri yüklenmesi, müzik parçaları da dahil olmak üzere iPod nano'daki 
tüm verileri siler.

http://www.apple.com/tr/itunes/download/


14

  64

UYARI: Bu güvenlik yönergelerinin izlenmemesi; yangına, elektrik çarpmasına veya başka 
yaralanmalara ya da iPod nano’ya veya diğer eşyalarınıza zarara yol açabilir. iPod nano’yu 
kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerinin tümünü okuyun. 

iPod nano Kullanma Kılavuzu’nu, ileride başvurmak üzere el altında bulundurun.

Önemli güvenlik bilgileri
Kullanım  iPod nano’yu dikkatli kullanın. iPod nano metal, cam ve plastikten yapılmıştır ve 
içinde hassas elektronik bileşenler vardır. iPod nano düşürülürse, yakılırsa, delinirse veya ezilirse 
ya da herhangi bir sıvıya temas ederse hasar görebilir. Hasar görmüş bir iPod nano (ekranın 
kırılması durumunda olduğu gibi) yaralanmaya neden olabileceği için onu kullanmayın. 
Çizilmesinden endişe ediyorsanız, bir kılıf kullanmayı düşünün.

Onarım  iPod nano’nun içini açmayın ve iPod nano’yu kendiniz onarmaya çalışmayın. 
iPod nano’nun sökülmesi sizin yaralanmanıza veya iPod nano’nun hasar görmesine neden 
olabilir. iPod nano hasar görmüşse, hatalı çalışıyorsa veya sıvıya temas etmişse Apple’a veya 
Apple yetkili servis sağlayıcısına danışın. Servis alma hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste 
bulabilirsiniz: www.apple.com/support/ipod.

Pil  iPod nano’daki pili kendiniz değiştirmeye çalışmayın; aksi takdirde pile hasar verebilirsiniz, 
bu da aşırı ısınmalara ve yaralanmalara neden olabilir. iPod nano’daki lityum iyon pil yalnızca 
Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir; pil geri dönüştürülmeli 
ya da ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Pilin geri dönüştürülmesi ve değiştirilmesi hakkında 
bilgi için, www.apple.com/tr/batteries/replacements.html adresine gidin. Pili yakmayın.

Dikkatin dağılması  iPod nano’nun bazı durumlarda kullanımı dikkatinizi dağıtabilir ve tehlikeli 
bir durumun oluşmasına neden olabilir. Kulaklıkların kullanımını yasaklayan veya sınırlayan 
kurallara uyun (örneğin bisiklet sürerken kulaklık kullanımı).

Şarj etme  iPod nano’yu, birlikte gelen kablo ve isteğe bağlı güç adaptörüyle veya USB 2.0 
ile uyumlu diğer üçüncü parti iPod için yapılmış kablo ve güç adaptörleriyle şarj edin. Hasar 
görmüş kabloların veya şarj aletlerinin kullanılması veya ıslak ortamlarda şarj edilmesi elektrik 
çarpmasına neden olabilir. iPod nano’yu şarj etmek için Apple Lightning kablosunu kullanırken, 
fişi elektrik prizine takmadan önce AC fişinin veya AC güç kablosunun adaptöre tam olarak 
takılı olduğundan emin olun. Güç adaptörleri normal kullanım sırasında ısınabilir ve uzun 
süreli temas durumunda yaralanmaya neden olabilir. Kullanım sırasında güç adaptörlerinin 
çevresinde her zaman yeterli havalandırma olmasını sağlayın.

Güvenlik ve Kullanım

http://www.apple.com/support/ipod
http://www.apple.com/tr/batteries/replacements.html
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İşitme kaybı  Yüksek düzeylerde ses dinlenmesi işitme duyunuza hasar verebilir. Olası işitme 
hasarlarını engellemek için yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin. Yüksek ses 
düzeylerine uzun süre maruz kalma, arkaplandaki seslerle birlikte seslerin aslında olduklarından 
daha alçakmış gibi algılanmalarına neden olabilir. Aygıtınızla yalnızca uyumlu alıcıları, 
kulaklıkları, hoparlörleri veya kulaklık setlerini kullanın. Kulağınıza herhangi bir şey sokmadan 
önce sesi açın ve ses yüksekliğini denetleyin. İşitme kaybı hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: 
www.apple.com/sound/. iPod nano'da maksimum ses sınırının nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi 
edinmek için, bakınız: Maksimum ses sınırını ayarlama sayfa 25.

RF enerjisine maruz kalma iPod nano, Bluetooth özellikli aygıtlara bağlanmak için telsiz 
sinyallerini kullanır. Özgül Soğurma Oranı (SAR), vücudun RF enerjisini içine alma hızını 
gösterir. ABD’nin FCC sınırlamasına uyan ülkelerde SAR sınırı kilogram başına 1,6 Vat (W/kg, 
1 gram doku kütlesi içeren bir hacim üzerinde) ve Avrupa Birliği Konseyi sınırlamasına uyan 
ülkelerde SAR sınırı 2,0 W/kg’dır (10 gramlık dokular üzerindeki ortalama). Testler sırasında 
iPod nano Bluetooth telsizleri en yüksek gönderim düzeylerine ayarlanmış ve vücut üzerindeki 
kullanımlara benzer şekilde yerleştirilmiştir. Metal parçalara sahip kılıflardan kaçının.

Radyo frekansı paraziti Elektronik aygıtların kullanımını yasaklayan veya sınırlayan işaretlere 
ve uyarılara uyun (örneğin sağlık tesislerinde veya patlayıcı ortamlarda). iPod nano radyo 
frekansı yayılımlarını düzenleyen kurallara uyacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiş 
olmasına rağmen, iPod nano’nun bu tür yayılımları diğer elektronik aygıtların çalışmasını 
olumsuz etkileyerek onların kusurlu çalışmasına neden olabilir. Uçakta seyahat ederken olduğu 
gibi kullanımın yasaklandığı yerlerde veya yetkililer tarafından istendiğinde iPod nano’yu veya 
Bluetooth’u kapatın.

Tıbbi aygıtlar iPod nano elektromanyetik alanlar yayan bir telsiz içerir. Bu elektromanyetik 
alanlar kalp pillerinde veya diğer tıbbi aygıtlarda parazit yapabilir. Kalp pili takıyorsanız, kalp 
pilinizle iPod nano arasında en az 15 cm mesafe bırakın. iPod nano’nun kalp piliniz veya başka 
bir tıbbi aygıt ile parazit yaptığından şüpheleniyorsanız, iPod nano’yu kullanmayı bırakın ve 
tıbbi aygıtınızla ilgili özel bilgiler için doktorunuza danışın. Birlikte gelen kulaklıkların kulağa 
takılan bölümünde mıknatıs bulunur ve bunlar kalp pillerinde, defibrilatörlerde veya diğer 
tıbbi aygıtlarda parazit yapabilir. Kalp pili veya defibrilatörle kulaklık arasında en az 15 cm 
mesafe bırakın.

Tıbbi durumlar  iPod nano tarafından etkilenebileceğini düşündüğünüz bir tıbbi durumunuz 
varsa (örneğin nöbetler, geçici bilinç kaybı, göz yorgunluğu veya baş ağrısı), iPod nano’yu 
kullanmadan önce doktorunuza danışın. 

Patlayıcı ortamlar Yakıt alanları veya havanın kimyasal madde ya da parçacık (tane, toz veya 
metal tozu gibi) içerdiği alanlar gibi patlama riski olan ortamlarda iPod nano’yu şarj etmeyin 
veya kullanmayın. Tüm işaretlere ve yönergelere uyun.

Yinelenen hareketler iPod nano’da yinelenen etkinlikleri gerçekleştirirken ellerinizde, 
kollarınızda, bileklerinizde, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer kısımlarında 
ara sıra rahatsızlık hissedebilirsiniz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, iPod nano’yu 
kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.

Önemli kullanım bilgileri
Bağlayıcıları ve kapıları kullanma  Asla bir bağlayıcıyı bir kapıya zorlayarak takmaya veya bir 
düğmeye aşırı basınç uygulamaya çalışmayın; bu durum garanti kapsamında olmayan hasarlara 
neden olabilir. Eğer bağlayıcı ve kapı, makul bir kolaylıkla birbirine oturmuyorsa, muhtemelen 
birbiriyle uyumlu değildir. Kapının önünde engel olup olmadığına bakın ve bağlayıcının kapıya 
uyduğundan ve bağlayıcıyı kapıya uygun yönde taktığınızdan emin olun.

http://www.apple.com/sound/
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iPod nano’yu kabul edilebilir sıcaklıklarda çalıştırma  iPod nano, sıcaklığın 0º ile 35º C  
(32º - 95º F) arasında olduğu yerlerde çalışacak ve sıcaklığın -20º ile 45º C (-4º - 113º F) arasında 
olduğu yerlerde saklanacak şekilde tasarlanmıştır. Daha düşük veya yüksek sıcaklıklar, geçici 
olarak pil ömrünü kısaltabilir veya iPod nano'nun doğru şekilde çalışmasına geçici olarak 
engel olabilir. iPod nano’nun park edilmiş bir otomobilde veya doğrudan güneş ışığı altında 
bırakılması, iPod nano’nun bu saklama veya çalışma sıcaklığı aralığını aşmasına neden olabilir. 
iPod nano’yu kullanırken aşırı sıcaklık veya nem değişikliklerinden kaçının, aksi takdirde  
iPod nano’nun üzerinde veya içinde buğu oluşabilir.

iPod nano’yu kullanırken veya pilini şarj ederken iPod nano’nun ısınması normaldir. 
iPod nano’nun dış yüzeyi, ısıyı aygıtın içinden dışarıdaki daha serin havaya doğru aktaran 
soğutucu bir yüzey işlevi görür.

iPod nano'nun dışını temiz tutma  Mürekkep, boya, makyaj, pislik, yemek, yağ veya losyon 
gibi lekeye neden olabilecek kir kaynaklarıyla temas etmesi durumunda, iPod nano'yu hemen 
temizleyin. iPod nano'yu temizlemek için, tüm kablolarını çıkarın ve iPod nano'yu kapatın 
(Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun). Daha sonra yumuşak, az nemli, tüy bırakmayan 
bir bez kullanın. Açıklıkların nemlenmesinden kaçının. iPod nano'yu temizlemek için cam 
temizleyiciler, evde kullanılan temizlik maddeleri, püskürtmeli temizleyiciler, çözücü maddeler, 
alkol, amonyak veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

Lightning kablosu Normal kullanım sonrasında Lightning kablosundaki fişin renk değiştirmesi 
normaldir. Kir, toz ve sıvılarla temas rengin değişmesine neden olabilir. Renk değişikliğini 
ortadan kaldırmak için veya kablo kullanım sırasında ısındıysa ya da iPod nano’yu şarj etmiyor 
veya eşzamanlamıyorsa, Lightning kablosunu bilgisayarınızdan veya güç adaptörünüzden 
çıkarın ve yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Lightning kablosundaki 
bağlayıcıyı temizlerken sıvı veya temizleme ürünü kullanmayın.

iPod nano'nun atılması  iPod nano'nun doğru şekilde atılması ve diğer önemli düzenleyici 
uyumluluk bilgileri hakkında bilgi edinmek için, bakınız: Atma ve geri dönüşüm 
bilgileri sayfa 69. 
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iPod nano seri numarasını şurada bulabilirsiniz:

 • iPod nano’nun arkasında yazılıdır.

 • iPod nano’yu açın, sonra Ayarlar > Genel > Hakkında öğelerine dokunun.

 • iTunes’da (iPod nano bilgisayarınıza bağlıyken), iPod nano’yu seçin, sonra Özet’i tıklayın.

iPod'a ilişkin yazılım ve servis bilgileri için buraya bakın.

Şu konuda bilgi edinmek için Bunu yapın

Servis ve destek bilgileri, 
tartışmalar, öğreticiler ve Apple 
yazılım indirmeleri

Şuraya gidin:  www.apple.com/support/ipodnano

iTunes'u kullanma iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Çevrimiçi iTunes öğreticileri için (yalnızca bazı bölgelerde kullanılabilir) 
şuraya gidin:  www.apple.com/emea/support/itunes/

iPhoto’yu kullanma (OS X’de) iPhoto'yu açıp Yardım > iPhoto Yardım komutunu seçin.

iPod nano hakkındaki en 
son bilgiler

iPod nano'yu kayıt ettirin. Kayıt olmak için bilgisayarınıza iTunes'u 
yükleyin ve iPod nano'yu bağlayın.

Garanti servisi alma Öncelikle bu kılavuzdaki, ekran üstü yardımdaki ve 
çevrimiçi kaynaklardaki önerileri izleyin. Sonra, şu adrese 
gidin:  www.apple.com/support/ipodnano

Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek

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


Mevzuat
iPod nano’ya özel mevzuat bilgileri, sertifikasyon ve 
uyumluluk işaretleri iPod nano’da bulunmaktadır. Ayarlar 
> Genel > Hakkında > Mevzuat bölümüne gidin.

FCC Uyum Beyannamesi
Bu aygıt, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. 
Çalışması, aşağıdaki iki duruma tabidir:  (1) Bu aygıt zararlı 
parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen 
çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak 
üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir. Radyo 
veya TV yayını alımlarında parazitlenmelerden şüphe 
ederseniz yönergelere bakın.

Radyo ve Televizyon Parazitlenmesi
Bu bilgisayar ekipmanı; radyo frekansı enerjisi üretir, 
kullanır ve yayabilir. Eğer uygun biçimde –yani tam 
olarak Apple'ın yönergelerine uygun biçimde – kurulmaz 
ve kullanılmazsa, radyo ve TV yayınlarının alımlarında 
parazitlenmelere neden olabilir.

Bu ekipman, FCC kurallarının 15. bölümündeki 
belirtimlere göre, B Sınıfı sayısal aygıtlar için belirlenmiş 
sınırlarla test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu 
belirtimler, bir yerleşim biriminde bu tür parazitlenmelere 
karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Ancak, belli bir kurulumda parazitlenmenin oluşmayacağı 
garanti edilemez.

Bilgisayar sisteminizin parazitlenmelere neden olup 
olmadığını, bilgisayarınızı kapatarak anlayabilirsiniz. 
Eğer parazitlenme durursa, bilgisayarın ya da 
çevrebirim aygıtlarından birinin parazitlenmeye neden 
olması olasıdır.

Eğer bilgisayar sisteminiz radyo veya TV yayınlarının 
alımında parazitlenmeye neden oluyorsa, aşağıdaki 
önlemleri alarak sorunu gidermeyi deneyin:

 • Parazitlenme duruncaya kadar radyo ya da TV 
antenini çevirin.

 • Bilgisayarı, TV'nin ya da radyonun bir tarafından diğer 
tarafına taşıyın.

 • Bilgisayarı, TV'den veya radyodan uzağa taşıyın.
 • Bilgisayarı, TV'den ya da radyodan farklı bir sigortaya 

bağlı bir prize takın. (Başka bir deyişle, bilgisayar ve 
TV ya da radyonun bulunduğu devrelerin, farklı devre 
kesiciler ya da sigortalar tarafından denetlendiğinden 
emin olun.)

Eğer gerekli ise, bir Apple yetkili servis sağlayıcısına veya 
Apple'a danışın. Apple ürününüz ile birlikte gelen servis 
ve destek bilgilerine bakın. Veya daha fazla öneri için 
tecrübeli bir radyo - TV teknisyeninin görüşlerini alın.

Önemli: Apple Inc., tarafından izin verilmeden bu 
üründe yapılacak değişiklikler EMC uyumluluğunu 
geçersiz kılabilir ve sizin bu ürünü kullanma yetkinizi 
ortadan kaldırabilir.
Bu ürün, sistem bileşenleri arasında Apple çevrebirim 
aygıtlarının, Apple yalıtılmış kablolarının ve 
bağlayıcılarının kullanımını içeren şartlar altında, EMC 
uyumluluğu için test edilmiştir.

Radyo, TV ve diğer elektronik aygıtlarda parazitlenmelere 
neden olma olasılığını azaltmak için, sistem bileşenleri 
arasında Apple marka çevrebirim aygıtları, yalıtılmış 
kablolar ve bağlayıcılar kullanmanız önemlidir. Apple 
marka çevrebirim aygıtları, uygun yalıtılmış kabloları ve 
bağlayıcıları; bir Apple yetkili satıcısından edinebilirsiniz. 
Apple olmayan çevrebirim aygıtları için, yardım almak 
üzere üreticisine veya satıcısına danışın.

Sorumlu taraf (yalnızca FCC konuları için iletişime geçin): 
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Beyannamesi
Bu aygıt Industry Canada lisansından muaf RSS 
standartlarıyla uyumludur. Çalışması, aşağıdaki iki 
duruma tabidir: (1) Bu aygıt parazitlenmeye neden 
olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasına 
neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her 
türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes 
de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles 
de provoquer un fonctionnement non souhaité de 
l’appareil.

Kore Uyarı Beyannameleri

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

Singapur Kablosuz İletişim Sertifikasyonu

Tayvan Kablosuz İletişim Sertifikasyonları

Düzenleyici Uyumluluk Bilgileri

  68



Japonya VCCI B Sınıfı Beyannamesi

Avrupa Topluluğu
Bu aygıt R&TTE Yönergesi ile uyumludur.

AB Uyumluluk Bildirimi’nin bir kopyası şu adreste 
bulunabilir: www.apple.com/euro/compliance.

Pilin Değiştirilmesi
iPod nano’daki lityum iyon pil yalnızca Apple 
veya Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından 
değiştirilmelidir; pil geri dönüştürülmeli ya da 
ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Pilin geri 
dönüştürülmesi ve değiştirilmesi hakkında bilgi için, 
www.apple.com/tr/batteries/replacements.html 
adresine gidin.

Atma ve geri dönüşüm bilgileri
iPod'unuz, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde 
atılmalıdır. Bu ürün bir pil içerdiği için, ev atıklarından ayrı 
olarak atılmalıdır. iPod'unuzun kullanım ömrü bittiğinde, 
geri dönüşüm seçenekleri hakkında bilgi edinmek üzere 
Apple'a veya yerel mercilere başvurun.

Apple’ın geri dönüşüm programı hakkında bilgi için, şu 
adrese gidin: www.apple.com/recycling

Çin

Tayvan

Pil Şarj Aleti Verimliliği

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.
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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

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 ve Çevre
Apple olarak biz, çalışmalarımızın ve ürünlerimizin 
çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirgeme 
sorumluluğumuzun farkındayız.

Daha fazla bilgi için, www.apple.com/environment 
adresine gidin.

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


 K Apple Inc. 
© 2012 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple logosu, Finder, iLife, iMovie, iPod, iPhone, 
iPhoto, iPod nano, iTunes, Mac, Mac OS, OS X ve Made for 
iPod logosu; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari 
markalarıdır. 

Multi-Touch ve EarPods, Apple Inc.’in ticari markalarıdır. 

iTunes Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı  
servis markasıdır. 

NIKE ve Swoosh design; NIKE, Inc.’in ve iş ortaklarının ticari 
markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. 

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.’in 
kayıtlı ticari markalarıdır ve söz konusu markaların Apple 
tarafından tüm kullanımı lisanslıdır.

Burada bahsedilen diğer şirket ve ürün adları, ait oldukları 
şirketlerin ticari markaları olabilirler.

Üçüncü parti ürünlerin adları yalnızca bilgi vermek 
amacıyla verilmiş olup herhangi bir öneri veya teşvik anlamı 
bulunmamaktadır. Apple, bu ürünlerin kullanımına veya 
performansına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 
Varsa tüm mutabakat ve anlaşmalar veya garantiler, doğrudan 
satıcı firmalar ve olası kullanıcılar arasında gerçekleşir.

Bu kitaptaki bilgilerin doğruluğu için gerekli özen 
gösterilmiştir. Basım ve yazım hatalarından dolayı Apple 
sorumlu tutulamaz.
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