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51. nodaļa  Pamatinformācija par iPod nano

Iepazīšanās ar iPod nano

Iepazīstieties ar sava iPod nano vadības slēdžiem un pogām:

iPod nano vadības pogu lietošana
iPod nano vadības pogas ir viegli atrast un lietot. Lai ieslēgtu iPod nano, nospiediet 
jebkuru pogu. Parādās galvenā izvēlne.

Lietojiet izvēlnes ripu un centra pogu, lai virzītos caur ekrāna izvēlnēm, atskaņotu 
dziesmas, mainītu iestatījumus un aplūkotu informāciju. Viegli virziet īkšķi pa izvēlnes 
ripu, lai izvēlētos izvēlnes vienumu. Lai izvēlētos vienumu, nospiediet centra pogu. 
Lai atgrieztos atpakaļ iepriekšējā izvēlnē, nospiediet MENU pogu.

Noslēdzējslēdzis

MENU (izvēlnes) poga

Atpakaļ attīšanas poga

Izvēlnes ripa

Dock savienotā-
ja pieslēgvieta

Centra poga

Uz priekšu 
pārtīšanas poga

Atskaņošanas/pauzes 
poga

Sērijas numurs 
(aizmugurē)

Austiņu pieslēgvieta
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Mūzikas funkcijas

Ar iPod nano varat visur paņemt līdzi savu mūzikas 
un audio kolekciju. Izlasiet šo nodaļu, lai uzzinātu par 
mūzikas ielādēšanu un tās klausīšanos ar iPod nano.

Jūs lietojat iPod nano, importējot dziesmas, audiogrāmatas un podcasts (radio stila 
audio pārraides) savā datorā un pēc tam lejupielādējot tās iPod nano. Izlasiet, lai uzzi-
nātu vairāk par šī procesa darbībām.
• Kā pārvietot mūziku no CD kolekcijas, cietā diska vai iTunes Music Store (iTunes 

daļa, kas pieejama tikai dažās valstīs) uz iTunes lietošanu datorā.
• Mūzikas un citu audio failu sakārtošana atskaņojumu sarakstos, pēc izvēles.
• Atskaņojumu sarakstu, dziesmu, audiogrāmatu un podcasts ielādēšana iPod nano.
• Mūzikas vai citu audio failu klausīšanās, veicot citas darbības.

Par iTunes
iTunes ir mūzikas lietošana kopā ar iPod nano. iTunes var sinhronizēt mūziku, audio-
grāmatas, podcasts un daudz ko citu ar iPod nano. Pieslēdzot iPod nano datoram, 
iTunes atveras automātiski.

Šeit ir izskaidrots, kā lietot iTunes dziesmu un citu audio failu ielādēšanai datorā, izvei-
dot personīgos iecienītāko dziesmu sarakstus (sauktus par atskaņojumu sarakstiem), 
ielādēt tos iPod nano un noregulēt iPod nano iestatījumus.
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Foto funkcijas

Varat importēt digitālos fotoattēlus savā datorā un 
ielādēt tos iPod nano. Varat apskatīt katru fotoattēlu 
atsevišķi vai arī slīdrādes veidā. Izlasiet šo nodaļu, lai 
uzzinātu par fotoattēlu importēšanu un apskatīšanu.

Fotoattēlu importēšana
Varat importēt fotoattēlus no digitālā fotoaparāta savā datorā un pēc tam lejupielādēt 
tos atmiņā un skatīties ar iPod nano.

Fotoattēlu importēšana no fotoaparāta datorā
Varat importēt fotoattēlus no digitālā fotoaparāta vai fotokartes nolasītāja.

Lai importētu fotoattēlus Mac datorā, lietojot iPhoto:
1 Pieslēdziet fotoaparātu vai fotokartes nolasītāju savam datoram. Atveriet iPhoto 

(atrodas Applications (aplikāciju) mapē), ja tas neatveras automātiski.
2 Noklikšķiniet Import (importēt).

Attēli no fotoaparāta tiek importēti uz iPhoto.

 Uz iPhoto varat importēt arī citus digitālus attēlus, piemēram, attēlus, ko lejupielā-
dējat no tīmekļa. Sīkākai informācijai par fotoattēlu un citu attēlu importēšanu un 
darbu ar tiem, atveriet iPhoto un izvēlieties Help > iPhoto Help.
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353. nodaļa  Foto funkcijas

Slīdrādes skatīšanās
Ar iPod nano varat skatīties slīdrādi ar mūziku un pārejām.

Lai iestatītu slīdrādes iestatījumus: 
■ Izvēlieties Photos > Slideshow Settings un pēc tam rīkojieties saskaņā ar šiem 

norādījumiem. 
Lai iestatītu Rīkojieties šādi
Laiku, cik ilgi rāda katru slai-
du pirms pārejas uz nākamo

Izvēlieties Time Per Slide (laiks vienam slaidam) 
un izvēlieties laiku.

Mūziku, kas tiek atskaņota 
slīdrādes laikā

Izvēlieties Music un izvēlieties atskaņojumu sa-
rakstu. Ja lietojat iPhoto, varat izmantot From 
iPhoto, lai pārkopētu iPhoto mūzikas iestatījumus. 
Tiek atskaņotas tikai tās dziesmas, ko esat lejupie-
lādējis uz iPod nano.

Slaidu atkārtošanu Iestatiet Repeat (atkārtot) On (ieslēgts) pozīcijā.
Slaidu rādīšanu jauktā secībā Iestatiet Shuffl e Photos On pozīcijā.
Slaidu rādīšanu ar pārejām Izvēlieties Transitions (pārejas) un izvēlieties pār-

ejas veidu.

Lai skatītos slīdrādi ar iPod nano:
■ Izvēlieties jebkuru fotoattēlu, albumu vai fi lmiņas rullīti un nospiediet Play. Vai izvē-

lieties jebkuru pilna ekrāna fotoattēlu un nospiediet centra pogu. Lai pauzētu, no-
spiediet atskaņošanas/pauzes pogu. Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā fotoat-
tēla, nospiediet uz priekšu pārtīšanas vai atpakaļ attīšanas pogu.
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Padomi un traucējumu novēršana

Vairums problēmu ar iPod nano var ātri atrisināt, 
ievērojot šajā nodaļā dotos padomus.

Reset (atiestatīt), Retry (mēģināt vēlreiz), Restart (restartēt), 
Reinstall (pārinstalēt), Restore (atjaunot)
Atcerieties šos piecus pamata ieteikumus, ja jums rodas problēmas ar iPod nano. 
Izmēģiniet šīs darbības pa vienai, līdz problēma ir atrisināta. Ja kāds no zemāk mi-
nētā nepalīdz, lasiet par specifi sku problēmu risinājumiem.
• Atiestatiet savu iPod nano. Sk. zemāk nodaļu „Vispārīgi ieteikumi”.
• Izmēģiniet citu USB pieslēgvietu, ja nevarat redzēt iPod nano iTunes.
• Restartējiet savu datoru un pārliecinieties, ka tajā ir instalēti jaunākie programma-

tūras atjauninājumi.
• Atkārtoti instalējiet iPod un iTunes, lietojot jaunākās tīmeklī pieejamās versijas.
• Atjaunojiet savu iPod nano. Sk. „iPod programmatūras atjaunināšana un sākotnē-

jo iestatījumu atjaunošana” 50. lpp.

Vispārīgi ieteikumi
Vairums problēmu ar iPod nano var atrisināt, atiestatot to. Vispirms pārliecinieties, ka 
iPod nano ir uzlādēts.

Lai atiestatītu iPod nano:
1 Pabīdiet noslēdzējslēdzi starp ieslēgtu un izslēgtu (slidiniet to uz pozīciju HOLD un 

pēc tam atkal izslēdziet).
2 Nospiediet un vismaz 6 sekundes turiet nospiestu izvēlnes un centra pogu, līdz 

parādās Apple logotips.

Ja iPod nano neieslēdzas vai nereaģē
• Pārliecinieties, ka noslēdzējslēdzis nav iestatīts HOLD pozīcijā.
• Var būt nepieciešams uzlādēt iPod nano akumulatoru. Pieslēdziet iPod nano sa-

vam datoram vai Apple iPod elektrotīkla adapteram un ļaujiet akumulatoram uzlā-
dēties. Meklējiet zibens šautras ikonu iPod nano ekrānā, lai pārliecinātos, ka iPod 
nano uzlādējas.
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