
Download en installeer iTunes via:
www.apple.com/nl/ipod/start

Bekijk de gebruikershandleiding op:
www.apple.com/nl/support/manuals/ipod

Synchroniseer bestanden terwijl
de batterij wordt opgeladen.

Bezig met opladen Opgeladen

Laad de speler volledig (of ten minste
4 uur) op en zorg dat de computer

niet in de sluimerstand wordt gezet.

iTunes

iPod

Klik op de verwijderknop (C) om het
apparaat los te koppelen nadat de
bestanden zijn gesynchroniseerd.

Verwijder vervolgens de kabel.

iTunes

iTunes Store

iTunes Store

Schaf muziek of ander materiaal 
aan bij de iTunes Store.

Importeer ook muziek vanaf cd’s.

Sluit de speler aan op een USB-poort 
op de computer (niet op het toetsenbord) 
om deze te confi gureren en op te laden.

Volg de instructies op het scherm. 
(Als de iPod classic wordt opgeladen,
duurt het mogelijk enkele minuten

voordat de instructies zichtbaar zijn.)

iPod classic

Vergrendelknop

Menu

Vorig nummer/
terugspoelen

Afspeel-/
pauzeknop

Dockaansluiting

Koptelefoon-

aansluiting

Click Wheel

Volgend nummer/
vooruitspoelen

Selectieknop



Raadpleeg voor gedetailleerde instructies en 
belangrijke veiligheidsinformatie 

de iPod classic-gebruikershandleiding op:

www.apple.com/nl/support/manuals/ipod

Luister op een verantwoorde manier.

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
Apple, het Apple logo, iPod, iPod classic en iTunes zijn handelsmerken van 
Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. 

iTunes Store is een dienstmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de 
Verenigde Staten en andere landen.

N034-5054-A
Printed in XXXX

Taak Stappen

De iPod classic 
inschakelen

Druk op een willekeurige knop.

De iPod classic 
uitschakelen

Houd de afspeel-/pauzeknop (’) 
ingedrukt.

De verlichting 
inschakelen

Druk op een willekeurige knop of
gebruik het Click Wheel.

De iPod classic 
opnieuw instellen 
(als de speler niet 
meer reageert)

Zet de vergrendelknop in de 
vergrendelpositie en weer terug. 
Houd vervolgens de menuknop en de 
selectieknop 6 seconden ingedrukt, 
totdat het Apple logo verschijnt.

Rechtstreeks naar 
hoofdmenu gaan

Houd de menuknop ingedrukt.

Alle nummers 
van afspeellijst of 
album afspelen

Selecteer de afspeellijst of het album
en druk op de afspeel-/pauzeknop 
(’).

Alle nummers 
in willekeurige 
volgorde afspelen

Selecteer ‘Shuπ  e nummers’ in
het hoofdmenu.

Naar een bepaald 
punt in nummer 
of video gaan

Open het scherm ‘Huidig nummer’, 
druk op de selectieknop en scrol naar 
het gewenste punt.

Naar volgende 
nummer gaan

Druk op de knop voor het volgende 
nummer (‘).

Nummer of video 
opnieuw afspelen

Druk op de knop voor het vorige
nummer (]).

Vorig nummer 
afspelen  

Druk tweemaal op de knop voor het
vorige nummer (]).

Nummer of 
video vooruit- of 
terugspoelen

Houd de knop voor het volgende
nummer (‘) of de knop voor het
vorige nummer (]) ingedrukt.

Extra muziek-
opties weergeven

Houd de selectieknop ingedrukt 
totdat een menu verschijnt.

Het volume aanpassen.

De speler uitschakelen
(houd ’ ingedrukt).

Snel aan de slag

Een nummer afspelen of het
afspelen onderbreken (’).

Door de onderdelen bladeren.

Een onderdeel 
kiezen.

Druk op de menuknop 
om terug te gaan.

Het Click Wheel uitschakelen.


