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1



Introduktion



Hvaddubehøver



FørdukanbrugeiPodtouch,skalduhavefølgende:
Â



EnMacellerpcmedenUSB2.0-portogetaffølgendeoperativsystemer:
Â



MacOSXversion10.4.10ellerennyereversion
Â



WindowsXPHomeellerProfessionalmedServicePack2ellerennyereversion
Â



WindowsVistaHomePremium,Business,EnterpriseellerUltimate
Â



iTunes7.6ellerennyereversion,somkanhentesfra
www.apple.com/dk/itunes/download

Â



EniTunesStore-konto(sådukankøbemusikviaWi-Fi)
Â



EnInternetforbindelse



IndstilleiPodtouch



FørdukanbrugefunktionerneiiPodtouch,skaldubrugeiTunestilatindstille
iPodtouch.DukanogsåregistrereiPodtouchogopretteeniTunesStore-konto
(tilgængeliginoglelande),hvisduikkealleredeharen.



IndstilleiPodtouch

1



HentoginstallerdennyesteversionafiTunesfrawww.apple.com/dk/itunes.



2



SlutiPodtouchtilenUSB2.0-portpådinMacellerpcvha.detmedfølgendekabel.

·



Foratundgåskaderskaldulæsealleinstruktionerneidennehåndbogog
oplysningerneomsikkerhediden



Vejledningmedvigtigeproduktoplysninger



,
derfindespåwww.apple.com/dk/support/manuals/ipod,førdubegynderat
brugeiPodtouch.
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USB-portenpåtastaturetlevererikkestrømnok.MedmindredererenUSB2.0-port
medstorkapacitetpåtastaturet,skalduslutteiPodtouchtilenUSB2.0-port
påcomputeren.



3



FølginstruktionernepåskærmeniiTunesforatindstilleiPodtouchogsynkronisere
musik,video,fotografierogandetindhold.

ComputerenskalværeforbundetmedInternet.

SomstandardsynkronisereriTunesautomatiskallesangeogvideoeriiTunes-biblioteket
tiliPodtouch.Hvisderermereindholdibiblioteket,enddererpladstilpåiPodtouch,
viseriTunesenadvarselom,atditindholdikkekansynkroniseres.DuskalbrugeiTunes
tilatvælgenogleafdinesange,videoerellerandetindhold,somduvilsynkronisere.
Idetfølgendeafsnitkandulæse,hvordandugør.



Læggemusik,videoerogandetindholdpåiPodtouch



Medsinfantastiskelydkvalitetogsmukke3,5"bredeskærmgiveriPodtouchdig
mulighedforatnydemusik,videoer,fotografierm.m.Dulæggermedierogandet
indholdpåiPodtouchvedatslutteiPodtouchtilcomputerenogbrugeiTunestil
atsynkronisereditiTunes-bibliotekogandreoplysningerpåcomputeren.

DukanindstilleiTunestilatsynkroniserenogleafelleralledefølgendeemner:
Â



Musikoglydbøger
Â



Film
Â



Tv-udsendelser
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Â



Podcasts
Â



Fotografier
Â



Kontakter–navne,telefonnumre,adresser,e-postadresserosv.
Â



Kalendere–aftalerogbegivenheder
Â



Indstillingertile-postkonto
Â



Bogmærkertilwebsider

Musik,film,tv-udsendelserogpodcastssynkroniseresfraditiTunes-bibliotek.Hvisdu
ikkealleredeharindholdiiTunes,kandumediTunesStore(endelafiTunes,derer
tilgængeliginoglelande)nemtkøbeellerabonnerepåindholdogoverføredettil
iTunes.DukanogsåfåmusikindiiTunesfradinecd'er.DukanlæseomiTunesog
iTunesStorevedatåbneiTunesogvælgeHjælp>iTunes-hjælp.

Fotografier,kontakter,kalendereogbogmærkertilwebsidersynkroniseresfra
programmerpådincomputersombeskrevetnedenfor.

Indstillingernetildine-postkontosynkronisereskunfracomputerense-postprogram
tiliPodtouch.Derforkanduændredinee-postkontipåiPodtouch,udenatdetfår
betydningforkontoindstillingernepåcomputeren.

DukanindstilleiPodtouchtilkunatsynkroniseremedendelafdet,dererpå
computeren.Dukanf.eks.synkroniserevissespillelister,dennyestefilm,duikkeharset,
denyesteepisoderafdinetv-yndlingsudsendelserogalleuafspilledepodcasts.Med
synkroniseringsindstillingernekandunemtfådet,duvilhave,pådiniPodtouch.Dukan
altidjusteresynkroniseringsindstillinger,nåriPodtoucherforbundetmedcomputeren.



Vigtigt:



DukanikketilslutteogsynkroniseremereendeniPodadgangen.Afmonter
denene,førdutilslutterdenanden.Duskalloggeindpådinegenbrugerkontopå
computeren,førdutilslutteriPodtouch.HvisdusynkroniserermereendeniPodmed
densammebrugerkontopåenpc,skaldubrugedesammesynkroniseringsindstillinger
tildemalle.



SynkronisereiPodtouch



DubrugervinduetmedindstillingertiliPodtouchiiTunestilatvælgedetiTunes-
indholdogandreoplysninger,somskalsynkroniserestiliPodtouch.



SynkronisereiPodtouch
1



SlutiPodtouchtilcomputeren,ogåbniTunes(hvisdetikkeåbnesautomatisk).
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USB-portenpåtastaturetlevererikkestrømnok.DuskalslutteiPodtouchtilen
USB2.0-portpåcomputeren,medmindredererenUSB2.0-portmedstorkapacitet
itastaturet.



2



VælgiPodtouchpåkildelisteniiTunes(tilvenstreunderEnheder).



3



Konfigurersynkroniseringsindstillingerialleindstillingsvinduerne.



4



KlikpåAnvendinederstehøjrehjørneafskærmen.

DefølgendeafsnitindeholderenoversigtoveralleindstillingsvinduernetiliPodtouch.
Dukanfåflereoplysninger,hvisduåbneriTunesogvælgerHjælp>iTunes-hjælp.



VinduetResume



Vælg“ÅbniTunes,nårdenneiPodtilsluttes”,hvisiTunesautomatiskskalåbneog
synkronisereiPodtouch,hvergangduslutterdentilcomputeren.Fravælgdenne
mulighed,hvisdukunvilsynkroniserevedatklikkepåknappenSynkroniseriiTunes.
Derfindesflereoplysningerom,hvordanduforhindrerautomatisksynkronisering,
påside9.

Vælg“Synkroniserkunvalgtesangeogvideoer”,hvisdukunvilsynkronisereemner,
derervalgtiiTunes-biblioteket.

Vælg“Administrermusikogvideoermanuelt”,hvisduvilslåsynkroniseringfra
ivinduernemedindstillingertilmusik,filmogtv-udsendelser.
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VinduerneMusik,Film,Tv-udsendelserogPodcasts



BrugdissevinduertilatvælgedetindholdiiTunes-biblioteket,somskalsynkroniseres.
Dukansynkroniserealmusik,allefilm,tv-udsendelserogpodcastsellervælgede
spillelisterogemner,duvilhavepåiPodtouch.Lydbøgerogmusikvideoersynkroni-
seressammenmedmusik.

HvisduvilselejedefilmpåiPodtouch,skalduoverføredemtiliPodtouchvha.
vinduetFilmiiTunes.

HvisderikkeerpladsnokpåiPodtouchtildetvalgteindhold,spørgeriTunes,omduvil
opretteenspecielspillelisteogindstilledentilsynkroniseringmediPodtouch.Derefter
udfylderiTunesspillelistenmedtilfældigtudvalgteemner.



VinduetFotografier



DukansynkroniserefotografierfraiPhoto4.0.3ellerennyereversionpåenMacellerfra
AdobePhotoshopAlbum2.0ellerennyereversionogAdobePhotoshopElements3.0
ellerennyereversionpåenpc.Dukanogsåsynkroniserefotografierfraallemapperpå
computeren,somindeholderbilleder.



Infovinduet



IInfovinduetkandukonfigurereindstillingertilsynkroniseringafkontakter,kalendere
ogbogmærkertilwebbrowseren.



Kontakter



DukansynkroniserekontaktermedprogrammersomMacOSXAdressebog,Microsoft
EntourageogYahoo!AddressBookpåenMacogmedYahoo!AddressBook,Windows-
adressebog(OutlookExpress)ogMicrosoftOutlook2003eller2007påenpc.(Påen
Mackandusynkroniserekontakterpåcomputerenmedflereprogrammer.Påenpc
kandukunsynkroniserekontaktermedetprogram.)

HvisdusynkroniserermedYahoo!AddressBook,skaldubareklikkepåKonfigurerforat
skrivedenyelogind-oplysninger,nårduskifterYahoo!-ideller-adgangskodeefterat
haveindstilletsynkronisering.



Bemærk:



VedsynkroniseringslettesderingenkontakteriYahoo!AddressBook,som
indeholderenMessenger-id,selvomduharslettetkontaktenfradinadressebogpå
computeren.DusletterenkontaktmedenMessenger-idvedatloggeindpådinYahoo!-
kontoogslettedenpågældendekontaktvha.Yahoo!AddressBookviaInternet.



Kalendere



DukansynkroniserekalenderefraprogrammersomiCalogMicrosoftEntouragepå
enMacogMicrosoftOutlookpåenpc.(PåenMackandusynkroniserekalenderepå
computerenmedflereprogrammer.Påenpckandukunsynkroniserekalenderemed
etprogram.)
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Mail-konti



Dukansynkronisereindstillingertildine-postkontofraMailpåenMacogfraMicrosoft
Outlook2003eller2007ellerOutlookExpresspåenpc.Kontoindstillingeroverføres
kunfracomputerentiliPodtouch.Deændringer,duforetageriene-postkontopå
iPodtouch,fåringenbetydningforkontoenpåcomputeren.

AdgangskodentildinYahoo!-epostkontoarkiveresikkepåcomputeren.Hvisdu
synkronisererenYahoo!-epostkonto,skalduskriveadgangskodenpåiPodtouch.
VælgIndst.>Mailpåhjemmeskærmen,vælgdinYahoo!-konto,ogskrivderefter
adgangskodeniadgangskodefeltet.



Webbrowser



DukansynkroniserebogmærkerfraSafaripåenMacogfraSafariellerMicrosoft
InternetExplorerpåenpc.



Avanceret



MeddissemulighederkanduerstatteoplysningerpåiPodtouchmedoplysningerne
pådincomputervednæstesynkronisering.



Forhindreautomatisksynkronisering



Dukanforhindre,atiPodtouchsynkroniseresautomatisk,hvisduhellereviltilføje
emnermanuelt,ellerhvisduslutteriPodtouchtilenandencomputerendden,du
synkroniserermed.



SlåautomatisksynkroniseringafiPodtouchfra
m



SlutiPodtouchtilcomputeren,vælgiPodtouchpåkildelisteniiTunes(tilvenstreunder
Enheder),ogklikpåfanenResume.Fravælgmuligheden“ÅbniTunes,nårdenneiPoder
tilsluttet”.DukanstadigbrugeiTunestilatsynkroniseremanueltvedatklikkepå
knappenSynkroniser.



Forhindreautomatisksynkroniseringengangudenatændreindstillinger
m



ÅbniTunes.NårduderefterslutteriPodtouchtilcomputeren,skaldutrykkepåog
holdeKommando-Alternativ(hvisdubrugerenMac)ellerSkift-Ctrlnede(hvisdu
brugerenpc),indtiliPodtouchvisespåkildelisteniiTunes(tilvenstreunderEnheder).



Synkroniseremanuelt
m



VælgiPodtouchpåkildelisteniiTunes,ogklikpåSynkronisernedersttilhøjreivinduet.
EllerklikpåAnvend,hvisduharændretnoglesynkroniseringsindstillinger.
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AfmontereiPodtouchfracomputeren



MedmindreiPodtouchsynkroniserermedcomputeren,kandualtidafmontereden
fracomputeren.

NåriPodtouchsynkroniserermedcomputeren,viserden“Synkroniseringigang”.Hvis
duafmontereriPodtouch,førdenerfærdigmedatsynkronisere,overføresnogledata
måskeikke.NåriPodtoucherfærdigmedsynkroniseringen,viseriTunes“Synkronisering
afiPoderfærdig”.

Duannullerersynkroniseringen,sådukanafmontereiPodtouch,vedattrækkemærket
“annuller”.





2

 11

2 Grundtræk

KastetblikpåiPodtouch

Knappen Vågeblus til/fra

Port til hovedtelefoner

Dock-stik

Wi-Fi-antenne

Knappen Hjem

Berøringsfølsom skærm

Programsymboler

Statuslinje
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Symbolerforstatus
Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPod touch:

Emne Hvaddukangøremeddet

Stereohovedtelefoner Lyt til musik og videoer.

Dock-stiktilUSB-kabel Brug kablet til at slutte iPod touch til computeren for at synkronisere eller 
oplade den, eller slut den til en Apple USB-strømforsyning (sælges separat) 
for at oplade den. Kablet kan bruges med en dock (ekstraudstyr) eller sluttes 
direkte til iPod touch.

Fod Anbring iPod touch på foden, så du kan se videoer eller lysbilledshow.

Pudseklud Tør skærmen på iPod touch af.

Fod

Dock-stik til USB-kabelStereohovedtelefoner

Pudseklud

iPod

Symbol Hvaddetbetyder

Wi-Fi Viser, at iPod touch er forbundet med et Wi-Fi-netværk. Jo flere 
streger, jo bedre er forbindelsen. Se side 22. 

¥ Lås Viser, at iPod touch er låst. Se side 16.

Afspil Viser, at en sang afspilles. Se side 27.

Alarm Viser, at der er indstillet en alarm. Se side 73.

Batteri Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning. 
Se side 23.
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Hjemmeskærm
Tryk på knappen Hjem  for at se programmerne på iPod touch. Tryk på et 
programsymbol for at komme i gang.

iPodtouch-programmer
Følgende programmer følger med iPod touch:

Musik

Lyt til musik, podcasts og lydbøger.

Videoer

Se film, musikvideoer, videopodcasts og tv-udsendelser

Fotografier

Se fotografier, der overføres fra computeren. Vis dem i stående eller liggende format. 
Zoom ind på et fotografi, så du bedre kan se det. Se et lysbilledshow. Brug fotografier 
som baggrund.

iTunes

Søg i musikkataloget på iTunes Wi-Fi Music Store, eller gennemse, hør eksempler på og 
køb nye udgivelser, top 10-sange og -album m.m.1 I udvalgte Starbucks-cafeer2 kan du 
se, hvilken sang der spilles, og købe den med det samme. Gennemse, hør eksempler på 
og køb andre sange fra udvalgte Starbucks-samlinger.

Safari

Gennemse websteder via en Wi-Fi-forbindelse. Roter iPod touch sidelæns, og se billedet 
i liggende format. Tryk to gange for at zoome ind eller ud – Safari tilpasser automatisk 
afsnit til skærmen, så de er nemme at læse. Føj Safari-webklip til hjemmeskærmen for 
at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder.

Kalender

Vis din iCal-, Microsoft Entourage- eller Microsoft Outlook-kalender, som er 
synkroniseret fra computeren. 

Mail

Send og modtage e-post vha. dine eksisterende e-postkonti. iPod touch kan bruge de 
mest populære e-postsystemer, inklusive Yahoo! Mail, Gmail, AOL og .Mac Mail, samt 
de fleste POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post.

Kontakter

Synkroniser kontaktoplysninger fra Mac OS X Adressebog, Yahoo! Address Book, 
Windows-adressebog (Outlook Express) eller Microsoft Outlook Tilføj, rediger eller slet 
kontakter, som derefter synkroniseres tilbage til computeren.

YouTube

Afspil videoer fra YouTubes samling.3 Søg efter en video, eller gennemse udvalgte, 
mest viste og senest opdaterede videoer samt videoer med topvurdering.
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Tilpassehjemmeskærmenslayout
Du kan ændre placeringen af symboler på hjemmeskærmen, inklusive symbolerne i Dock 
langs bunden af skærmen. Hvis du vil, kan du anbringe dem på flere hjemmeskærme.

Ændrerækkefølgepåsymboler
1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil alle symbolerne begynder 

at vrikke.

2 Skift rækkefølge på symbolerne ved at trække dem.

3 Tryk på knappen Hjem  for at arkivere.

Du kan også tilføje henvisninger til dine yndlingswebsider på hjemmeskærmen. 
Se “Føje webklip fra Safari til hjemmeskærmen” på side 51.

Værdi-
papirer

Se kursen på dine yndlingsværdipapirer, automatisk opdateret via Internet.

Kort

Se et kort, et satellitbillede eller en hybridoversigt over steder i hele verden. Zoom ind 
for at se nærmere på det. Find din omtrentlige aktuelle placering. Få detaljerede 
kørselsvejledninger og se de aktuelle trafikforhold. Find virksomheder i området.4 

Vejr

Få oplysninger om de aktuelle vejrforhold og en seksdages udsigt. Arkiver dine 
yndlingsbyer, så du hurtigt kan få oplysninger om vejret.

Ur

Vis tiden i byer i hele verden – opret ure til dine favoritbyer. Indstil en eller flere alarmer. 
Brug stopuret, eller start nedtælling.

Kalkulator

Brug addition, subtraktion, multiplikation og division.

Noter

Tag noter på farten – påmindelser, indkøbslister, gode ideer. Send dem via e-post.

Indstil-
linger

Juster alle iPod touch-indstillinger, som er samlet på det samme sted. Opret 
forbindelse til Wi-Fi-netværk. Indstil en baggrund, juster skærmens lysstyrke, vælg 
indstillinger til musik, video, fotografier m.m. Indstil automatisk lås og en adgangskode 
for at øge sikkerheden.

1 Ikke tilgængelig i alle lande.
2 Kun i USA.
3 Ikke tilgængelig i alle lande.
4 Nogle funktioner og tjenester er ikke tilgængelige i alle lande.
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Opretteflerehjemmeskærme
m Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du trække en knap til kanten af skærmen, 

indtil der vises en ny skærm. Du kan svirpe for at vende tilbage til den originale skærm 
og trække flere symboler til den nye skærm.

Du kan oprette op til ni skærme. Antallet af prikker i bunden af skærmen viser, hvor 
mange skærme du har, og hvilken skærm der vises.

Skiftetilenandenhjemmeskærm
m Svirp til venstre eller højre.

Nulstilledinhjemmeskærmtilstandardlayoutet
m Vælg Indst. > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.
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KnapperogberøringsfølsomskærmpåiPodtouch
Takket være nogle få, enkle knapper og en berøringsfølsom skærm med høj opløsning 
er det nemt at lære at bruge iPod touch. 

LåseiPodtouchogslådentilellerfra
Når du ikke bruger iPod touch, kan du låse den. Når iPod touch er låst, sker der ingen 
ting, hvis du rører skærmen. Hvis du ikke rører skærmen i et minut, låses iPod touch 
automatisk.

Når du låser iPod touch, stopper musikafspilningen ikke, så du kan låse iPod touch 
og fortsætte med at lytte til musik. Hvis du midlertidigt vil vise betjeningspanelet 
til afspilning, når iPod touch er låst, skal du trykke to gange på knappen Hjem.

Der findes oplysninger om, hvordan du låser iPod touch med en adgangskode, i “Lås 
med kode” på side 79.

Knappen 
Vågeblus til/fra

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:

LåseiPodtouch Tryk på knappen Vågeblus til/fra.

LåseiPodtouchop Tryk på knappen Hjem  eller Vågeblus til/fra, og 
træk mærket.

SlukkeiPodtouch Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par 
sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket.

TændeiPodtouch Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-
logoet vises.

Visebetjeningspaneltilafspilning,
nåriPodtoucherlåst

Tryk to gange på knappen Hjem.
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Brugedenberøringsfølsommeskærm
Betjeningspanelet på den berøringsfølsomme skærm på ændres dynamisk og afhænger 
af, hvilken opgave du udfører. 

m Tryk på et program for at åbne det. 

m Du kan altid trykke på knappen Hjem  under skærmen for at vende tilbage til 
hjemmeskærmen og se alle programmerne.

m Træk op eller ned for at rulle.

Når du ruller ved at trække en finger, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner 
på skærmen.
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m Svirp for at rulle hurtigt.

Du kan vente, til rulningen holder op, eller trykke eller røre et vilkårligt sted på skærmen 
for at stoppe den med det samme. Når du stopper rulning ved at trykke på eller røre 
skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.

m Nogle lister har et register langs den højre side. Tryk på et bogstav for at hoppe til emner, 
der begynder med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs registeret for at rulle 
hurtigt gennem listen.

m Tryk på et emne på listen for at vælge det. Når du trykker på et emne, kan der ske 
forskellige ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en ny liste, afspilles 
en sang, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises.

m Tilbageknappen i øverste venstre hjørne viser navnet på den forrige liste. Tryk på den 
for at gå tilbage.

Register
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m Når du ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du zoome ind og ud. Knib ind 
eller ud med fingrene. Med fotografier og websider kan du trykke to gange hurtigt 
efter hinanden for at zoome ind og derefter trykke to gange igen for at zoome ud. 
Med kort kan du trykke to gange for at zoome ind og trykke en gang med to fingre 
for at zoome ud. 

Tastaturpåskærmen
Du kan bruge tastaturet på skærmen til at skrive tekst, f.eks. kontaktoplysninger. Det 
intelligente tastatur foreslår automatisk rettelser, mens du skriver (kun på nogle sprog), 
så du undgår at stave ord forkert. 

iPod touch har tastaturer til flere sprog og understøtter følgende tastaturformater:
Â QWERTY
Â QWERTZ
Â AZERTY
Â QZERTY
Â Japansk IME

Se “Tastatur” på side 80, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du slår tastaturer til 
andre sprog til og vælger andre tastaturindstillinger.
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Skrivetekst
Begynd med at skrive med pegefingeren alene. Når du bliver bedre til det, kan du 
skrive hurtigere ved at bruge tommelfingrene. 

1 Tryk på et tekstfelt, f.eks. i en note eller en ny kontakt, for at få tastaturet frem. 

2 Tryk på tasterne på tastaturet. 

Når du skriver, vises hvert bogstav over din tommel- eller pegefinger. Hvis du rører ved 
den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver 
ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:

Skrivestorebogstaver Tryk på Skift , før du skriver et bogstav.

Skrivepunktumog
mellemrumhurtigt

Tryk to gange på mellemrumstasten.

Slåskiftelåstil Aktiver skiftelås (se side 80), og tryk to gange på Skift . 
Skiftetasten bliver blå, og alle de bogstaver, du skriver, er store. 
Tryk på Skiftetasten igen for at slå skiftelås fra.

Visetal,skilletegnogsymboler Tryk på taltasten . Tryk på symboltasten  for at se flere 
skilletegn og symboler.
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Acceptereellerafviseforslagfraordbogen
iPod touch har ordbøger til engelsk, britisk engelsk, fransk, canadisk fransk, tysk, japansk, 
spansk, italiensk og hollandsk. Den rigtige ordbog aktiveres automatisk, når du vælger 
tastatur på iPod touch.

iPod touch bruger den aktive ordbog til at foreslå rettelser eller fuldføre det ord, du er 
ved at skrive. Hvis du bruger et tastatur, der ikke findes en ordbog til, foreslår iPod touch 
ikke nogen rettelser eller ord.

Du behøver ikke at holde op med at skrive for at acceptere et ord.
Â Hvisduvilbrugedetforeslåedeord,skal du indtaste et mellemrum, skilletegn eller 

returtegn.
Â Hvisduvilafvisedetforeslåedeord, skal du skrive ordet færdigt og derefter trykke på 

“x” for at afvise forslaget, før du fortsætter med at skrive. Hver gang du afviser et 
forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPod touch vil acceptere 
det ord, du har skrevet.

Redigeretekst
m Rør ved og hold fingeren på skærmen, så der vises en forstørrelse, og træk for at 

anbringe indsætningsmærket.

Foreslået ord
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OpretteforbindelsetilInternet
iPod touch opretter forbindelse til Internet via Wi-Fi-netværk . iPod touch kan oprette 
forbindelse til AirPort- og andre Wi-Fi-netværk i hjemmet, på kontoret og ved Wi-Fi-
adgangspunkter i hele verden. Når den er forbundet med et Wi-Fi-netværk, hvorfra der 
er forbindelse til Internet, opretter iPod touch automatisk forbindelse til Internet, når du 
bruger Mail, Safari, YouTube, Værdipapir, Kort eller Vejr eller iTunes Wi-Fi Music Store.

Mange Wi-Fi-netværk kan bruges gratis. Nogle Wi-Fi-netværk kræver betaling. Hvis du 
vil oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk ved et adgangspunkt, der kræver betaling, 
kan du som regel åbne Safari og se en webside, hvor du kan logge ind på tjenesten.

OpretteforbindelsetiletWi-Fi-netværk
Wi-Fi-indstillingerne giver dig mulighed for at slå Wi-Fi til og oprette forbindelse til 
Wi-Fi-netværk. 

SlåWi-Fitil
m Vælg Indst. > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til.

OpretteforbindelsetiletWi-Fi-netværk
m Vælg Indst. > Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPod touch finder de netværk, der er inden 

for rækkevidde, og vælg et netværk. Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret 
forbindelse (netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol).

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPod touch automatisk 
oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end 
et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPod touch 
forbindelse til det, du sidst har brugt. 

Når iPod touch er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på 
statuslinjen øverst på skærmen forbindelsens kvalitet. Jo flere streger der vises, jo bedre 
er forbindelsen.

Der findes flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til Wi-Fi-netværk og 
konfigurerer Wi-Fi-indstillinger, på side 76.
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Opladebatteriet
iPod touch er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri.

OpladebatterietogsynkronisereiPodtouch
m Slut iPod touch til computeren (ikke tastaturet) vha. det medfølgende kabel. 

Bemærk:Hvis iPod touch er forbundet med en computer, som er slukket eller på 
vågeblus, mister batteriet i iPod touch måske spændingen i stedet for at lade op.

Et symbol i øverste højre hjørne af skærmen viser status for batteriets opladning.

Hvis du oplader batteriet, mens du synkroniserer eller bruger iPod touch, kan 
opladningen vare længere. Du kan også oplade iPod touch vha. Apple USB-
strømforsyning, som sælges separat.

ADVARSEL:Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i forbindelse med opladning 
af iPod touch i den Vejledningmedvigtigeproduktoplysninger, der findes på 
www.apple.com/dk/support/manuals/ipod.

Oplader Opladt
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Vigtigt:Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPod touch, viser den måske et 
af følgende billeder, som betyder, at iPod touch skal oplades i op til 10 minutter, før du 
kan bruge den. Hvis der næsten ikke er mere spænding på iPod touch, kan skærmen 
være helt tom i op til to minutter, før et af advarselsbillederne vises.

 

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver 
det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPod touch kan ikke udskiftes af 
brugeren; det må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Du kan få flere 
oplysninger på adressen: www.apple.com/dk/batteries

RengøreiPodtouch
Brug den pudseklud, der fulgte med iPod touch, til forsigtigt at tørre glasset og 
kabinettet af. 

Du kan også bruge en blød, let fugtig, fnugfri klud. Afbryd og sluk iPod touch (tryk på 
og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og træk det røde mærke på skærmen). Sørg for, 
at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, 
aerosolspraydåser, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler til rengøring 
af iPod touch.

Eller
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3 Musikogvideo

TrykpåMusikforatlyttetilsange,lydbøgerogpodcasts,
ellertrykpåVideoforatsetv-udsendelser,filmogandre
videoer.

iPod touch synkroniseres med iTunes på din computer for at hente sange, film, 
tv-udsendelser og andet indhold, som du har samlet i dit iTunes-bibliotek.

Du kan få oplysninger om brug af iTunes til at hente musik og andre medier til 
computeren, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

SynkronisereindholdfraditiTunes-bibliotek
Hvis du har slået synkronisering til, synkroniserer iTunes automatisk indhold fra dit 
iTunes-bibliotek til iPod touch, hver gang du slutter den til computeren. iTunes giver 
dig mulighed for at synkronisere alle medier eller bestemte sange, film, videoer og 
podcasts. Du kan indstille iTunes til at synkronisere valgte spillelister med musik, den 
nyeste film, du ikke har set, og de tre nyeste episoder af din tv-yndlingsudsendelse.

Hvis der er flere sange i iTunes-biblioteket, end der er plads til på iPod touch, spørger 
iTunes, om du vil oprette en speciel spilleliste og indstille den til synkronisering med 
iPod touch. Derefter udfylder iTunes spillelisten med tilfældigt udvalgte emner. Du kan 
tilføje og slette sange på spillelisten og synkronisere igen. Hvis du indstiller iTunes til at 
synkronisere flere sange, videoer og andet indhold, end der er plads til på iPod touch, 
kan du få iTunes til automatisk at slette tilfældigt indhold fra iPod touch for at frigøre 
plads, eller du kan stoppe synkroniseringen og vælge nye indstillinger til synkronisering.

Når du synkroniserer podcasts eller lydbøger på iPod touch med computeren, husker 
både iTunes og iPod touch, hvor du stoppede sidst, og afspilningen starter fra det sted.

Der findes flere oplysninger om synkronisering af iPod touch med iTunes-biblioteket i 
“Lægge musik, videoer og andet indhold på iPod touch” på side 5.
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OverførekøbtindholdfraiPodtouchtilenandengodkendt
computer
Musik, video og podcasts synkroniseres fra dit iTunes-bibliotek til iPod touch, men ikke 
fra iPod touch til dit iTunes-bibliotek. Men indhold, som du har købt i iTunes Wi-Fi 
Music Store med iPod touch, kopieres automatisk til dit iTunes-bibliotek.

Du kan også overføre indhold, som du har købt via iTunes på en computer og overført 
til iPod touch, til iTunes-biblioteket på en anden godkendt computer.

OverføreindholdfraiPodtouchtilenandencomputer
m Slut iPod touch til den anden computer. iTunes spørger, om du vil overføre købt indhold. 

Du kan også tilslutte iPod touch og vælge Arkiv/Filer > Overfør køb.

Før du kan afspille indholdet, skal computeren godkendes til at afspille indhold fra din 
iTunes-konto.

Musik-ogvideoformater,derunderstøttes
Det er kun sange og videoer, som er kodet i formater, som iPod touch understøtter, 
der overføres til iPod touch. Der findes oplysninger om, hvilke formater iPod touch 
understøtter, på side 90.

KonverterevideoertiliPodtouch
Du kan føje videoer, som ikke er købt i iTunes Store, til iPod touch, f.eks. videoer 
oprettet i iMovie på en Macintosh eller videoer, som du har hentet fra Internet.

Hvis du prøver at føje en video fra iTunes til iPod touch, og der vises en meddelelse om, 
at videoen ikke kan afspilles på iPod touch, kan du konvertere videoen. 

Konverterenvideo,sådenkanbrugespåiPodtouch
m Vælg videoen i iTunes-biblioteket, og vælg Avanceret > “Konverter det valgte til iPod”. 

Føj derefter den konverterede video til iPod touch.

Afspillemusik
Takket være den berøringsfølsomme skærms høje opløsning er det en lige så stor 
visuel som musikalsk oplevelse at lytte til musik på iPod touch. Du kan rulle gennem 
spillelister eller bruge Cover Flow til at gennemse dine albumbilleder.

ADVARSEL:Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige 
hørelsen, i den Vejledningmedvigtigeproduktoplysninger, der findes på 
www.apple.com/dk/support/manuals/ipod.
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Afspillesange,lydbøgerogpodcasts
Gennemsedinsamling

m Tryk på Musik, og tryk derefter på Spillelister, Kunstnere, Sange eller Album. Tryk på 
Mere for at gennemse kategorierne Lydbøger, Samlinger, Genrer eller Podcasts.

Spilleensang
m Tryk på sangen.

Styreafspilningafsange
Når du spiller en sang, vises skærmen Spiller nu.

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:

Justerelydstyrken Træk lydstyrkemærket.

Sætteensangpåpause Tryk på .

Genoptageafspilning Tryk på .

Starteensangelleretkapitelien
lydbogellerpodcastforfra

Tryk på .

Hoppetilnæsteellerforrige
sangellerkapitelienlydbog
ellerpodcast

Tryk to gange på  for at hoppe til den forrige sang. 
Tryk på  for at hoppe til den næste sang.

Spoletilbageellerfrem Hold fingeren på  eller .

Vendetilbagetillisterne Tryk på . Eller skub mod højre på albummets omslag.

Vendetilbagetilskærmen
Spillernu

Tryk på Spiller nu.

Næste/spol frem

Afspil/pause

Sporliste

SkærmenSpillernu

Tilbage

Forrige/spol
tilbage

Lydstyrke
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Visebetjeningspanelettilafspilning
Du kan altid vise betjeningspanelet til afspilning, når du lytter til musik og bruger et 
andet program – eller endda når iPod touch er låst – ved at trykke to gange på 
knappen Hjem . Hvis iPod touch er aktiv, vises betjeningspanelet til afspilning over 
det program, du bruger. Når du har brugt betjeningspanelet, kan du lukke det eller 
trykke på Musik for at skifte til skærmen Spiller nu. Hvis iPod touch er låst, vises 
betjeningspanelet på skærmen, hvorefter det automatisk skjules, når du er færdig 
med at bruge det.

Sesporeneidinsamlingfradet
aktuellealbum

Tryk på . Tryk på et spor for at afspille det.

Visetekstentilensang Tryk på albummets omslag, mens du spiller en sang. (Teksten 
vises kun, hvis du har føjet den til sangen vha. infovinduet til 
sangen i iTunes.)

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:
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Ekstrabetjeningsmuligheder
m Tryk på albummets omslag på skærmen Spiller nu.

Mulighederne Gentag og Bland samt spillelinjen vises. Du kan se den forløbne tid, 
resterende tid og sangens nummer. Sangens tekst vises også, hvis du har føjet den til 
sangen vha. iTunes.

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:

IndstilleiPodtouchtil
atgentagesange

Tryk på . Tryk en gang til på  for at indstille iPod touch, så 
den kun gentager den aktuelle sang.

 = iPod touch er indstillet til at gentage alle sange på det 
aktuelle album eller den aktuelle liste.

 = iPod touch er indstillet til at gentage den aktuelle sang 
igen og igen.

 = iPod touch er indstillet til at gentage sange. 

Hoppetiletstediensang Træk afspilningsmærket på spillelinjen.

IndstilleiPodtouch
tilatblandesange

Tryk på . Tryk igen på  for at indstille iPod touch til at 
afspille sange i rækkefølge.

 = iPod touch er indstillet til at blande sange.
 = iPod touch er indstillet til afspille sange i rækkefølge. 

Blandesporpåenspilleliste,et
albumellerandrelisteroversange

Tryk på Bland øverst på listen. Hvis du f.eks. vil blande alle 
sange på iPod touch, skal du vælge Sange > Bland. 
Uanset om iPod touch er indstillet til at blande, afspiller 
iPod touch sangene på en liste i tilfældig rækkefølge, 
hvis du trykker på Bland øverst på listen over sange.

Spillelinje

Gentag Bland

Afspilningsmærke
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GennemsealbumomslagiCoverFlow
Når du gennemser musik, kan du lægge iPod touch ned for at se iTunes-indholdet med 
Cover Flow og gennemse musikken efter albumbilleder.

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:

SeCoverFlow Roter iPod touch sidelæns. 

Gennemsealbumomslag Træk eller svirp til venstre eller højre.

Sesporenepåetalbum Tryk på et omslag eller på .

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:

Afspilleetspor Tryk på sporet. Træk op eller ned for at rulle gennem sporene. 

Vendetilbagetilomslaget Tryk på titellinjen. Eller tryk igen på .

Afspilleellersættedenaktuelle
sangpåpause

Tryk på  eller . 
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Viseallesporpåetalbum
Seallesporenepådetalbum,somindeholderdenaktuellesang

m Tryk på  på skærmen Spiller nu. Tryk på et spor for at afspille det. Tryk på 
miniaturebilledet af albumomslaget for at vende tilbage til skærmen Spiller nu.

I sporlisteoversigt kan du angive vurderinger af sangene. Du kan bruge vurderinger til 
at oprette smarte spillelister i iTunes, som dynamisk opdateres og f.eks. viser de sange, 
du har givet den højeste vurdering.

Vurdereensang
m Træk fingeren hen over vurderingslinjen for at give sangen fra nul til fem stjerner.

OprettespillelisterdirektepåiPodtouch
OpretteenOn-The-Go-spilleliste

1 Tryk på Spillelister, og tryk på On-The-Go.

2 Gennemse efter sange vha. knapper i bunden af skærmen. Tryk på en sang eller video 
for at føje den til spillelisten. Tryk på Tilføj alle sange øverst på en liste over sange for at 
tilføje alle sangene på listen. 

3 Klik på OK, når du er færdig.

Når du opretter en On-The-Go-spilleliste og derefter synkroniserer iPod touch med 
din computer, arkiveres spillelisten i dit iTunes-bibliotek, hvorefter den slettes fra 
iPod touch. Den første arkiveres som “On-The-Go 1”, den anden som “On-The-Go 2”, 
og så fremdeles. Hvis du vil have en spilleliste tilbage på iPod touch, skal du vælge 
iPod touch på kildelisten i iTunes, klikke på fanen Musik og derefter indstille spillelisten 
til at synkronisere.

RedigereenOn-The-Go-spilleliste
m Tryk på Spillelister, Tryk på On-The-Go, tryk på Rediger, og gør et af følgende:

Â Hvisduvilflytteensangopellernedpålisten,skaldutrække  ved siden af sangen.
Â Hvisduvilsletteensangfraspillelisten, skal du trykke på  ved siden af en sang og 

derefter trykke på Slet. Når du sletter en sang fra en On-The-Go-spilleliste, slettes den 
ikke fra iPod touch.

Â Hvisduvilslettehelespillelisten,skaldutrykke på Slet spilleliste.
Â Hvisduviltilføjefleresange,skaldutrykke på .

Sporlisteoversigt

Vurderingslinje

Tilbage til skærmen 
Spiller nu

Albumspor
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Sevideoer
Med iPod touch kan du se videoindhold, f.eks. film, musikvideoer og videopodcasts. 
Videoer afspilles i bredt format, så de udnytter skærmen fuldt ud. Hvis en video 
indeholder kapitler, kan du hoppe til det næste eller forrige kapitel eller vise en liste og 
starte afspilning af et hvilket som helst kapitel, du vælger. Hvis der er muligheder for at 
vælge andre sprog til en video, kan du vælge et andet lydspor eller vise undertekster. 

AfspillevideoerpåiPodtouch
Afspilleenvideo

m Tryk på Videoer, og tryk på videoen.

Visebetjeningspanelettilafspilning
m Tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det.

SAYITRIGHT af Nelly Furtado er tilgængelig i iTunes i udvalgte lande.

Forfra/spol tilbage

Betjeningspanel
tilvideo

Afspilningsmærke

Skaler

Afspil/pause

Spol frem

Lydstyrke

Spillelinje

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:

Afspilleellersætteenvideo
påpause

Tryk på  eller .

Skrueopellernedforlydstyrken Træk lydstyrkemærket.

Starteenvideoforfra Træk afspilningsmærket på spillelinjen helt til venstre, eller tryk 
på , hvis videoen ikke indeholder kapitler.

Hoppetildetforrigeellernæste
kapitel(hvisdererkapitler)

Tryk på  for at hoppe til det forrige kapitel. Tryk på  for at 
hoppe til det næste kapitel.

Starteafspilningmed
etbestemtkapitel

Tryk på , og vælg kapitlet på listen.

Spoletilbageellerfrem Hold fingeren på  eller .

Hoppetiletstedienvideo Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
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Selejedefilm
Du kan leje film fra iTunes Store og se dem på iPod touch. Du bruger iTunes til at leje 
film og overføre dem til iPod touch. (Filmleje er kun tilgængelig i nogle lande. Kræver 
iTunes version 7.6 eller en nyere version.)

Lejede film kan kun afspilles i en begrænset periode. Den resterende tid, før du skal 
være færdig med at se en lejet film, vises ved siden af filmens titel. Film slettes 
automatisk, når lejeperioden udløber. I iTunes Store kan du se, hvor lang lejeperioden 
er, før du lejer en film.

OverførelejedefilmtiliPodtouch
m Slut iPod touch til computeren. Vælg derefter iPod touch i iTunes-vinduet (under 

Enheder i venstre side), klik på Film, og vælg de lejede film, du vil overføre. 
Computeren skal være forbundet med Internet.

Bemærk:Når en lejet film er overført til iPod touch, kan du ikke overføre den tilbage til 
computeren og se den der.

Viseenlejetfilm
m Tryk på Videoer, og vælg en film.

Holdeopmedatseenvideo,
førdenerfærdig

Tryk på OK. Eller tryk på knappen Hjem .

Skalereenvideo,sådenudfylder
skærmenellertilpassestilskærmen

Tryk på  for at få videoen til at udfylde skærmen. 
Tryk på  for at tilpasse den til skærmen.
Du kan også trykke to gange på videoen for at skifte mellem at 
tilpasse den til skærmen eller udfylde skærmen.
Når du skalerer en video til at udfylde skærmen, beskæres den 
måske, så du ikke kan se siderne eller toppen. Når du skalerer 
den, så den tilpasses til skærmen, vises der måske sorte felter 
over og under eller i siderne af videoen. 

Vælgeetandetsprog(evt.) Tryk på , og vælg et sprog på listen Lyd.

Viseellerskjuleundertekster(evt.) Tryk på , og vælg et sprog, eller vælg Fra på 
listen Undertekster.

Afspillelydenfraenmusikvideo
ellervideopodcastudenatvise
videoen

Find musikvideoen eller podcasten via Musiklisterne. Hvis du 
vil afspille musik og video til en musikvideo eller podcast, skal 
du finde den via Videolisten.

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:
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Sevideoerpåetfjernsyn,derertilsluttetiPodtouch
Du kan slutte iPod touch til fjernsynet og se videoerne på den store skærm. Brug et 
Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller et andet kabel, der er 
kompatibelt med iPod touch. Du kan også bruge disse kabler med Apple Universal 
Dock, som sælges separat, til at slutte iPod touch til dit fjernsyn. (Apple Universal Dock 
leveres med en fjernbetjening, så du kan styre afspilningen på afstand.) Apples kabler 
og dock kan købes via www.apple.com/dk/ipodstore.

Videoindstillinger
Med videoindstillinger kan du vælge, hvor afspilningen af videoer skal genoptages, 
hvis du har afbrudt dem, slå closed captioning til og fra, slå bredt format til og fra 
samt indstille tv-signalet til NTSC eller PAL. Se side 82.

Vælgevideoindstillinger
m Vælg Indst. > Video.

SlettevideoerfraiPodtouch
Du kan slette videoer direkte fra iPod touch for at spare plads.

Sletteenvideo
m Stryg til venstre eller højre over videoen på videolisten, og tryk på Slet.

Når du sletter en film (ikke lejede film) fra iPod touch, slettes den ikke fra iTunes-
biblioteket, så du kan synkronisere videoen tilbage til iPod touch senere. Hvis du 
ikke vil synkronisere videoen tilbage til iPod touch, skal du indstille iTunes til ikke 
at synkronisere videoen (se side 6).

Hvis du sletter en lejet film fra iPod touch, slettes den permanent og kan ikke overføres 
tilbage til computeren.

Indstilleetintervaltilvågeblus
Du kan indstille iPod touch til at holde op med at afspille musik eller videoer efter et 
vist interval.

m Vælg Ur > Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på 
Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus. Tryk på Indstil og derefter på Start for at starte 
tidtagningen.

Når tidtagningen er slut, holder iPod touch op med at spille musik eller video, lukker 
åbne programmer og låser derefter sig selv. 
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Ændreknappernepåmusikskærmen
Du kan erstatte knapperne Spillelister, Kunstner, Sange og Album nederst på skærmen 
med andre knapper, som du bruger mere. Hvis du f.eks. tit lytter til podcasts og 
sjældent søger efter album, kan du erstatte knappen Album med Podcasts.

m Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og 
anbring den på den knap, du vil erstatte. 

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres 
rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Du kan altid få adgang til de knapper, du erstattede, ved at trykke på Mere.
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4 Fotografier

TrykpåFotografierforatsedinefotografier,brugeet
fotografisombaggrundogafspillelysbilledshow.

iPod touch giver dig mulighed for at synkronisere fotografier fra computeren, så du kan 
dele dem med familie, venner og kolleger på skærmen med høj opløsning.

Synkroniserefotografierfracomputeren
Hvis du har indstillet synkronisering af fotografier, kopierer eller opdaterer iTunes 
automatisk dit fotobibliotek (eller valgte album) fra din computer til iPod touch, 
når du slutter iPod touch til computeren. iTunes kan synkronisere fotografier fra 
følgende programmer:
Â PåenMac: iPhoto 4.0.3 eller en nyere version
Â Påenpc: Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version og Adobe Photoshop 

Elements 3.0 eller en nyere version

Der findes oplysninger om synkronisering af iPod touch med fotografier og andre 
oplysninger på computeren i “Lægge musik, videoer og andet indhold på iPod touch” 
på side 5.
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Visefotografier
Fotografier, der er synkroniseret fra computeren, kan vises i Fotografier.

Visefotografier
m Tryk på Fotobibliotek for at se alle dine fotografier, eller tryk på et album for kun at se 

de fotografier, det indeholder.

Seetfotografipåfuldskærm
m Tryk på miniaturefotografiet for at se det på fuld skærm. Tryk på fotografiet på fuld 

skærm for at vise eller skjule betjeningspanelet.

Tryk på fotografiet igen for at vise betjeningspanelet.

Sedetnæsteellerforrigefotografi
m Svirp til venstre eller højre. Eller tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet, og tryk 

på  eller .
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Ændrestørrelseellerretning
Seetfotografiiliggendeformat

m Roter iPod touch sidelæns. Fotografiet ændrer automatisk retning, og hvis det er 
i liggende format, udvides det og tilpasses til skærmen.

Zoomeindpåendelafetfotografi
m Tryk to gange på den del, du vil zoome ind på. Tryk to gange igen for at zoome ud.

Zoomeindogud
m Knib med fingrene for at zoome ind eller ud.

Panorereietfotografi
m Træk fotografiet.
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Viselysbilledshow
Visefotografierietlysbilledshow

m Vælg et album, tryk på et fotografi, og tryk derefter på . Hvis  ikke vises, skal du 
trykke på fotografiet for at vise betjeningspanelet.

Stoppeetlysbilledshow
m Tryk på skærmen.

Vælgeindstillingertillysbilledshow
1 Vælg Indst. > Fotografier på hjemmeskærmen.

2 Hvis du vil indstille:

Â Hvorlængehvertlysbilledevises,skaldu trykke på Vis hvert lysbillede i og vælge 
et interval.

Â Effektertilovergangemellemfotografier,skaldu trykke på Overgang og vælge 
en overgangstype.

Â Omlysbilledshowskalgentages,skaldu slå Gentag til eller fra.
Â Omfotografierskalvisesitilfældigrækkefølge,skalduslå Bland til eller fra.

Afspillemusikunderetlysbilledshow
m Vælg Musik på hjemmeskærmen, og afspil en sang. Vælg derefter Fotografier på 

hjemmeskærmen, og start et lysbilledshow.

Brugeetfotografisombaggrund
Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPod touch op.

Indstilleetfotografisombaggrund
1 Vælg et fotografi.

2 Træk for at panorere, eller knib for at zoome ind eller ud, indtil fotografiet har det 
ønskede udseende.

3 Tryk på fotografiet for at vise betjeningspanelet, tryk derefter på , og tryk på 
Vælg baggrund.

Du kan også vælge mellem flere baggrundsbilleder, som følger med iPod touch, ved at 
vælge Indst. > Generelt > Baggrund > Baggrund på hjemmeskærmen.

Sendeetfotografiviae-post
Sendeetfotografiviae-post

m Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på Send foto med e-post. 

iPod touch skal være indstillet til e-post (se “Indstille e-postkonti” på side 55).
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Sendeetfotografitiletwebgalleri
Hvis du har en .Mac-konto, kan du sende fotografier direkte fra iPod touch til et 
webgalleri, der er oprettet med iPhoto ‘08. Du kan også sende fotografier til en anden 
persons .Mac-webgalleri, hvis den pågældende person har slået muligheden for at 
bidrage via e-post til.

Før du kan sende fotografier til et webgalleri, skal du gøre følgende:
Â Indstil din .Mac-epostkonto på iPod touch 
Â Publicer et iPhoto ‘08-album til et .Mac-webgalleri
Â Vælg “Tillad overførsel af foto via e-post” i indstillingerne til publicering i iPhoto ‘08

Du kan få flere oplysninger om oprettelse af et webgalleri i iPhoto ‘08 ved at åbne 
iPhoto ‘08, vælge Hjælp og søge efter Webgalleri.

Sendeetfotografitilditwebgalleri
Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på Send til webgalleri.

Tildeleetfotografitilenkontakt
Du kan tildele et fotografi til en kontakt. 

Tildeleetfotografitilenkontakt
1 Vælg et fotografi på iPod touch, og tryk på .

2 Tryk på Tildel til kontakt, og vælg en kontakt.

3 Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud, indtil 
det har det ønskede udseende.

4 Tryk på Indstil foto.

Du kan også tildele et fotografi til et navn i Kontakter ved at trykke på Rediger og 
derefter trykke på billedsymbolet.
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5 iTunesWi-FiMusicStore

TrykpåiTunesforatkøbesangeogalbumfraiTunes
Wi-FiMusicStore.

Du kan søge efter, gennemse, høre eksempler på, købe og hente sange og album fra 
iTunes Wi-Fi Music Store direkte til iPod touch. Det købte indhold kopieres automatisk 
til dit iTunes-bibliotek, næste gang du synkroniserer iPod touch med computeren.

Hvis du vil bruge iTunes Wi-Fi Music Store, skal iPod touch oprette forbindelse til et 
Wi-Fi-netværk, hvorfra der er forbindelse til Internet. Der findes oplysninger om, 
hvordan du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, på side 22. Du skal også have en 
iTunes Store-konto for at købe sange via Wi-Fi (findes i nogle lande). Hvis du ikke 
allerede har en iTunes Store-konto, kan du åbne iTunes og vælge Butik > Konto for at 
oprette en.

Gennemseogsøge
Du kan gennemse udvalgte områder, top 10-kategorier eller søge i iTunes Wi-Fi Music 
Store-kataloget efter de sange og album, du er på udkig efter. Brug de udvalgte 
områder for at se nye udgivelser og anbefalinger fra iTunes Wi-Fi Music Store. Top 10 
giver dig mulighed for at finde de mest populære sange og album i hver kategori. Hvis 
du leder efter noget bestemt – en sang, et album eller en kunstner – kan du bruge Søg.
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Gennemseudvalgtesangeogalbum
m Tryk på Udvalgt, og vælg en kategori øverst på skærmen.

Gennemsetop10-sangeog-album
m Tryk på Top 10, vælg en kategori, og tryk på Top Songs eller Top Albums.
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Søgeeftersangeogalbum
m Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg.

Sesangenepåetalbum
m Tryk på albummet.

Sedetalbum,derindeholderensang
m Tryk to gange på sangen.

GennemseStarbucks-samlinger
I visse Starbucks-cafeer (kun i USA) vises Starbucks-symbolet nederst på skærmen ved 
siden af Udvalgt. Tryk på Starbucks-symbolet for at finde ud af, hvilken sang der spiles 
i cafeen, og gennemse udvalgte Starbucks-samlinger. 

Du kan se en liste over disse Starbucks-cafeer på: www.apple.com/itunes/starbucks
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Findeudaf,hvilkensangderspilles
m Tryk på Starbucks.

Den sang, der spilles, vises øverst på skærmen. Tryk på sangen for at se det album, der 
indeholder sangen, og de andre sange på albummet.

SelistenoversenestafspilledesangeogandreStarbucks-spillelister
m Tryk på Starbucks, og vælg Recently Played eller en af de andre Starbucks-spillelister.

Købesangeogalbum
Når du finder en sang eller et album, du godt kan lide, i iTunes Wi-Fi Music Store, kan 
du købe og overføre sangen eller albummet til iPod touch. Du kan høre et eksempel 
på en sang, før du køber den, så du er sikker på, at det er den rigtige sang. I visse 
Starbucks-cafeer (kun i USA) kan du også høre eksempler på og købe den sang, der 
afspilles, samt andre sange fra udvalgte Starbucks-samlinger.

Høreeteksempelpåensang
m Tryk på sangen.

Købeoghenteensangelleretalbum
1 Tryk på prisen, og tryk på Køb nu.

Bemærk:Du kan kun købe sange på iPod touch, hvis du loggede ind på din iTunes 
Store-konto i iTunes, sidste gang du synkroniserede iPod touch. 
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2 Skriv adgangskoden, og tryk på OK.

Købet debiteres til din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de 
næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Der vises en advarsel, hvis du tidligere har købt en eller flere sange på et album. Tryk på 
Køb, hvis du vil købe hele albummet, inklusive de sange, du allerede har købt, eller tryk 
på Annuller, hvis du vil købe de resterende sange enkeltvis.

Bemærk:Nogle album indeholder bonusmateriale, som overføres til dit iTunes-bibliotek 
på computeren. Det er ikke alt bonusmateriale, der overføres direkte til iPod touch.

Sestatusforoverførselafsangeogalbum
m Tryk på Overførsler.

Tryk på  for at afbryde en overførsel.

Selvom du slukker iPod touch eller forlader Wi-Fi-forbindelsens dækningsområde, 
behøver du ikke at være bekymret for, om du afbryder overførslen. iPod touch 
genoptager overførslen, næste gang iPod touch opretter forbindelse til et Wi-Fi-
netværk med forbindelse til Internet. Og hvis du åbner iTunes på din computer, 
gennemfører iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek. 

Købte sange føjes til spillelisten Indkøb på iPod touch. Hvis du sletter spillelisten 
Indkøb, opretter iTunes en ny, når du køber et emne fra iTunes Wi-Fi Music Store.

Synkroniserekøbtindhold
iTunes synkroniserer automatisk sange og album, som du har købt på iPod touch, til 
iTunes-biblioteket, når du slutter iPod touch til computeren. På den måde kan du lytte 
til dine indkøb på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til 
at slette indkøbene på iPod touch. Sangene synkroniseres til spillelisten “Købt på <navn 
på din iPod>”. iTunes opretter spillelisten, hvis den ikke findes i forvejen.

iTunes kopierer også dine indkøb til den spilleliste med indkøb, som iTunes bruger til 
de indkøb, du foretager på computeren, hvis spillelisten findes og er indstillet til at 
synkronisere med iPod touch.
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Kontrollereindkøb
Du kan bruge iTunes til at kontrollere, at musik, videoer og andre emner, som du har 
købt fra iTunes Wi-Fi Music Store, findes i dit iTunes-bibliotek. Det kan du evt. 
kontrollere, hvis en overførsel er blevet afbrudt.

Kontrolleredineindkøb
1 Sørg for, at computeren er forbundet med Internet.

2 I iTunes skal du vælge Butik > Søg efter indkøb.

3 Skriv din konto-id og adgangskode til iTunes Store, og klik på Kontroller.

Indkøb, som endnu ikke findes på computeren, bliver hentet.

Spillelisten indkøb viser alle dine indkøb. Men da du kan tilføje og fjerne emner på 
listen, er den måske ikke nøjagtig. Hvis du vil se alle dine indkøb, skal du sørge for, at du 
har logget ind på kontoen, vælge Butik > Vis min konto og klikke på Purchase History.

ÆndreoplysningeromdiniTunesStore-konto
iPod touch får oplysningerne om din iTunes Store-konto fra iTunes, inklusive evt. 
oplysninger om iTunes Plus-musik. Du kan se og ændre oplysninger til din iTunes Store-
konto vha. iTunes.

SeogændreoplysningertildiniTunesStore-konto
m I iTunes skal du vælge Butik > Vis min konto.

Du skal først logge ind på din iTunes Store-konto. Hvis “Vis min konto” ikke vises på 
Butikmenuen, skal du vælge Butik > Log ind.

KøbemusikfraenandeniTunesStore-konto
m Log ind på den pågældende konto, når du opretter forbindelse til iTunes Wi-Fi 

Music Store.
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6 Programmer

Safari

Surfepånettet
Safari giver dig mulighed for at se websider på samme måde som med computerbase-
rede browsere. Ved blot at trykke to gange zoomer du ind; læg iPod touch ned for at se 
et bredere billede. Søg med Google eller Yahoo! – de er begge indbygget. 

Hvis du vil bruge Safari, skal iPod touch være forbundet med et Wi-Fi-netværk, hvorfra 
der er forbindelse til Internet. Der findes oplysninger om, hvordan du opretter forbind-
else til et Wi-Fi-netværk, på side 22. 

Åbneognavigerepåwebsider
Åbnenwebside

m Tryk i adressefeltet øverst på skærmen, skriv webadressen – f.eks. apple.comeller 
www.google.com – og tryk på Gå. Hvis adressefeltet ikke vises, skal du trykke på 
statuslinjen øverst på skærmen.

Når du skriver, bliver evt. webadresser blandt dine bogmærker eller på historielisten vist 
nedenunder, hvis de indeholder de pågældende bogstaver. Tryk på en webadresse for 
at åbne den pågældende webside.

Sletaltekstiadressefeltet
m Tryk på adressefeltet, og tryk på .

Følgenhenvisningpåenwebside
m Tryk på henvisningen. 

Teksthenvisninger er som regel understreget med blåt. Mange billeder er også 
henvisninger. 
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Hvis en henvisning åbner et lyd- eller filmarkiv, der understøttes af iPod touch, afspiller 
Safari lyden eller filmen. Du kan se, hvilke arkivtyper der understøttes, på side 90.

Zoomeind,såensidevisestydeligere
Viseenwebsideiliggendeformat

m Roter iPod touch sidelæns. Safari skifter retning og udvider siden automatisk.

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:

Sedenadresse,enhenvisning
pegerpå

Hold fingeren på henvisningen. Adressen kommer frem ved 
siden af fingeren. Du kan holde fingeren på et billede for at se, 
om det har en henvisning.

Stoppeindlæsningafenside,hvis
duændrermening

Tryk på .

Genindlæseenwebside Tryk på .

Vendetilbagetildenforrigeeller
næstewebside

Tryk på  eller  nederst på skærmen. 

Vendetilbagetilenafdesidste
websider,duharbesøgt

Tryk på , og tryk på Historie. Du sletter historien ved at 
trykke på Slet.

Sendeadressenpåenwebside
viae-post

Tryk på , og tryk på Send henvisning til siden. Du skal først 
indstille en e-postkonto på iPod touch (se side 55).
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Ændrestørrelsepåenspalte,sådentilpassestilskærmen
m Tryk to gange på spalten. Spalten udvides, så du nemmere kan læse den.

Tryk to gange igen for at zoome ud.

Zoomeindpåendelafenwebside
m Tryk to gange på den del af siden, du vil zoome ind på. Tryk to gange igen for at 

zoome ud.

Zoomeindogudmanuelt
m Knib med fingrene for at zoome ind eller ud.

Rullepåsiden
m Træk op, ned eller sidelæns. Når du ruller, kan du røre og trække overalt på siden uden 

at aktivere nogen henvisninger. Hvis du trykker på en henvisning, åbnes den, men hvis 
du trækker en henvisning, ruller siden.

Rulleindenforenrammepåenwebside
Brug to fingre til at rulle inden for en ramme på en webside. Brug en finger til at rulle 
på hele websiden. 

Hoppetiltoppenafenwebside
Tryk på statuslinjen øverst på iPod touch-skærmen. 

SøgepåInternet
Safari søger som standard vha. Google. Du kan indstille det til i stedet at søge vha. 
Yahoo!.

SøgeefteraltpåInternet
1 Tryk på  for at gå til Google-søgefeltet. 

2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Google. 

3 Tryk på en henvisning på listen over søgeresultater for at åbne en webside.

IndstilleSafaritilatsøgemedYahoo!
m Vælg Indst. > Safari > Søgeprogram fra hjemmeskærmen, og vælg Yahoo!.
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Åbnefleresidersamtidig
Du kan åbne mere end en webside ad gangen. Nogle henvisninger åbner automatisk 
en ny side i stedet for at erstatte den aktuelle.

Tallet på symbolet for sider  nederst på skærmen viser, hvor mange sider der er 
åbne. Hvis der ikke vises et tal, er der kun en åben side. 

F.eks.:

 = en side er åben

 = tre sider er åbne

Åbneennyside
m Tryk på , og tryk på Ny side.

Sealleåbnesideroggåtilenandenside,dereråben
m Tryk på , og svirp til venstre eller højre. Når du kommer til den ønskede side, skal du 

trykke på den.

Lukkeenside
m Tryk på , og tryk på . Du kan ikke lukke en side, hvis det er den eneste side, der 

er åben.

Skriveitekstfelter
På nogle websider er der formularer eller tekstfelter, hvor du kan skrive oplysninger. 

Visetastaturet
m Tryk i et tekstfelt.

Flyttetilandretekstfelterpåsiden
m Tryk i et andet tekstfelt. Eller tryk på knappen Næste eller Forrige.
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Sendeformularen
m Tryk på Gå eller Søg, når du er færdig med udfylde tekstfelterne på siden. På de fleste 

sider er der en henvisning, som du kan trykke på, når du vil sende formularen.

Skjuletastaturetudenatsendeformularen
m Tryk på OK.

FøjewebklipfraSafaritilhjemmeskærmen
Du kan føje webklip fra dine yndlingswebsider til hjemmeskærmen, så du hurtigt kan 
åbne dem. Webklip vises som symboler, du kan anbringe overalt på hjemmeskærmen. 
Se “Tilpasse hjemmeskærmens layout” på side 14.

Føjeetwebkliptilhjemmeskærmen
m Åbn siden, og tryk på . Tryk derefter på “Føj til hjemmeskærm”.

Webklip husker den viste del – med zoomniveau og placering – af websider. Når du 
åbner et webklip, zoomer Safari automatisk og ruller til den pågældende del af 
websiden igen. Den viste del bruges også til at oprette symbolet for webklippet 
på hjemmeskærmen.

Før du tilføjer et webklip, kan du ændre dets navn. Hvis navnet er for langt (dvs. mere 
end ca. 10 tegn), vises det måske i forkortet form på hjemmeskærmen.

Sletteetwebklipfrahjemmeskærmen
1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.

2 Tryk på “x” i hjørnet af det webklip, du vil slette.

3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.

Brugebogmærker
Du kan oprette bogmærker til websider, så du hurtigt kan vende tilbage til dem uden 
at skulle skrive adressen.

Opretteetbogmærketilenwebside
m Åbn siden, og tryk på . Tryk derefter på Tilføj bogmærke.

Før du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel eller vælge, hvor det skal 
arkiveres. Som standard arkiveres bogmærket på øverste niveau i mappen Bogmærker. 
Tryk på Bogmærker for at vælge en anden mappe.

Åbneenwebsidemedetbogmærke
m Tryk på , og vælg et bogmærke, eller tryk på en mappe for at se de bogmærker, 

den indeholder.
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Redigereetbogmærkeellerenbogmærkemappe
m Tryk på , vælg den mappe, som indeholder det bogmærke eller den mappe, du vil 

redigere, og tryk på Rediger. Gør derefter et af følgende:

Â Hvisduvilopretteennymappe,skal du trykke på Ny mappe.
Â Hvisduvilsletteetbogmærkeellerenmappe,skal du trykke på  ved siden af 

bogmærket eller mappen og derefter trykke på Slet.
Â Hvisduvilflytteetbogmærkeellerenmappe,skal du trække  ved siden af det emne, 

du vil flytte.
Â Hvisduvilredigerenavnetelleradressenpåetbogmærkeellerenmappeelleranbringe
emnetienandenmappe,skal du trykke på bogmærket eller mappen.

Klik på OK, når du er færdig.

Synkroniserebogmærker
Hvis du bruger Safari på en Mac eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc, 
kan du synkronisere bogmærker på iPod touch med bogmærker på computeren.

SynkroniserebogmærkermellemiPodtouchogdincomputer
m Slut iPod touch til computeren. Hvis bogmærkerne er indstillet til synkronisering 

(se side 9), begynder synkroniseringen.

Safari-indstillinger
Vælg Indst. > Safari fra hjemmeskærmen for at justere sikkerheds- og andre indstillinger. 
Se side 85.

Kalender

FøjekalenderbegivenhedertiliPodtouch
Hvis du har indstillet iTunes til at synkronisere kalendere, kan du indtaste aftaler og 
begivenheder på computeren og synkronisere dem med iPod touch. Du kan også 
indtaste aftaler og begivenheder direkte på iPod touch.

Indtastekalenderbegivenhederpådincomputer
Du kan indtaste aftaler og begivenheder i iCal og Microsoft Entourage på en Mac og 
i Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc.
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Synkroniserekalendere
SynkroniserekalenderemellemiPodtouchogdincomputer
Slut iPod touch til computeren. Hvis iPod touch er indstillet til at synkronisere 
kalendere automatisk (se side 6), starter opdateringen.

TilføjeogredigerekalenderbegivenhederdirektepåiPodtouch
Tilføjeenbegivenhed

m Tryk på , og skriv oplysninger om begivenheden. Tryk derefter på OK. 

Du kan indtaste følgende oplysninger:

Â Titel
Â Sted
Â Start- og sluttider (eller vælg Hele dagen, hvis det er en heldagsbegivenhed)
Â Gentagelsestider – ingen eller hver dag, hver uge, hver 2. uge, hver måned eller 

hvert år
Â Påmindelse – fra fem minutter til to dage før begivenheden

Hvis du indstiller en påmindelse, giver iPod touch dig mulighed for at indstille 
tidspunktet for anden påmindelse, hvis du ikke bemærker den første. 

Noter

IndstilleiPodtouchtilatafspilleenlyd,nårdumodtager
enkalenderbegivenhed

m I Indstillinger skal du vælge Generelt > Lydeffekter og vælge, om lydeffekter skal af-
spilles via den indbyggede højttaler, via hovedtelefoner eller begge dele. Vælg Fra for 
at slå lydeffekter fra.

Hvis lydeffekter er slået fra, viser iPod touch en meddelelse i stedet for at afspille en 
lydeffekt, når du får en kalenderpåmindelse.

Redigereenbegivenhed
m Tryk på begivenheden, og tryk på Rediger.

Sletteenbegivenhed
Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, rul ned, og tryk på Slet begivenhed.

Visedinkalender
Visedinkalender

m Tryk på Kalender.

Skifteoversigt
m Tryk på Liste, Dag eller Måned. 

Â Listeoversigt: Alle dine aftaler og begivenheder vises på en overskuelig liste. Rul op 
eller ned for at se de foregående eller kommende dage.
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Â Dagsoversigt: Rul op eller ned for at se tidligere eller senere tidspunkter på dagen. 
Tryk på  eller  for at se den forrige eller næste dag.

Â Månedsoversigt: Dage med begivenheder vises med en prik under datoen. Tryk på en 
dag for at se begivenhederne på en liste under kalenderen. Tryk på  eller  for at 
se den forrige eller næste måned.

Sedagensbegivenheder
m Tryk på I dag.

Seoplysningeromenbegivenhed
m Tryk på begivenheden.

IndstilleiPodtouchtilatjusteretidspunktetforbegivenhederefterenvalgt
tidszone

m Tryk på Indst. > Generelt > Dato & tid på hjemmeskærmen, og slå understøttelse af 
tidszone til. Tryk derefter på Tidszone, og søg efter en større by i den ønskede tidszone.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for 
begivenheder i den tidszone, du har vagt til dine kalendere. Når Understøt tidszone er 
slået fra, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i din aktuelle tidszone.

Dage med prikker 
har planlagte 
begivenheder

Månedsoversigt

Skift oversigt

Begivenheder for den
valgte dag

Gå til i dag
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Mail

Mail er en e-postklient, der kan arbejde med HTML-formatering og henter din e-post i 
baggrunden, mens du udfører andre opgaver på iPod touch. iPod touch kan bruge de 
mest populære e-postsystemer, inklusive Yahoo! Mail, Gmail, AOL og .Mac Mail, samt de 
fleste POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Mail giver dig mulighed for at sende 
og modtage fotografier og grafik, som vises i beskederne sammen med teksten. Du kan 
også modtage PDF-dokumenter og andre bilag og vise dem på iPod touch.

Indstillee-postkonti
Du skal have en e-postadresse – noget i stil med “ditnavn@eksempel.com” – før du 
kan bruge iPod touch til e-post. Hvis du har adgang til Internet, har du sikkert fået en 
e-postadresse fra din Internetudbyder. 

Hvis du vælger automatisk synkronisering under indstillingen, skulle dine eksisterende 
e-postkonti allerede være indstillet og klar til brug. Ellers kan du indstille iTunes til at 
synkronisere dine e-postkonti eller konfigurere e-postkonti direkte på iPod touch.

Synkroniseree-postkontitiliPodtouch
Du bruger iTunes til at synkronisere dine e-postkonti til iPod touch. iTunes understøtter 
Mail og Microsoft Entourage på en Mac og Microsoft Outlook 2003 eller 2007 samt 
Outlook Express på en pc. Se “Lægge musik, videoer og andet indhold på iPod touch” 
på side 5.

Bemærk:Ved synkronisering af en e-postkonto til iPod touch kopieres indstillingernetil
e-postkontoen,men ikke selve beskederne. Om beskederne i din indbakke vises både 
på iPod touch og på computeren afhænger af, hvilken type e-postkonto du har, og 
hvordan den er konfigureret.

Hvisduikkeharene-postkonto
E-postkonti kan fås fra de fleste Internetudbydere. Hvis du bruger en Mac, kan du få en 
e-postadresse samt andre tjenester på www.mac.com. (evt. mod betaling).

Du kan også få gratis konti på Internet: 
Â www.mail.yahoo.com
Â www.google.com/mail
Â www.aol.com

Indstilleene-postkontopåiPodtouch
Du kan indstille og derefter foretage ændringer i en e-postkonto direkte på iPod touch. 
Din e-postudbyder kan fortælle, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.
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De ændringer, du på iPod touch foretager i en e-postkonto, der synkroniseres fra 
computeren, bliver ikke kopieret til computeren.

Hvis du vil bruge indstillingsassistenten til Mail, skal du gå ind på:
www.apple.com/dk/support/ipodtouch/mailhelper

IndtastekontoindstillingerdirektepåiPodtouch
1 Hvis det er den første konto, du indstiller på iPod touch, skal du trykke på Mail. Ellers 

skal du på hjemmeskærmen vælge Indst. > Mail > Konti > Tilføj konto.

2 Vælg kontotypen til e-post: Y! Mail (dvs. Yahoo!), Google-epost, .Mac, AOL eller Andet. 

3 Skriv dine kontaktoplysninger:

Hvis du indstiller en Yahoo!-, Google-, .Mac- eller AOL-konto, skal du skrive dit navn, din 
e-postadresse og din adgangskode. Når du har gjort det, er du færdig.

Ellers skal du klikke på Anden, vælge en servertype – IMAP, POP eller Exchange – og 
skrive dine kontooplysninger: 
Â Din e-postadresse
Â E-postserverens type (IMAP, POP eller Exchange)
Â Internetværtsnavnet på serveren til indkommende post (noget i stil med 

“mail.eksempel.com”)
Â Internetværtsnavnet på serveren til udgående post (noget i stil med 

“smtp.eksempel.com”)
Â Brugernavnet og adgangskoden til serverne til indkommende og udgående post 

(du behøver måske ikke at skrive et brugernavn og en adgangskode til serveren til 
udgående post)

Bemærk:Exchange-konti skal konfigureres til IMAP, før du kan bruge dem med 
iPod touch. Kontakt it-afdelingen for at få flere oplysninger.

Sendee-post
Du kan sende en e-postbesked til alle, som har en e-postadresse. Du kan sende 
beskeden til en person eller til en gruppe personer.

Skriveogsendeenbesked
1 Tryk på .

2 Skriv et eller flere navne eller en eller flere e-postadresser i felterne Til eller Cc (kopi), 
eller tryk på , og vælg en kontaktperson for at tilføje den pågældendes
e-postadresse. 

Når du skriver en e-postadresse, vises der lignende e-postadresser fra din kontaktliste 
nedenunder. Tryk på en adresse for at tilføje den.

3 Skriv et emne, og skriv derefter en besked.

4 Tryk på Send.
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Sendeetfotografiienbesked
m Vælg Fotografier på hjemmeskærmen, og vælg derefter et fotografi. Tryk derefter på 

, og tryk på Send foto med e-post.

Hvis du har mere end en e-postkonto på iPod touch, sendes fotografiet med 
standardkontoen (se side 85).

Arkivereenbeskedsometudkast,sådukanskriveviderepådensenere
m Begynd at skrive en besked, og tryk på Annuller. Tryk derefter på Arkiver. Du kan finde 

beskeden i postkassen Udkast, foretage tilføjelser eller ændringer og derefter sende 
den.

Svarepåenbesked
m Åbn en besked, og tryk på . Tryk på Svar for kun at sende svaret til den person, som 

har sendt beskeden. Tryk på Svar alle for at sende svaret til afsenderen og alle andre 
modtagere. Tilføj derefter evt. din egen besked, og tryk på Send.

Når du svarer på en besked, bliver evt. arkiver eller billeder, som var vedlagt den 
oprindelige besked, ikke sendt tilbage.

Videresendeenbesked
m Åbn en besked, tryk på , og tryk derefter på Frem. Tilføj en eller flere e-postadresser 

og evt. din egen besked, og tryk på Send.

Når du videresender en besked, kan du inkludere evt. arkiver og billeder, der var 
vedlagt den oprindelige besked.

Sendeenbeskedtilenmodtagerafenbesked,duharmodtaget
m Åbn beskeden, tryk på modtagerens navn eller e-postadresse, og tryk derefter 

på E-post.

Seefteroglæsee-post
Knappen Mail viser antallet af ulæste beskeder i alle dine indbakker. Der kan også være 
ulæste beskeder i andre postkasser.

Antal ulæste 
beskeder
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På hver kontoskærm kan du se antallet af ulæste beskeder ud for hver postkasse. 

Tryk på en postkasse for at se beskederne i den. Ved siden af ulæste beskeder er der en 
blå prik .

Læseenbesked
m Tryk på en postkasse, og tryk derefter på en besked. I en besked skal du trykke på  

eller  for at se den næste eller forrige besked.

Sletteenbesked
m Åbn beskeden, og tryk på .

Du kan også slette en besked direkte fra postkassen ved at skubbe til venstre eller højre 
over beskedens titel og derefter trykke på Slet.

Du kan også trykke på Rediger og trykke på  ved siden af en besked.

Antal ulæste 
beskeder

Tryk for at se alle dine
e-postkonti

Ulæste beskeder

Skub til venstre eller højre over 
beskeden for at vise knappen Slet.
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Seefternyebeskeder
m Vælg en postkasse, eller tryk på  når som helst.

Åbneetvedlagtarkiv
Du kan se eller læse nogle typer arkiver og billeder, der er vedlagt beskeder, som du 
modtager. Hvis en person f.eks. sender dig et PDF-, Microsoft Word- eller Microsoft 
Excel-dokument, kan du læse det på iPod touch.

m Tryk på bilaget. Det overføres til iPod touch og åbnes.

Du kan se bilag i stående og liggende format. Hvis et bilags format ikke understøttes af 
iPod touch, kan du se navnet på arkivet, men du kan ikke åbne det. iPod touch 
understøtter følgende arkivformater til e-postbilag:

Â .doc, .docx, .htm, .html, .pdf, .txt, .xls, .xlsx

Seallemodtagerneafenbesked
m Åbn beskeden, og tryk på Flere oplysninger.

Tryk på et navn eller en e-postadresse for at se modtagerens kontaktoplysninger. Tryk 
derefter på en e-postadresse for at sende e-post til den pågældende person. Tryk på 
Skjul for at skjule modtagerne.

Føjeene-postmodtagertildinlisteoverkontaktpersoner
m Tryk på beskeden, og tryk evt. på Flere oplysninger for at se modtagerne. Tryk derefter 

på et navn eller en e-postadresse, og tryk på Opret ny kontakt eller “Føj til eksisterende 
kontakt”.

Markereenbeskedsomulæst
m Åbn beskeden, og tryk på “Marker som ulæst”. 

En blå prik  vises ved siden af beskeden i postkassen, indtil du åbner den igen.

Flytteenbeskedtilenandenpostkasse
m Åbn beskeden, tryk på , og vælg en postkasse.

Tryk på bilaget 
for at hente det
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Zoomeindpåendelafenbesked
m Tryk to gange på den del, du vil zoome ind på. Tryk to gange igen for at zoome ud.

Skiftestørrelsepåentekstspalte,sådentilpassestilskærmen
m Tryk to gange på teksten.

Skiftestørrelsepåenbeskedmanuelt
m Knib med fingrene for at zoome ind eller ud.

Følgeenhenvisning
m Tryk på henvisningen. 

Teksthenvisninger er som regel understreget med blåt. Mange billeder indeholder også 
henvisninger. En henvisning kan åbne en webside, et kort eller en nye besked, som 
allerede er adresseret. 

Web- og korthenvisninger åbner Safari eller Kort på iPod touch. Du vender tilbage til 
din e-postbesked ved at trykke på knappen Hjem og derefter på Mail.

Mail-indstillinger
Vælg Indst. > Mail på hjemmeskærmen for at indstille og tilpasse dine e-postkonti til 
iPod touch. Se side 83.

Kontakter

Med Kontakter kan du nemt tage alle dine kontaktoplysninger med dig.

Synkroniserekontaktoplysningerfradincomputer
Hvis du har indstillet iTunes til at synkronisere kontakter, sørger iTunes automatisk for, 
at dine kontakter er ajour, hvad enten du foretager ændringer på computeren eller iPod 
touch. Du kan synkronisere kontakter med følgende programmer:
Â PåenMac: Mac OS X Adressebog, Microsoft Entourage og Yahoo! Adressebog
Â Påenpc: Yahoo! Address Book, Windows-adressebog (Outlook Express) eller 

Microsoft Outlook

Der findes oplysninger om, hvordan du synkroniserer iPod touch med dine kontakter, 
i “Lægge musik, videoer og andet indhold på iPod touch” på side 5.

Seenkontakt
m Tryk på Kontakter, og tryk på en kontaktperson.

Du kan vise en bestemt gruppe ved at trykke på knappen Gruppe.
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Indstillesorteringsrækkefølgeogrækkefølgepåskærmen
Brug indstillinger til kontakter til at vælge, om dine kontakter skal sorteres efter for- 
eller efternavn, og til at indstille den rækkefølge, navnene vises i.

m Tryk på Indst. > Kontakter, tryk på Rækkefølge eller Vis rækkefølge, og vælg “For-, 
efternavn” eller “Efter-, fornavn”.

TilføjeogredigerekontakterdirektepåiPodtouch
Du kan indtaste nye kontakter på iPod touch, redigere eksisterende kontakter og slette 
kontakter.

FøjeenkontakttiliPodtouch
m Vælg Kontakter, tryk på , og indtast kontaktoplysningerne. 

Redigereenkontaktstelefonnummer,adresseogandreoplysninger
m Tryk på Kontakter, vælg en kontakt, og tryk derefter på Rediger. 

Â Dutilføjeretemne,f.eks.enwebadresseelleretmobiltelefonnummer,vedattrykke på 
 ved siden af emnet. 

Â Dusletteretemnevedattrykke på  ved siden af det. 
Â Dusletterenkontaktfralistenoverkontakterved at rulle ned og trykke på Slet kontakt.

Indtasteenpauseietnummer
m Tryk på , og tryk på Pause.

Pauser kræves af nogle telefonsystemer, f.eks. før et lokalnummer eller en 
adgangskode. Hver pause varer 2 sekunder. Du skal evt. indtaste mere end en.

Tildeleetfotografitilenkontakt,ellerskiftenkontaktsfotografi
1 Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt.

2 Tryk på Rediger, og tryk på Tilføj foto, eller tryk på det eksisterende fotografi. 
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3 Vælge et fotografi. 

4 Flyt og skaler fotografiet, som du vil. Træk fotografiet op, ned eller sidelæns. Knib med 
fingrene, eller tryk to gange for at zoome ind eller ud.

5 Tryk på Indstil foto.

Sletteenkontakt
1 Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt.

2 Tryk på Rediger.

3 Rul til bunden af kontaktoplysningerne, og tryk på Slet.

YouTube

Findeogsevideoer
På YouTube findes korte videoer, der er indsendt af personer i hele verden (findes ikke 
på alle sprog og er måske ikke tilgængelig i alle lande). 

Hvis du vil bruge YouTube, skal iPod touch være forbundet med et Wi-Fi-netværk, 
hvorfra der er forbindelse til Internet. Der findes oplysninger om, hvordan du opretter 
forbindelse til et Wi-Fi-netværk, på side 22. 

Gennemsevideoer
m Tryk på Udvalgt, Mest vist eller Bogmærker. Eller tryk på Mere for at gennemse videoer 

sorteret efter Seneste, Topvurdering eller Historie.

Â Udvalgt: Videoer, som er anmeldt og udvalgt af YouTubes medarbejdere.
Â Mestvist:De videoer, som er set af flest YouTube-brugere. Tryk på Alle, hvis du vil se 

de mest viste videoer i det hele taget, eller på I dag eller Denne uge, hvis du vil se 
dagens eller ugens mest viste videoer.

Â Bogmærker: Videoer, som du har oprettet bogmærker til.
Â Seneste:De seneste videoer, der er indsendt til YouTube.
Â Topvurdering:De videoer, som har fået den højeste vurdering af YouTube-brugere. 

Du vurderer videoer ved at gå ind på www.youtube.com.
Â Historie: De seneste videoer, du har set.

Søgeefterenvideo
1 Tryk på Søg, og tryk derefter i YouTube-søgefeltet. 
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2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Søg. 
YouTube viser resultater baseret på videoernes titler, beskrivelser, mærkater og 
brugernavne. 

Afspilleenvideo
m Tryk på videoen. Videooverførslen til iPod touch begynder, og der vises en statuslinje. 

Når der er overført nok af videoen, begynder afspilningen. Du kan også trykke på  for 
at starte videoen.

Styrevideoafspilning
Når en video begynder at spille, forsvinder betjeningspanelet, så det ikke er i vejen 
for videoen.

m Tryk på skærmen for at vise eller skjule betjeningspanelet.

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:

Afspilleellersætteenvideo
påpause

Tryk på  eller .

Skrueopellernedforlydstyrken Træk lydstyrkemærket.

Starteenvideoforfra Tryk på .

Hoppetildennæsteeller
forrigevideo

Tryk på  to gange for at hoppe til den forrige video. Tryk på 
 for at hoppe til den næste video.

Spoletilbageellerfrem Hold fingeren på  eller .

Hoppetiletstedienvideo Træk afspilningsmærket på spillelinjen.

Holdeopmedatseenvideo,
førdenerfærdig

Tryk på OK. Eller tryk på knappen Hjem .

Skiftemellematskalerevideoen,
sådenudfylderskærmeneller
tilpassestilskærmen.

Tryk to gange på videoen. Du kan også trykke på  for at få 
videoen til at udfylde skærmen eller på  for at tilpasse den 
til skærmen.

Næste/spol frem 

Afspil/pause

Skaler

Status for overførsel

Betjeningspanel

Lydstyrke

Forrige/spol
tilbage

Bogmærke

Afspilningsmærke

Spillelinje
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Ændreknappernenederstpåskærmen
Du kan erstatte knapperne Udvalgt, Mest vist, Bogmærker og Søg nederst på 
skærmen med andre knapper, som du bruger mere. Hvis du f.eks. tit ser videoer 
med topvurdering, men ikke vil se mange udvalgte videoer, kan du erstatte knappen 
Udvalgt med Topvurdering.

m Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og 
anbring den på den knap, du vil erstatte. 

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres 
rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Når du leder efter videoer, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der 
ikke vises.

FøjedineegnevideoertilYouTube
Du kan få oplysninger om, hvordan du føjer videoer til YouTube, ved at gå ind på 
www.youtube.com og trykke på Help.

Opretteetbogmærketilenvideo Tryk på  ved siden af en video, og tryk på Bogmærke. Eller 
start afspilning af videoen, og tryk på . Tryk på Bogmærker 
for at se de videoer, du har bogmærker til.

Seoplysningeromenvideoog
gennemsebeslægtedevideoer

Afspil hele videoen, tryk på OK, mens en video afspilles, eller 
tryk på  ved siden af en video på en liste.
iPod touch viser oplysninger om videoen, f.eks. vurdering, 
beskrivelse, dato for tilføjelse og andre oplysninger. Der vises 
også en liste over beslægtede videoer, som du kan vise ved at 
trykke på dem.

Hvisduvil... Skaldugørefølgende:
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Værdipapirer

Sekurser
Når du trykker på Værdipapirer på hjemmeskærmen, vises opdaterede kurser på alle de 
værdipapirer, du er interesseret i. Kurserne opdateres, hver gang du åbner Værdipapirer, 
hvis du har forbindelse til Internet. Kurserne kan være forsinket op til 20 minutter.

Føjeetværdipapir,etaktieindeksellerenobligationtilkurslæseren
1 Tryk på , og tryk på .

2 Indtast et symbol, firmanavn, et aktieindeks eller obligationsnavn, og tryk på Søg. 

3 Vælg et emne på søgelisten.

Sletteetværdipapir
m Tryk på , og tryk på  ved siden af et værdipapir. Tryk derefter på Slet.

Skifterækkefølgepåværdipapirer
m Tryk på . Træk derefter  ved siden af et værdipapir til en ny placering på listen.

Skiftemellematviseprocentvisændringogændringipengeværdi
m Tryk på det tal, der viser ændringen. Tryk igen for at skifte tilbage. 

Du kan også trykke på  og trykke på % eller Tal.

Viseetværdipapirsudviklingoverenlængereellerkortereperiode
m Tryk på et symbol, og tryk derefter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å, eller 2å. Diagrammet 

viser udviklingen i løbet af en dag, en uge, en, tre eller seks måneder, en eller to dage.

SeoplysningerometværdipapirpåYahoo.com
m Tryk på . 

Du kan se nyheder, oplysninger, websteder i forbindelse med værdipapiret m.m.
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Kort

Kort viser vejkort, satellitfotografier og hybridoversigter af steder i mange af verdens 
lande. Du kan få detaljeret kørselsvejledning og i nogle lande trafikoplysninger. I nogle 
lande kan du også finde din omtrentlige placering og bruge den som udgangspunkt 
for kørselsvejledninger til eller fra et andet sted.1

Findeogselokaliteter
Findeenlokalitet,ogseetkort

m Tryk på søgefeltet for at få tastaturet frem, og skriv en adresse, et område, navnet på en 
seværdighed, navnet på et bogmærke, navnet på en person på din liste over 
kontaktpersoner eller et postnummer. Tryk derefter på Søg. 

En knappenål viser lokaliteten på kortet. Tryk på knappenålen for at se navnet på eller 
en beskrivelse af lokaliteten.

1 Kort, kørselsvejledninger og oplysninger om lokaliteter afhænger af indsamlede data og tjenesteydelser fra 
tredjeparter. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan 
medføre, at kort, kørselsvejledninger og lokalitetsoplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. 
Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/ipodtouch. Med henblik på at fastslå din lokalitet indsamles der 
data i en form, som ikke kan bruges til at identificere dig. Hvis du ikke ønsker, at disse data skal indsamles, skal du 
undlade at bruge denne funktion. Det har ingen indflydelse på funktionaliteten af din iPod touch, hvis du ikke 
bruger denne funktion.

ADVARSEL:Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i forbindelse med bilkørsel 
i den Vejledningmedvigtigeproduktoplysninger, der findes på 
www.apple.com/dk/support/manuals/ipod.

Tryk på  for at få oplysninger 
om eller kørselsvejledninger til 
lokaliteten, eller føj lokaliteten til 
dine bogmærker eller listen over 
kontaktpersoner
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Findedenomtrentligeaktuellelokalitetpåetkort
m Tryk på . Der vises en cirkel, som angiver din omtrentlige placering. Den omtrentlige 

placering bestemmes vha. oplysninger fra nogle lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået 
til). Jo mere præcise de tilgængelige oplysninger er, jo mindre er cirklen på kortet. 
Denne funktion findes ikke i alle lande.

Brugedenanbragteknappenål
m Tryk på , og tryk på Anbring knappenål. På kortet anbringes der en knappenål, som 

du kan trække til en hvilken som helst lokalitet. 

Du kan hurtigt flytte knappenålen til det område, der vises, ved at trykke på  og 
derefter på Erstat knappenål.

Zoomeindpåendelafetkort
m Knib med to fingre på kortet. Eller tryk to gange på den del, du vil zoome ind på. Tryk 

to gange igen for at zoome endnu tættere på.

Zoomeud
m Knib på kortet. Eller tryk med to fingre på kortet. Tryk med to fingre igen for at zoome 

endnu længere væk.

Panorereellerrulletilenandendelafkortet
m Træk op, ned, til venstre eller til højre.
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Seensatellit-ellerhybridoversigt
m Tryk på , og tryk på Satellit eller Hybrid for at se en satellitoversigt eller en 

kombineret oversigt med satellitbilleder og kort.

Tryk på Kort for at vende tilbage til kortoversigten.

Seplaceringenafadressenpåenpersonpådinlisteoverkontaktpersoner
m Tryk på  i søgefeltet, tryk derefter på Kontakter, og vælg en kontaktperson. 

Du kan kun finde en adresse på denne måde, hvis der er registreret mindst en adresse 
på den pågældende kontaktperson. Hvis kontaktpersonen har mere end en adresse, 
skal du vælge den adresse, du vil finde. Du kan også finde placeringen af en adresse 
ved at trykke på adressen direkte i Kontakter.

Opretteetbogmærketiletsted
m Find et sted, tryk på den knappenål, der peger på det, tryk på  ved siden af navnet 

eller beskrivelsen, og tryk på “Føj til bogmærker”.

Seetsted,dereroprettetetbogmærketil,elleretsted,derharværetvist
fornylig

m Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Bogmærker eller Seneste. 

Føjeenlokalitettildinlisteoverkontaktpersoner
m Find et sted, tryk på den knappenål, der peger på det, tryk på  ved siden af navnet 

eller beskrivelsen, og tryk derefter på Opret ny kontakt eller “Føj til eksisterende kontakt”.

Fåkørselsvejledninger
Fåkørselsvejledninger

1 Tryk på Vis vej.

2 Indtast start- og slutpunktet i felterne Start og Slut. iPod touch bruger som standard 
den omtrentlige aktuelle placering som udgangspunkt (hvis den kan fastslås). Tryk på 

 i et af felterne, og vælg et sted i Bogmærker (inklusive din omtrentlige aktuelle 
placering og evt. den anbragte knappenål), Seneste eller Kontakter. 
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Hvis adressen på en af dine venner f.eks. står på listen over kontaktpersoner, kan du 
trykke på Kontakter og trykke på din vens navn i stedet for at skrive adressen.

Du kan få den omvendte kørselsvejledning ved at trykke på .

3 Tryk på Rute, og gør derefter et af følgende:

Â Dukansetrinvisekørselsvejledningervedattrykke på Start og derefter trykke på  for 
at se næste del af ruten. Tryk på  for at gå tilbage. 

Â Hvisduvilseallekørselsvejledningernepåenliste,skaldutrykke på  og derefter 
på Liste. Tryk på et emne på listen for at se et kort, som viser den pågældende del 
af ruten.

Den omtrentlige køretid vises øverst på skærmen. Hvis der er tilgængelige 
trafikoplysninger, justeres køretiden efter dem.

Du kan også få kørselsvejledninger ved at finde et sted på kortet, trykke på den 
knappenål, der peger på det, trykke på  ved siden af navnet og derefter på Vis vej 
hertil eller Vis vej herfra.

Viseellerskjuletrafikforhold
Hvis der er tilgængelige oplysninger, kan du vise trafikforholdene på kortet.

m Tryk på , og tryk derefter på Vis trafik eller Skjul trafik.

Vejen vises med forskellige farver, afhængigt af hvordan trafikken flyder:

Hvis du trykker på Vis trafik og ikke kan se farver på vejene, skal du måske zoome ud, så 
du bedre kan se de store veje, eller også er der måske ingen tilgængelige oplysninger 
om trafikken i det pågældende område.

Skiftestart-ogslutpunktforatfåomvendtekørselsvejledninger
m Tryk på .

Trafik

Grå = Ingen tilgængelige data

Rød = Under 25 miles (ca. 40 km)
i timen

Gul = 25–50 miles (ca. 40-80 km) 
i timen

Grøn = Over 50 miles (ca. 80 km) 
i timen
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Hvis du ikke kan se , skal du trykke på Liste og derefter på Rediger.

Sekørselsvejledninger,derharværetvistfornylig
m Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Seneste.

Findeogkontaktevirksomheder
Findevirksomhederietområde

1 Find et sted – f.eks. en by, et land eller en adresse – eller rul til et sted på et kort.

2 Skriv en virksomhedstype i tekstfeltet, og tryk på Søg. 

Der vises knappenåle på de steder, hvor sådanne virksomheder findes. Hvis du f.eks. 
finder din by og derefter skriver “film” og trykker på Søg, viser knappenåle biograferne 
i din by.

Tryk på den knappenål, som viser en virksomhed, for at se dens navn eller beskrivelse.

Findevirksomhederudenatfindestedetførst
m Skriv f.eks.: 

Â restauranter san francisco ca 
Â apple inc new york

Kontakteenvirksomhedellerfåkørselsvejledninger
m Tryk på den knappenål, der markerer en virksomhed, og tryk derefter på  ved siden 

af navnet. 

Herefter kan du gøre følgende:
Â Afhængigt af hvilke oplysninger der findes om den pågældende virksomhed, kan du 

trykke på en e-postadresse for at sende e-post eller på en webadresse for at besøge 
et websted.

Â Du kan få kørselsvejledninger ved at trykke på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.
Â Du føjer virksomheden til din kontaktliste ved at rulle ned og trykke på Opret ny 

kontakt eller “Føj til eksisterende kontakt”.

Få kørselsvejledninger

Besøg websted

Ring

Tryk på  for at vise
kontaktoplysninger
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Seenlisteoverdevirksomheder,derbliverfundetvedsøgningen
Tryk på Liste på skærmen Kort. Tryk på en virksomhed for at se dens placering på 
kortet. Eller tryk på  ved siden af en virksomhed for at se oplysninger om den.

Vejr

Seoplysningeromvejret
Tryk på Vejr på hjemmeskærmen for at se den aktuelle temperatur og en seksdages 
udsigt for en by efter eget valg. Du kan lagre flere byer, så du hurtigere kan finde 
oplysningerne.

Hvis vejrskiltet er lyseblåt, er det dag i den pågældende by – mellem kl. 6.00 og 18.00. 
Hvis vejrskiltet er mørkeviolet, er det nat i den pågældende by – mellem kl. 18.00 og 6.00.

Skiftetilenandenby
m Svirp til venstre eller højre. Antallet af prikker under vejrskiltet viser, hvor mange byer 

der er lagret.

Skifterækkefølgepåbyer
m Tryk på . Træk derefter  ved siden af en by til en ny placering på listen.

Tilføjeenby
1 Tryk på , og tryk på .

2 Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg. 

3 Vælg en by på søgelisten.

Sletteenby
m Tryk på , og tryk på  ved siden af en by. Tryk derefter på Slet.

Seksdages udsigt

Aktuel temperatur

Aktuelle forhold

Dagens højeste og
laveste temperatur

Tilføj og slet byer

Antal lagrede byer

SkærmenVejr
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Indstille,omiPodtouchskalvisetemperatureniFahrenheitellerCelsius
m Tryk på , og tryk derefter på ºF eller ºC.

SeoplysningeromenbypåYahoo.com
m Tryk på .

Du kan se en mere detaljeret vejrudsigt, nyheder og websteder i forbindelse med en 
by m.m.

Ur

Tilføjeogviseuretillokaliteteriheleverden
Du kan tilføje flere ure for at vise tiden i større byer og forskellige tidszoner i verden.

Viseure
m Tryk på Verdensur.

Hvis urskiven er hvid, er det dag i den pågældende by. Hvis den er sort, er det nat. 
Hvis du har mere end fire ure, skal du rulle for at se dem alle.

Tilføjeetur
m Tryk på Verdensur, tryk på , og skriv navnet på en by. Byer, hvis navne stemmer 

overens med det, du skriver, vises nedenfor. Tryk på en by for at tilføje et ur til den 
pågældende by.

Hvis du ikke kan se den by, du leder efter, kan du prøve en anden større by i den 
samme tidszone.

Sletteetur
m Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af et ur, og tryk 

på Slet.

Ændrerækkefølgepåure
m Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Træk derefter  ved siden af et ur til en ny 

placering på listen.



Kapitel6 Programmer 73

 

Indstillevækkeure
Du kan indstille flere vækkeure. Indstil hvert vækkeur, så det gentages på bestemte 
dage, som du vælger, eller kun vækker en gang.

Indstilleenalarm
m Tryk på Alarm, tryk på , og juster derefter følgende indstillinger: 

Â Hvisduvilindstillealarmentilgentagelsepåbestemtedage, skal du trykke på Gentag 
og vælge dagene. 

Â Hvisduvilvælgedenlyd,derskalbrugessomalarm,skal du trykke på Lyd. 
Â Hvisduvilvælge,omalarmenskalkunneudsættesvha.snooze-funktionen, skal du slå 

Snooze til eller fra. Hvis Snooze er slået til, og du trykker på Snooze, når alarmen 
afspilles, stopper alarmen, hvorefter den afspilles igen ti minutter senere.

Â Hvisduvilgivealarmenenbeskrivelse, skal du trykke på Mærke. iPod touch viser 
mærket, når alarmen afspilles.

Hvis mindst en alarm er indstillet og slået til, vises  på statuslinjen øverst på 
skærmen på .

Slåenalarmtilogfra
m Tryk på Alarm, og slå en alarm til eller fra. Hvis en alarm er slået fra, afspilles den ikke 

igen, medmindre du slår den til igen. 

Hvis en alarm er indstillet til kun at afspilles en gang, bliver den automatisk slået fra 
bagefter. Du kan slå alarmen til igen.

Skifteindstillingertilenalarm
m Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af den alarm, du 

vil ændre.

Sletteenalarm
m Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af alarmen, og tryk 

på Slet.

Brugestopuret
Brugstopurettiltidtagning

m Tryk på Stopur. Tryk på Start for at starte stopuret. Tryk på Runde efter hver runde for at 
registrere tiden. Tryk på Stop for at sætte stopuret på pause, og tryk på Start for at 
genoptage tidtagningen. Tryk på Nulstil for at nulstille stopuret.

Hvis du starter stopuret og skifter til et andet iPod touch-program, fortsætter stopuret 
i baggrunden.
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Indstilletimeren
Indstilletimeren

m Tryk på Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Når 
tidt. slutter for at vælge den lyd, iPod touch skal afspille, når tidtagningen er slut. Tryk 
på Start for at starte tidtagningen.

Indstilleetintervaltilvågeblus
m Indstil timeren, tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus.

Når du indstiller et interval for vågeblus, holder iPod touch op med at afspille videoer, 
når tiden udløber.

Hvis du starter timeren og skifter til et andet iPod touch-program, fortsætter 
tidtagningen i baggrunden.

Kalkulator

BrugeKalkulator
m Brug addition, subtraktion, multiplikation og division som på en almindelig 

lommeregner. 

Når du trykker på additions-, subtraktions-, multiplikations- eller divisionsknappen, 
vises der en hvid ring omkring knappen, så du kan se, hvilken regnefunktion 
der udføres.

Brugehukommelsesfunktionerne
m C:Tryk for at slette det viste tal.

m M+:Tryk for at lægge det viste tal til tallet i hukommelsen. Hvis der ikke er et tal 
i hukommelsen, skal du trykke for at lagre det viste tal i hukommelsen.

m M–:Tryk for at trække det viste tal fra tallet i hukommelsen.

m MR/MC:Tryk en gang for at erstatte det viste tal med tallet i hukommelsen. Tryk to 
gange for at slette hukommelsen. Hvis der er en hvid ring omkring knappen MR/MC, 
er der lagret et tal i hukommelsen. Hvis der vises nul (“0”), skal du trykke en gang for at 
se det tal, der er lagret i hukommelsen.
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Noter

Skrive,læseogsendenoterviae-post
Noter vises efter den dato, hvor de er tilføjet, og de nyeste vises øverst. Du kan se de 
første ord i hver note på listen. 

Tilføjeennote
m Tryk på , skriv noten, og tryk på OK.

Læseellerredigereennote
m Tryk på noten. Tryk et vilkårligt sted på noten for at få tastaturet frem, og rediger noten. 

Tryk på  eller  for at se den næste eller forrige note. 

Sletteennote
m Tryk på noten, og tryk på .

Sendeennoteviae-post
m Tryk på noten, og tryk på .

Før du kan sende en note via e-post, skal iPod touch indstilles til e-post (se “Indstille e-
postkonti” på side 55).
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7 Indstillinger

TrykpåIndst.foratjustereiPodtouch-indstillinger.

Med indstillingerne kan du tilpasse iPod touch-programmer, indstille dato og tid, 
konfigurere Wi-Fi-forbindelser og andre indstillinger til iPod touch.

Wi-Fi
Wi-Fi-indstillingerne bestemmer, hvornår og hvordan iPod touch opretter forbindelse til 
et Wi-Fi-netværk.

SlåWi-Fitilellerfra
m Vælg Indst. > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til eller fra.

OpretteforbindelsetiletWi-Fi-netværk
m Vælg Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPod touch finder de netværk, der er inden for 

rækkevidde, og vælg et netværk. Skriv evt. adgangskoden, og tryk på Opret 
forbindelse. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol.)

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, opretter iPod touch 
automatisk forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere 
end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPod touch 
forbindelse til det, du sidst har brugt. 

Når iPod touch er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på 
statuslinjen øverst på skærmen signalstyrken. Jo flere streger der vises, jo kraftigere 
er signalet.
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IndstiliPodtouch,sådenspørger,omduvilopretteforbindelsetilet
nytnetværk
Med denne mulighed kan du vælge, at iPod touch skal søge efter et andet netværk, 
når du ikke er inden for rækkevidde af et Wi-Fi-netværk, som du tidligere har oprettet 
forbindelse til. iPod touch viser en liste over alle de tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du 
kan vælge. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol.) 

m Vælg Wi-Fi, og slå muligheden “Spørg før tilslutning” til eller fra. Hvis du slår “Spørg før 
tilslutning” fra, kan du stadig oprette forbindelse til nye netværk manuelt.

Glemmeetnetværk,såiPodtouchikkeopretterforbindelsetildetautomatisk
m Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til 

før. Tryk derefter på “Glem dette netværk”.

OpretteforbindelsetiletlukketWi-Fi-netværk(ettilgængeligtWi-Fi-netværk,
somikkevisespålistenoverfundnenetværk)

m Vælg Wi-Fi > Andet, og skriv navnet på netværket. Hvis der kræves en adgangskode 
til netværket, skal du vælge den sikkerhedstype, netværket bruger, trykke på Andet 
netværk og skrive adgangskoden. 

Du skal kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen, før du kan 
oprette forbindelse til et lukket netværk. 

Nogle Wi-Fi-netværk kræver måske, at du skriver eller justerer andre indstillinger, f.eks. 
din klient-id eller din faste IP-adresse. Spørg netværksadministratoren, hvilke 
indstillinger du skal bruge.

Justeredeindstillinger,derbrugestilatopretteforbindelsetiletWi-Fi-netværk
m Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af netværket. 

Lysstyrke
Skærmens lysstyrke har betydning for strømforbruget og dermed for batteriets levetid. 
Dæmp lysstyrken på skærmen for at udsætte tidspunktet, hvor du skal oplade 
iPod touch igen. Eller brug Automatisk lysstyrke, som sparer på batteriet.

Justereskærmenslysstyrke
m Vælg Lysstyrke, og træk mærket.

Indstille,omiPodtouchskaljustereskærmenslysstyrkeautomatisk
m Vælg Lysstyrke, og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Hvis Automatisk lysstyrke er slået 

til, justerer iPod touch skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys vha. den 
indbyggede sensor.
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Generelt
Indstillingerne i Generelt inkluderer dato og tid, sikkerhed og andre indstillinger, 
som har betydning for flere programmer. Det er også her, du finder oplysninger 
om iPod touch og kan nulstille iPod touch til de originale indstillinger.

Om
Vælg Generelt > Om for at se oplysninger om iPod touch, inklusive:
Â Antal sange
Â Antal videoer
Â Antal fotografier
Â Lagringskapacitet i alt
Â Tilgængelig lagringskapacitet
Â Softwareversion
Â Serienummer
Â Modelnummer
Â Wi-Fi-adresse
Â Juridiske oplysninger

Baggrund
Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPod touch op. Du kan indstille et af de 
billeder, der fulgte med iPod touch, eller bruge et fotografi, du har synkroniseret til 
iPod touch fra din computer.

Indstillebaggrund
m Vælg Generelt > Baggrund, og vælg et billede.

Datoogtid
Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst 
på skærmen, for verdensure og for din kalender.

Vælge,omiPodtouchskalviseklokkeslæti24eller12timersformat
m Vælg Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra.

Indstilletidszonen
m Vælg Generelt > Dato & tid > Tidszone, og indtast din lokalitet. 

Indstilledatoogtid
1 Vælg Generelt > Dato & tid > Indstil dato & tid

2 Tryk på en knap for at vælge dato eller tid, og brug tællerne til at ændre indstillingen.
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Kalenderindstillinger
SlåUnderstøttidszonetiliKalender

m Vælg Generelt > Dato & tid, og slå Understøt tidszone til. Når Understøt tidszone er 
slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den tidszone, du har 
vagt til dine kalendere. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen datoer og 
tidspunkter for begivenheder i din aktuelle tidszone.

Indstillekalenderenstidszone
m Vælg Generelt > Dato & tid > Tidszone, og indtast kalenderens tidszone.

International
Brug indstillingerne i International til at indstille sproget på iPod touch, slå tastaturer til 
forskellige sprog til og fra og indstille dato, tid og formater til telefonnumre i dit område.

IndstillesprogetpåiPodtouch
m Vælg Generelt > International > Sprog, vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

Slåinternationaletastaturertilogfra
Du kan ændre sprog til tastaturet på iPod touch eller gøre to eller flere tastaturer 
tilgængelige. 

m Vælg Generelt > International > Tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.

Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens 
du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt.

Indstilledato,tidogformatertiltelefonnumre
m Vælg Generelt > International > Områdeformat, og vælg dit område.

Automatisklås
Når du låser iPod touch, bliver skærmen automatisk slukket, så du sparer på batteriet 
og forhindrer, at uvedkommende bruger iPod touch.

Indstilintervallet,føriPodtouchlåses
m Vælg Generelt > Automatisk lås, og vælg tiden.

Låsmedkode
iPod touch kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse 
den op.

Indstilenadgangskode
m Vælg Generelt > Lås med kode, og skriv en kode på 4 cifre. iPod touch kræver derefter, 

at du indtaster koden for at låse den op.

Slåkodefra
m Vælg Generelt > Lås med kode, tryk på Slå kode fra, og indtast din kode.
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Ændrekode
m Vælg Generelt > Lås med kode, og tryk på Skift kode, skriv den aktuelle kode, og 

indtast og gentag din nye kode.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPod touch. Se side 91.

Vælge,hvorlængederskalgå,førderkrævesenkode
m Vælg Generelt > Lås med kode > Kræv kode, vælg, hvor længe iPod touch kan være 

låst, før du skal indtaste en kode for at låse den op.

Lydeffekter
iPod touch kan afspille lydeffekter, når du:
Â Har en aftale
Â Låser eller låser iPod touch op
Â Skriver på tastaturet

Slålydeffektertilogfra
m Vælg Generelt > Lydeffekter, og vælg, om lydeffekter skal afspilles via den indbyggede 

højttaler, via hovedtelefonerne eller begge dele. Vælg Fra for at slå lydeffekter fra.

Tastatur
SlåAut.storebogstavertilellerfra
Som standard skriver iPod touch automatisk det næste ord med stort efter et punktum 
eller et returtegn.

m Vælg Generelt > Tastatur, og slå Aut. store bogstaver til eller fra.

Vælge,omskiftelåsskalværeslåettil
Hvis skiftelås er slået til, og du trykker to gange på Skift  på tastaturet, bliver alle 
bogstaver store. Skiftetasten bliver blå, når skiftelås er slået til.

m Vælg Generelt > Tastatur, og slå muligheden Slå skiftelås til eller fra.

Slå“.”-genvejentilogfra
“.” - genvejen giver dig mulighed for at trykke to gange på Mellemrum for at skrive et 
punktum efterfulgt af mellemrum, når du skriver tekst. Denne mulighed er som 
standard slået til.

m Vælg Generelt > Tastatur, og slå “.”- genvejen til og fra.

Slåinternationaletastaturertilogfra
Du kan ændre sprog til tastaturet på iPod touch eller gøre to eller flere tastaturer 
tilgængelige. 

m Vælg Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.

Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens 
du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt.
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NulstilleiPodtouch-indstillinger
Nulstillealleindstillinger

m Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Reset All Settings.

Alle indstillinger nulstilles. Data (f.eks. kontakt- og kalenderoplysninger) og medier 
(f.eks. sange og videoer) slettes ikke.

Slettealtindholdogalleindstillinger
m Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på “Slet alt indhold og alle indstillinger”.

Alle dine data og medier slettes. Du skal synkronisere iPod touch med computeren, 
før du kan gendanne kontakter, sange, videoer samt andre data og medier.

Nulstilletastaturordbogen
m Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil tastaturordbog.

Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPod touch foreslår, når du 
skriver. Tryk på et ord for at afvise rettelsen og føje ordet til tastaturordbogen. Når du 
nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.

Nulstillenetværksindstillinger
m Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil netværksindst.

Når du nulstiller netværksindstillingerne, slettes listen over tidligere brugte netværk. 
Wi-Fi bliver slå fra og derefter slået til igen (hvorved forbindelsen til det netværk, du 
bruger, afbrydes), og indstillingen “Spørg før tilslutning” bliver slået til.

Musik
Musikindstillingerne anvendes på sange, podcasts og lydbøger.

IndstilleiTunestilatafspillesangemedsammelydniveau
iTunes kan automatisk justere lydstyrken på sange, så de afspilles med den samme 
lydstyrke. 

m I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger, hvis du bruger en Mac, eller Rediger > 
Indstillinger, hvis du bruger en pc. Klik derefter på Afspil, og vælg Lydkontrol.

Du kan indstille iPod touch til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes.

IndstilleiPodtouchtilatbrugelydstyrkeindstillingernefraiTunes(Lydkontrol)
m Vælg Musik, og slå Lydkontrol til.

Indstilleafspilningshastighedentillydbøger
Du kan indstille lydbøger, så de afspilles hurtigere end normalt, hvis du vil høre dem 
hurtigere, eller langsommere end normalt, hvis du vil høre dem tydeligere.

m Vælg Musik > Hastighed til lydbøger, vælg Langsommere, Normal eller Hurtigere.



82 Kapitel7    Indstillinger

 

BrugeequalizerentilatændrelydenpåiPodtouch,sådenpassertilbestemte
lydkrav

m Vælg Musik > EQ, og vælg en indstilling.

Indstilleenmaksimallydstyrketilmusikogvideoer
m Vælg Musik > Maks. lydstyrke, og træk mærket for at indstille den maksimale lydstyrke. 

Tryk på Lås maks. lydstyrke for at indstille en kode, der skal forhindre, at indstillingen 
ændres.

Når du indstiller den maksimale lydstyrke, har det kun betydning for musiklydstyrken 
(inklusive podcasts og lydbøger) og videoer (inklusive lejede film), og kun hvis der er 
sluttet hovedtelefoner, øretelefoner eller højttalere til stikket til hovedtelefoner på 
iPod touch.

Video
Videoindstillinger gælder for videoindhold (inklusive lejede film). Du kan vælge, hvor 
afspilning af videoer skal genoptages, hvis du har afbrudt dem, slå closed captioning 
til og fra samt indstille iPod touch til at afspille videoer på dit fjernsyn.

Vælge,hvorafspilningenskalgenoptages
m Vælg Video > Start afspilning, og vælg, om afspilning af videoer, som du er begyndt at 

se tidligere, skal genoptages fra begyndelsen eller fra det sted, du er kommet til.

Slåclosedcaptioningtilogfra
m Vælg Video, og slå Closed Captioning til eller fra.

Indstillingertiltv-udgangen
Brug disse indstillinger, hvis du vil indstille, hvordan iPod touch skal afspille videoer på 
dit fjernsyn. Der findes flere oplysninger om brug af iPod touch til afspilning af videoer 
på dit fjernsyn i “Se videoer på et fjernsyn, der er tilsluttet iPod touch” på side 34.

Slåbredtformattilellerfra
m Vælg Video, og slå Bred skærm til eller fra.

Indstilletv-signalettilNTSCellerPAL
m Vælg Video > Tv-signal, og vælg NTSC eller PAL.

NTSC og PAL er tv-standarder. NTSC viser 480i, og PAL viser 576i. Dit fjernsyn bruger en 
af disse standarder, afhængigt af hvor det er købt. Hvis du ikke ved, hvilken standard du 
skal bruge, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.

ADVARSEL:Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige 
hørelsen, i den Vejledningmedvigtigeproduktoplysninger, der findes på 
www.apple.com/dk/support/manuals/ipod.
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Fotografier
Fotoindstillingerne giver dig mulighed for at vælge, hvordan lysbilledshow viser dine 
fotografier.

Indstille,hvorlængehvertlysbilledeskalvises
m Vælg Fotografier > Vis hvert lysbillede i, og vælg varigheden.

Indstilleovergangseffekter
m Vælg Fotografier > Overgang, og vælg en overgangseffekt.

Indstille,omlysbilledshowskalgentages
m Vælg Fotografier, og slå Gentag til eller fra.

Indstillefotografier,sådevisestilfældigtellerirækkefølge
m Vælg Indst. > Fotografier, og slå Bland til eller fra.

Mail
Brug Mail-indstillinger til at tilpasse din e-postkonto til iPod touch. De ændringer, 
du foretager i kontoindstillingerne, bliver ikke synkroniseret til computeren. 
Derfor kan du konfigurere e-post til iPod touch, uden at det påvirker indstillingerne til 
din e-postkonto på computeren.

Kontoindstillinger
Hvilke kontoindstillinger der vises på iPod touch, afhænger af hvilken type konto du 
har – POP eller IMAP. 

Bemærk:E-postkonti i Microsoft Outlook 2003 eller 2007 skal konfigureres til IMAP, 
før de kan bruges med iPod touch.

Holdeopmedatbrugeenkonto
m Vælg Mail, vælg en konto, og slå kontoen fra. 

Hvis en konto er slået fra, viser iPod touch ikke kontoen, og sender eller ser ikke efter 
e-post fra den pågældende konto, før du slår den til igen.

Justereavanceredeindstillinger
m Vælg Mail > Indstillinger, vælg en konto, og gør derefter et af følgende: 

Â Duindstiller,omudkast,sendtebeskederogslettedebeskederskallagrespåiPodtouch
ellerpådine-postserver(kunIMAP-kont),ved at trykke på Avanceret og vælge Udkast, 
Sendt eller Slettet.
Hvis du lagrer beskeder på iPod touch, kan du se dem, selvom iPod touch ikke er 
forbundet med Internet. 
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Â Duindstiller,hvornårslettedebeskederskalfjernespermanentfraiPodtouch,ved at 
trykke på Avanceret og trykke på Fjern. Vælg derefter en af følgende 
muligheder: Aldrig eller efter en dag, en uge eller en måned. 

Â Dujustererindstillingertile-postserverenved at trykke på Værtsnavn, Brugernavn eller 
Adgangskode under Server til indgående post eller Server til udgående post. Spørg 
netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.

Â DujustererSSL-ogadgangskodeindstillingerved at trykke på Avanceret. Spørg 
netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.

Sletteene-postkontofraiPodtouch
m Vælg Mail, tryk på en konto, rul ned, og tryk på Slet konto.

Når du sletter en e-postkonto fra iPod touch, slettes den ikke fra computeren.

Indstillingertile-postbeskeder
iPod touch ser efter og henter nye beskeder til dine konti, når du åbner Mail. Du kan 
også indstille Mail til at se efter e-post og hente nye beskeder regelmæssigt, selvom 
du ikke har åbnet Mail.

Indstille,omiPodtouchskalseefternyebeskederautomatisk
m Vælg Mail > Søg automatisk, tryk på Manuelt, “Hvert kvarter”, “Hver halve time” eller 

“Hver time”. 

Hvis du har en Yahoo!-epostkonto, overføres e-postbeskederne til iPod touch, så snart 
de modtages på Yahoo!-serveren. 

Indstilledetantalbeskeder,dervisespåiPodtouch
m Vælg Mail > Vis, og vælg en indstilling. Du kan vælge, om de seneste 25, 50, 75,100 eller 

200 beskeder skal vises. Du henter ekstra beskeder i Mail ved at rulle til bunden af 
indbakken og trykke på “Indlæs . . . til”.

Indstille,hvormangelinjerafhverbeskedderskalvisespålistenoverbeskeder
m Vælg Mail > Eksempel, og vælg en indstilling. Du kan vælge, at der skal vises alt fra 

nul til fem linjer af hver besked. På den måde kan du skimme listen over beskeder 
i en postkasse og danne dig et indtryk af beskedernes indhold.

Indstilleenminimumsskriftstørrelsetilbeskeder
m Vælg Mail > Min. skriftstørrelse, og vælg Lille, Medium, Stor, Ekstra stor eller Kæmpe.

Indstille,omiPodtouchskalviseetiketterneTilogCcpålisteroverbeskeder
m Vælg Mail, og slå muligheden Vis Til/Cc til eller fra. 

Hvis Vis Til /Cc er slået til, viser  eller  ved siden af beskederne på en liste, om 
beskederne blev sendt direkte til dig, eller om du modtog en kopi. 

IndstilleiPodtouch,såduskalbekræfte,omduvilsletteenbesked
m Vælg Mail, og slå muligheden Spørg før sletning til eller fra. 

Til Cc
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Hvis Spørg før sletning er slået til, kan du kun slette en besked ved at trykke på  og 
derefter bekræfte ved at trykke på Slet.

Indstillingertilafsendelseafe-post
IndstilleomiPodtouchskalsendeenkopitildigafalledebeskeder,dusender

m Vælg Mail, og slå muligheden Altid Bcc til mig selv til eller fra.

Føjeensignaturtildinebeskeder
Du kan indstille iPod touch, så den tilføjer en signatur – f.eks. et citat, dit navn, din titel 
eller telefonnummer – som vises i alle de beskeder, du sender. 

m Vælg Mail > Signatur, og skriv en signatur.

Indstillestandardkontoentile-post
Når du begynder at sende en besked fra et andet program på iPod touch, f.eks. hvis du 
sender et fotografi fra Fotografier eller trykker på en virksomheds e-postadresse i Kort, 
sendes beskeden fra din standardkonto til e-post.

m Vælg Mail > Standardkonto, og vælg en konto.

Safari
Generelleindstillinger
Du kan bruge Google eller Yahoo! til Internetsøgninger.

Vælgeetsøgeprogram
m Vælg Safari > Søgeprogram, og vælg det søgeprogram , du vil bruge.

Sikkerhedsindstillinger
Som standard er Safari indstillet til at vise nogle af funktionerne på Internet, f.eks. film, 
animationer og webprogrammer. Du kan slå nogle af disse funktioner fra for at 
beskytte iPod touch mod sikkerhedstrusler på Internet.



86 Kapitel7    Indstillinger

 

Ændresikkerhedsindstillinger
m Vælg Safari, og gør derefter et af følgende:

Â DuslåJavaScripttilellerfraved at slå muligheden JavaScript til eller fra. 
JavaScript giver webprogrammører mulighed for at styre visse elementer på en side 
– en side, der bruger JavaScript, kan f.eks. vise dato og klokkeslæt eller åbne en 
henvisning til en anden side i et nyt vindue.

Â Duslåtilbehørtilellerfraved at slå muligheden Tilbehør til eller fra. Tilbehør giver 
Safari mulighed for at afspille visse typer lyd- og videoarkiver og vise Microsoft Word- 
og Microsoft Excel-dokumenter.

Â Dublokererellertilladerekstravinduerved at slå muligheden Bloker ekstra vinduer til 
eller fra. Når du blokerer ekstra vinduer, blokeres der kun for vinduer, som vises, når 
du lukker en side eller åbner en side ved at skrive adressen. Vinduer, som åbnes via 
en henvisning, blokeres ikke.

Â Duvælger,omSafariskalaccepterecookies,ved at trykke på Accepter cookies og 
vælge Aldrig, “Fra besøgte” eller Altid. 
En cookie indeholder oplysninger, som et websted lægger på iPod touch, så 
webstedet kan huske dig, når du besøger siden igen. På den måde kan websider 
tilpasses efter de oplysninger, du evt. har opgivet. 

Nogle sider fungerer ikke korrekt, medmindre iPod touch er indstillet til at acceptere 
cookies.

Â Dusletterdenhistoriskeoversigtoverwebsider,somduharbesøgt,ved at trykke på 
Slet historie.

Â DusletterallecookiesfraSafarived at trykke på Slet cookies.
Â Dusletterbrowserensbufferved at trykke på Slet buffer.

Browserens buffer lagrer indholdet af sider, så siderne kan åbnes hurtigere, næste 
gang du besøger dem. Hvis en side, du åbner, ikke viser nyt indhold, kan det måske 
hjælpe at slette bufferen.

Udviklerindstillinger
Konsollen til fejlfinding (Debug Console) kan hjælpe dig med at løse problemer 
med websider. Når den er slået til, vises konsollen automatisk, når der opstår en fejl 
på en webside.

Slåkonsollentilfejlfindingtilellerfra
m Vælg Safari > Udvikler, og slå konsollen til fejlfinding til eller fra.
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Kontakter
Brug kontaktindstillinger til at vælge dine kontakters sorteringsrækkefølge og 
rækkefølge på skærmen.

Indstillesorteringsrækkefølge
m Vælg Indst. > Kontakter > Rækkefølge, og vælg “For-, efternavn” eller “Efter-, fornavn”.

Indstillerækkefølgenpåskærmen
m Vælg Indst. > Kontakter > Vis rækkefølge, og vælg “For-, efternavn” eller “Efter-, fornavn”.

NulstilleogoverføreiPodtouch-indstillinger
Når du slutter iPod touch til din computer, bliver indstillingerne på iPod touch 
automatisk sikkerhedskopieret til computeren. Du kan gendanne disse oplysninger, 
hvis du f.eks. har fået en ny iPod touch og vil overføre dine tidligere indstillinger til den. 
Du kan også nulstille oplysningerne på iPod touch, hvis du ikke kan oprette forbindelse 
til et Wi-Fi-netværk.

Oplysninger, der sikkerhedskopieres automatisk, inkluderer noter, yndlingskontakter, 
lydindstillinger og andre indstillinger.

Gendanneelleroverføreindstillinger
Gør et af følgende:

m Slut en ny iPod touch til den samme computer, som du brugte til den anden 
iPod touch, åbn iTunes, og følg instruktionerne på skærmen.

m Nulstil oplysningerne på iPod touch. I Indstillinger skal du vælge Generelt > Nulstil og 
derefter “Reset All Settings”, “Slet alt indhold og alle indstillinger” eller “Nulstil 
netværksindstillinger”. Slut derefter iPod touch til computeren, åbn iTunes, og følg 
instruktionerne på skærmen.

Når du nulstiller netværksindstillingerne, slettes listen over tidligere brugte netværk.
 Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. 
Wi-Fi og “Spørg før tilslutning” vil stadig være slået til.

Sletteetsætsikkerhedskopieredeindstillinger
m Åbn iTunes, og vælg iTunes > Indstillinger (på en Mac) eller Rediger > Indstillinger 

(på en pc). Klik derefter på Synkronisering, vælg en iPod touch, og klik på “Fjern 
sikkerhedskopi”.

iPod touch behøver ikke at være tilsluttet computeren.



A

88   

A Goderådogfejlfinding

DeflesteproblemermediPodtouchkanløsesvha.
instruktionerneidettekapitel.

Generelleforslag
Hvisskærmenersortellerviserenadvarselomlavbatterispænding
Der er ikke ret meget strøm tilbage på iPod touch, og den skal oplades i op til 
10 minutter, før du kan bruge den. Der findes oplysninger om opladning af iPod touch 
i “Oplade batteriet” på side 23.

 

HvisiPodtouchikkevisesiiTunes,kanduikkesynkronisereiPodtouch
Â Batteriet i iPod touch skal muligvis oplades. Der findes oplysninger om opladning af 

iPod touch i “Oplade batteriet” på side 23.
Â Hvis det ikke virker, skal du afmontere andre USB-enheder fra computeren og slutte 

iPod touch til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet).
Â Hvis det ikke virker, skal du slukke iPod touch og tænde den igen. Tryk på og hold 

knappen Vågeblus til/fra øverst på iPod touch nede i et par sekunder, indtil der vises 
et rødt mærke, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra 
nede, indtil Apple-logoet vises.

Â Hvis det ikke virker, skal du genstarte computeren og slutte iPod touch til computeren.
Â Hvis det ikke virker, skal du hente og installere (eller geninstallere) den nyeste version 

af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Eller
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HvisiPodtouchikkekantændes,ellerhvisskærmenfryserfastellerikkesvarer
Â iPod touch skal måske oplades. Se “Oplade batteriet” på side 23.
Â Tryk på og hold knappen Hjem  under skærmen nede i mindst 6 sekunder, indtil 

det program, du brugte, slutter.
Â Hvis det ikke virker, skal du slukke iPod touch og tænde den igen. Tryk på og hold 

knappen Vågeblus til/fra øverst på iPod touch nede i et par sekunder, indtil der vises 
et rødt mærke, og træk derefter mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus 
til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Â Hvis det ikke virker, skal du nulstille iPod touch. Tryk på og hold knappen Vågeblus 
til/fra og knappen Hjem  nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

HvisiPodtouchfortsatfryserfastellerikkesvarer,nårduharnulstilletden
Â Nulstil iPod touch-indstillinger. Vælg Indst. > Generelt > Nulstil > Reset All Settings på 

hjemmeskærmen. Alle indstillingerne nulstilles, men dine data og medier berøres ikke.
Â Hvis det ikke virker, skal du slette alt indhold på iPod touch. Vælg Indst. > Generelt > 

Nulstil > “Slet alt indhold og alle indstillinger” på hjemmeskærmen. Alle indstillingerne 
nulstilles, og alle dine data og medier fjernes fra iPod touch.

Â Hvis det ikke virker, skal du gendanne software til iPod touch. Se “Opdatere og 
gendanne software til iPod touch” på side 91.

HvisiPodtouchikkeafspillerlyd
Â Tag stikket til hovedtelefonerne ud, og tilslut det igen. Sørg for, at stikket er skubbet 

helt ind.
Â Sørg for, at der ikke er skruet helt ned for lyden.
Â Musikken på iPod touch kan være sat på pause. Tryk på Musik, tryk på Spiller nu, 

og tryk på  på hjemmeskærmen.
Â Se efter, om der er indstillet en maksimal lydstyrke. Vælg Indst. > Musik > Maks. 

lydstyrke på hjemmeskærmen. Du finder flere oplysninger på side 82.
Â Sørg for, at du bruger iTunes 7.6 eller en nyere version (gå til www.apple.com/dk/

itunes). Sange, der er købt i iTunes Store vha. tidligere versioner af iTunes, kan ikke 
afspilles på iPod touch, før du opdaterer iTunes.

Â Hvis du bruger linjeudgangen på docken (ekstraudstyr), skal du sikre dig, at dine 
eksterne højttalere eller stereoanlægget er tændt og virker korrekt.

HvisiPodtouchviserbeskeden“DettetilbehørunderstøttesikkeafiPod”
Det tilbehør, du har tilsluttet, kan ikke bruges med iPod touch.

Hvisduikkekanafspilleensang,duligeharkøbt
Indkøbet er måske ved at blive overført. Luk og åbn Musik igen, og prøv at spille 
sangen en gang til.
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Hvisduikkekantilføjeellerafspilleensang,envideoelleretandetemne
Mediet er måske kodet i et format, som iPod touch ikke understøtter. Følgende 
lydformater understøttes af iPod touch. Disse inkluderer formater til lydbøger 
og podcasting:
Â AAC (M4A, M4B, M4P, op til 320 kbps)
Â Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)
Â MP3 (op til 320 kbps)
Â MP3 Variable Bit Rate (VBR)
Â WAV
Â AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
Â AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced-format)
Â AIFF

Følgende videoformater understøttes af iPod touch:
Â H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
Â MPEG-4 (Simple Profile)

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har fuld cd-kvalitet, men fylder kun halvt 
så meget, som hvis den var kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet 
i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. 
iTunes, konverteres de automatisk til AAC-format.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-arkiver, der ikke er beskyttet, til AAC- 
eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet 
i WMA-format. 

iPod touch understøtter ikke WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydarkiver/-filer 
samt audible.com-format 1.

Hvis der er en sang eller en video i dit iTunes-bibliotek, som ikke understøttes af 
iPod touch, kan du måske konvertere den til et format, som iPod touch understøtter. 
Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

Hvisduikkekanhuskedinkode
Du skal gendanne software til iPod touch. Se “Opdatere og gendanne software til 
iPod touch” på side 91.

HvisduharindtastetkontaktoplysningerpåiPodtouchogikkevilsynkronisere
demtilcomputeren
Erstat kontakter på iPod touch med oplysninger fra computeren.

1 Åbn iTunes. 
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2 Når du slutter iPod touch til computeren, skal du trykke på og holde Kommando-
Alternativ nede (hvis du bruger en Mac) eller Skift-Ctrl (hvis du bruger en pc), indtil 
iPod touch vises på kildelisten til venstre i iTunes. Det forhindrer automatisk 
synkronisering af iPod touch.

3 Vælg iPod touch på kildelisten i iTunes, og klik på fanen Info.

4 Vælg Kontakter under “Erstat oplysninger på denne iPod”. Du kan vælge mere end en.

5 Klik på Anvend.

Kontakterne på iPod touch erstattes med kontakterne på computeren. Næste gang du 
synkroniserer, synkroniseres iPod touch normalt, så de data, du har indtastet på 
iPod touch, føjes til computeren og vice versa.

HvisduikkekansynkroniseremedYahoo!AddressBook
iTunes kan måske ikke oprette forbindelse til Yahoo!. Sørg for, at computeren er 
forbundet med Internet, og at du har skrevet den korrekte Yahoo!-id og -adgangskode 
i iTunes. Slut iPod touch til computeren, klik på fanen Info i iTunes, vælg “Synkroniser 
Yahoo! Address Book-kontakter”, og skriv din Yahoo!-id og -adgangskode.

Hviskontakter,somduharslettetpåiPodtouchellercomputeren,ikkefjernes
fraYahoo!AddressBookeftersynkronisering
Yahoo! Address Book tillader ikke, at kontakter med en Messenger-id slettes ved 
synkronisering. Du sletter en kontakt med en Messenger-id ved at logge ind på din 
Yahoo!-konto og slette den pågældende kontakt vha. Yahoo! Address Book.

HvisduikkekanopretteforbindelsetiliTunesWi-FiMusicStore
Hvis du vil bruge iTunes Wi-Fi Music Store, skal iPod touch oprette forbindelse til et 
Wi-Fi-netværk, hvorfra der er forbindelse til Internet. Der findes oplysninger om, 
hvordan du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, på side 22. iTunes Wi-Fi Music 
Store findes ikke i alle lande.

HvisduikkekankøbemusikfraiTunesWi-FiMusicStore
Du kan kun købe musik fra iTunes Wi-Fi Music Store (findes kun i nogle lande), hvis 
du har en iTunes Store-konto og loggede ind på den, sidste gang du synkroniserede 
iPod touch med iTunes. Hvis der vises en meddelelse om, at der ikke findes nogen 
kontooplysninger, når du prøver at købe musik, skal du åbne iTunes, logge ind på 
din iTunes Store-konto og derefter tilslutte og synkronisere iPod touch. 

OpdatereoggendannesoftwaretiliPodtouch
Du kan bruge iTunes til at opdatere og gendanne software til iPod touch. Du bør altid 
opdatere iPod touch, så den bruger den nyeste software. Du kan også gendanne den 
originale software til iPod touch.
Â Hvisduopdaterer, bliver iPod touch-softwaren opdateret, men indstillinger og sange 

berøres ikke. 
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Â Hvisdugendanner, bliver alle data på iPod touch slettet, inklusive sange, videoer, 
kontakter, fotografier, kalenderoplysninger og andre data. De originale indstillinger 
gendannes på iPod touch.

OpdaterellergendaniPodtouch
1 Sørg for, at du har en Internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes 

fra www.apple.com/dk/itunes.

2 Slut iPod touch til computeren.

3 Vælg iPod touch i oversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.

4 Klik på “Søg efter opdatering”. iTunes fortæller dig, om der findes en nyere version af 
iPod touch-software.

5 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren. Eller klik på Gendan for 
at gendanne de originale indstillinger på iPod touch og slette alle data og medier på 
iPod touch. Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren.

BrugefunktionertilhandicappedepåiPodtouch
De følgende funktioner kan gøre det nemmere at bruge iPod touch, hvis du 
er handicappet.

Closedcaptioning
Du kan slå closed captioning til i videoer, hvis det findes. Se “Slå closed captioning til 
og fra” på side 82.

MinimumsskriftstørrelsetilMail-beskeder
Indstil minimumsskriftstørrelsen til Mail-beskeder til Stor, Ekstra stor eller Kæmpe for at 
gøre det nemmere at læse beskeder. Se “Indstille en minimumsskriftstørrelse til 
beskeder” på side 84.

Zoome
Tryk to gange eller knib på websider, fotografier og kort for at zoome ind. Se side 19.

UniverseladgangiMacOSX
Benyt funktionerne i Universel adgang i Mac OS X, når du bruger iTunes til at 
synkronisere oplysninger og indhold fra iTunes-biblioteket til iPod touch. Vælg Hjælp > 
Mac-hjælp i Finder, og søg efter “universel adgang”.

Der findes flere oplysninger om iPod touch og funktionerne til handicappede 
i Mac OS X på: www.apple.com/dk/accessibility
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B Flereoplysningersamtservice
ogsupport

DukanfindeflereoplysningerombrugafiPodtouch
ihjælpenpåskærmenogpåInternet.

Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få mere software til iPod samt 
serviceoplysninger.

Hvisduvillæseom Skaldugørefølgende:

SikkerbrugafiPodtouch På www.apple.com/dk/support/manuals/ipod findes den nyeste 
Vejledningmedvigtigeproduktoplysninger, inklusive alle 
opdateringer til oplysninger om sikkerhed og godkendelser.

Serviceogsupporttil
iPodtouch,goderåd,foraog
Apple-softwareoverførsler

Gå til www.apple.com/dk/support/ipodtouch.

Denyesteoplysningerom
iPodtouch

Gå til www.apple.com/dk/ipodtouch.

BrugafiTunes Åbn iTunes, og vælg Hjælp > iTunes-hjælp.
Der findes en iTunes-øvelse på Internet (ikke i alle lande) på 
www.apple.com/dk/support/itunes.

BrugafiPhotoiMacOSX Åbn iPhoto, og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.

BrugafAdressebogiMacOSX Åbn Adressebog, og vælg Hjælp > Hjælp til Adressebog.

BrugafiCalmedMacOSX Åbn iCal, og vælg Hjælp > iCal-hjælp.

MicrosoftOutlook,Windows
Adressebog,AdobePhotoshop
AlbumogAdobePhotoshop
Elements

Se den dokumentation, der fulgte med disse programmer.

Hvordandufinder
serienummeretpåiPodtouch

Se på bagsiden af iPod touch, eller vælg Indst. > Generelt > 
Om på hjemmeskærmen.

Serviceihenholdtilgaranti Følg først alle råd og anvisninger i denne vejledning og i 
ressourcerne på Internet. Gå derefter til www.apple.com/dk/
support, eller se den Vejledningmedvigtigeproduktoplysninger, som 
følger med iPod touch.
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