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Kommeigang



Hvadutrenger



ForåbrukeiPodtouchtrengerdu:
Â



EnMacellerenPCmedenUSB2.0-portogettavfølgendeoperativsystemer:
Â



MacOSXversjon10.4.10ellernyere
Â



WindowsXPHomeellerProfessionalmedServicePack2ellernyere
Â



WindowsVistaHomePremium,Business,EnterpriseellerUltimate
Â



iTunes7.6ellernyere,tilgjengeligfrawww.apple.com/no/itunes
Â



iTunesStore-konto(foråkjøpemusikkviaWi-Fi-tilkobling)
Â



Internett-forbindelse



KlargjøreiPodtouchtilbruk



FørdukanbrukeiPodtouch,måduklargjøreiPodtouchvedhjelpaviTunes.Dukan
ogsåregistrereiPodtouch-enhetenogoppretteeniTunesStore-konto(tilgjengeligi
enkelteland)hvisduikkeharenkontofrafør.



KlargjøreiPodtouch

1



LastnedoginstallerdennyesteversjonenaviTunesfrawww.apple.com/no/itunes.



2



KobleiPodtouchtilenUSB2.0-portpåMacintosh-maskinenellerPCenvedhjelpav
kabelensomfølgermed.

·



Foråunngåskadererdetviktigatduleseralleinstruksjoneneidenne
håndbokenogsikkerhetsinformasjoneni



Viktigproduktinformasjon



på
www.apple.com/no/support/manuals/ipodførdubegynneråbrukeiPodtouch.
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USB-portenpådeflestetastaturergirikkenokstrøm.Medmindretastaturetharen
høyeffektsUSB2.0-port,mådukobleiPodtouchtilenUSB2.0-portpåselvemaskinen.



3



FølginstruksjonenepåskjermeniiTunesforåkonfigurereiPodtouchogsynkronisere
musikk,video,bilderogannetinnhold.

DatamaskinenmåværekoblettilInternett.

StandardinnstillingeneratiTunesautomatisksynkronisererallesangerogvideoeri
iTunes-bibliotekettiliPodtouch.Hvisduharmerinnholdibiblioteketenndeterplass
tilpåiPodtouch,varsleriTunesdegomatinnholdetikkekansynkroniseres.Damådu
brukeiTunestilåvelgeutsanger,videoerogannetinnholdduvilsynkronisere.
Denesteavsnitteneviserhvordandugjørdette.



Overføremusikk,videoogannetinnholdtiliPodtouch



MediPodtouchkandublantannetvisevideoerogbilderpåenskarp3,5-tommers
widescreenskjermoghørepåmusikkogannetlydinnholdmedførsteklasseslydkvalitet.
DuoverførerfilertiliPodtouchvedåkobleiPodtouchtildatamaskinenogbruke
iTunestilåsynkronisereiTunes-biblioteketoganneninformasjon.

DukanstilleinniTunestilåsynkroniserehvasomhelstavfølgende:
Â



Musikkoglydbøker
Â



Filmer
Â



TV-programmer
Â



Podcaster
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Â



Bilder
Â



Kontakter–navn,telefonnumre,adresser,e-postadresserogsåvidere
Â



Kalendere–avtaleroghendelser
Â



Innstillingerfore-postkontoer
Â



Websidebokmerker

Musikk,filmer,TV-programmerogpodcastersynkroniseresfraiTunes-biblioteket.
HvisduikkealleredeharinnholdiiTunes,kanduenkeltkjøpe,abonnerepåinnhold
oglastenedfilertiliTunesfraiTunesStore(endelaviTunessomertilgjengeligi
enkelteland).DukanogsåoverføremusikktiliTunesfraCDenedine.Hvisduvilvite
meromiTunesogiTunesStore,åpnerduiTunesogvelgerHjelp>iTunesHjelp.

Bilder,kontakter,kalendereogwebsidebokmerkersynkroniseresfraprogrammer
pådatamaskinen.

Innstillingerfore-postkontoersynkronisereskunfrae-postprogrammetpådata-
maskinentiliPodtouch.Dettegjørdetmuligåtilpassee-postkontoenepåiPodtouch
utenatdetpåvirkerinnstillingenepådatamaskinen.

DukangjøreinnstillingerslikatiPodtouchsynkronisererkundeleravinnholdet
pådatamaskinen.Dukanforeksempelsynkronisereutvalgtespillelister,nyesteusette
film,denyesteTV-programmeneogallepodcastersomikkeerspilt.Vedåstilleinn
synkroniseringsinnstillingeneerdetenklereåoverførenøyaktigdetduvilha,til
iPodtouch.DukanendresynkroniseringsinnstillingenenåriPodtoucherkoblet
tildatamaskinen.



Viktig:



DukanikkekobletilogsynkronisereflereennéniPodomgangen.Koblefra
deneneførdukoblertilenannen.Dubørværeloggetpådinegenbrukerkontopå
datamaskinennårdukoblertiliPodtouch.HvisdubrukerPC,ogskalsynkronisere
flereennéniPodmedsammebrukerkonto,mådubrukedesamme
synkroniseringsinnstillingeneforhverenhet.



SynkronisereiPodtouch



IiPodtouch-innstillingspaneleneiiTunesangirduhvilketiTunes-innholdogannet
innholdsomskalsynkroniseresmediPodtouch.



SynkronisereiPodtouch
1



KobleiPodtouchtildatamaskinen,ogstartiTunes(hvisdetikkestarterautomatisk).

USB-portenpådeflestetastaturergirikkenokstrøm.Medmindretastaturetharen
høyeffektsUSB2.0-port,mådukobleiPodtouchtilenUSB2.0-portpåselvemaskinen.
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2



MarkeriPodtouchikildelisteniiTunes(underEnheter,tilvenstre).



3



Konfigurersynkroniseringsinnstillingeneihvertavinnstillingspanelene.



4



KlikkpåTaibrukinedersttilhøyrepåskjermen.

AvsnittenenedenforbeskriverhvertaviPodtouch-innstillingspanelene.Hvisduvilvite
mer,åpnerduiTunesogvelgerHjelp>iTunesHjelp.



Oversikt-panelet



Marker«ÅpneiTunesnårdenneiPod-enhetenkoblestil»hvisduvilatiTunesskalåpnes
ogsynkronisereautomatiskmediPodtouchnårdukoblerdentildatamaskinen.
FjernmarkeringenhvisdukunvilsynkroniserevedåklikkepåSynkroniser-knappen
iiTunes.Dufinnermerinformasjonomhvordanduforhindrerautomatisksynkroni-
seringpåside9.

Marker«Synkroniserkunavkryssedesangerogvideoer»hvisduvilsynkroniserekun
objektersomerkryssetaviiTunes-biblioteket.

Marker«Manuellhåndteringavmusikkogvideoer»hvisduvilslåavsynkronisering
iinnstillingspaneleneformusikk,filmerogTV-programmer.



PaneleneMusikk,Filmer,TV-programmerogPodcaster



IdissepaneleneangirduhvilketinnholdfraiTunes-biblioteketduvilsynkronisere.
Dukansynkronisereallmusikk,allepodcasterogallevideoer,ellerdukanmarkere
bestemtespillelisterogpodcasterduvilhapåiPodtouch.Lydbøkerogmusikkvideoer
synkroniseressammenmedmusikken.

Hvisduharleidfilmer,ogduvilvisedempåiPodtouch,overførerdudemtiliPodtouch
vedhjelpavFilmer-paneletiiTunes.
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Hvisdetikkeernokplasstilaltinnholdetduharvalgt,påiPodtouch,spøriTunesom
duviloppretteenspesialspillelistesomskalsynkroniseresmediPodtouch.Deretter
fylleriTunesspillelistenmedtilfeldiginnhold.



Bilder-panelet



DukansynkroniserebilderfraiPhoto4.0.3ellernyerepåMacogfraAdobePhotoshop
Album2.0ellernyereellerAdobePhotoshopElements3.0ellernyerepåPC.Dukan
ogsåsynkroniserebilderfraenhvilkensomhelstmappepådatamaskinensominne-
holderbilder.



Info-panelet



IInfo-paneletkandukonfigureresynkroniseringsinnstillingeneforkontakter,kalendere
ognettleserbokmerker.



Kontakter



DukansynkroniserekontaktermedprogrammersomAdressebokiMacOSX,Microsoft
EntourageogYahoo!AddressBookpåMacogmedYahoo!Adressebok,Windows
AddressBook(OutlookExpress)ellerMicrosoftOutlook2003eller2007påenPC.
(PåenMackandusynkroniserekontakterpåmaskinenmedflereprogrammer.
PåenPCkandusynkroniserekontaktermedkunettprogram.)

HvisdusynkroniserermedYahoo!AddressBook,trengerdubareåklikkepåKonfigurer
foråskriveinndennyepåloggingsinformasjonendinnårduendrerYahoo!-IDeneller
-passordetetteratduharstiltinnsynkronisering.



Merk:



SynkroniseringsletterikkeYahoo!AddressBook-kontaktersominneholderen
Messenger-ID,selvomduharslettetkontaktenfraadressebokenpådatamaskinen.
HvisduvilsletteenkontaktsominneholderenMessenger-ID,loggerdudegpåYahoo!-
kontoendinogsletterkontaktenvedhjelpavYahoo!AddressBookpåInternett.



Kalendere



DukansynkroniserekalenderefraprogrammersomiCalellerMicrosoftEntouragepå
MacogMicrosoftOutlookpåPC.(PåenMackandusynkroniserekalenderepåmaskinen
medflereprogrammerpåmaskinen.PåenPCkandusynkroniserekalenderemedkun
ettprogram.)



E-postkontoer



DukansynkroniserekontoinnstillingerfraMailpåMacogfraMicrosoftOutlook2003
eller2007ellerOutlookExpresspåenPC.Kontoinnstillingeroverføreskunfradata-
maskinentiliPodtouch.Hvisdugjørendringeriene-postkontopåiPodtouch,
påvirkerikkedettekontoenpådatamaskinen.

PassordetforYahoo!-e-postkontoenarkiveresikkepådatamaskinen.Hvisdusynkroni-
sererenYahoo!-e-postkonto,måduoppgipassordetpåiPodtouch.VelgInnst.>Mail
påHjem-skjermen.VelgYahoo!-kontoen,ogoppgipassordetipassordfeltet.
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Nettleser



DukansynkroniserebokmerkerfraSafaripåMacogfraSafariellerMicrosoftInternet
ExplorerpåenPC.



Avansert



MeddisseinnstillingenekanduerstatteinformasjonenpåiPodtouchmedinforma-
sjonenpådatamaskinenvednestesynkronisering.



Forhindreautomatisksynkronisering



DukanhindreatiPodtouchsynkroniseresautomatiskhvisduviloverføreobjekter
manueltellerhvisduskalkobleiPodtouchtilenannenmaskinenndenduvanligvis
synkroniserermed.



SlåavautomatisksynkroniseringforiPodtouch
m



KobleiPodtouchtildatamaskinen.MarkeriPodtouchikildelisteniiTunes(under
Enheter,tilvenstre),ogklikkpåOversikt-fanen.Fjernmarkeringenfor«ÅpneiTunesnår
denneiPod-enhetenkoblestil».DukanfremdelessynkroniseremanueltviaiTunesved
åklikkepåSynkroniser-knappen.



Hindreautomatisksynkroniseringéngang,utenåendreinnstillinger
m



StartiTunes.NårduderetterkobleriPodtouchtildatamaskinen,holderdunede
Kommando-ogTilvalg(z



)-tasten(hvisdubrukerenMac)ellerSkift-ogCtrl-tasten
(hvisdubrukerenPC)tilduseriPodtouchiiTunes-kildelisten(underEnheter,tilvenstre).



Manuellsynkronisering
m



MarkeriPodtouchikildelisteniiTunes.KlikkderetterpåSynkronisernedersttilhøyre
ivinduet.Hvisduharendretnoensynkroniseringsinnstillinger,klikkerdupåBruk.



KobleiPodtouchfradatamaskinen



iPodtouchkankoblesfradatamaskinennårsomhelst,unntattnårsynkroniseringpågår.

Nårsynkroniseringpågår,viseriPodtouchmeldingen«Synkroniseringpågår».Hvisdu
koblerfraiPodtouchførsynkroniseringenerfullført,erdetmuligatnoedataikkeblir
overført.Nårsynkroniseringenerfullført,viseriTunesmeldingen«iPod-
synkroniseringenerfullført».

HvisduvilavbryteensynkroniseringslikatdukankoblefraiPodtouch,flytterdu
Avbryt-skyveknappen.
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2 Grunnleggende

iPodtouch-oversikt

Dvale/vekke-knapp

Hodetelefonutgang

Dock-tilkobling

Wi-Fi-antenne

Hjem-knapp

Berøringsskjerm

Programsymboler

Statuslinje
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Statuslinjesymboler
SymboleneistatuslinjenøverstpåskjermenviserinformasjonomiPodtouch:

Objekt Hvadukangjøremeddet

Stereohodetelefoner Lyttetilmusikkogvideoer.

DockConnector-til-
USB-kabel

BrukkabelentilåkobleiPodtouchtildatamaskinenforsynkroniseringog
lading,ellertilAppleUSBPowerAdapter-strømforsyningen(selgesseparat)
forlading.Kabelenkanbrukesmedendokkingstasjon(ekstrautstyr),eller
denkankoblesdirektetiliPodtouch.

Stativ LaiPodtouchstånårduviservideoerellerlysbildeserier.

Pusseklut TørkiPodtouch-skjermen.

Stativ

Dock connector-til-USB-kabelStereohodetelefoner

Pusseklut

iPod

Symbol Hvadetbetyr

Wi-Fi Viser at iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Jo flere linjer, jo 
bedre forbindelse. Les side 21. 

¥ Lås Viser at iPod touch er låst. Les side 15.

Start Viser at en sang spilles av. Les side 26.

Alarm Viser at en alarm er stilt inn. Les side 71.

Batteri Viser batterinivået eller batteriets ladestatus. Les side 22.
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Hjem-skjermen
Trykk på Hjem-knappen  når som helst for å vise programmene på iPod touch. 
Trykk på et programsymbol for å komme i gang.

iPodtouch-programmer
Følgende programmer følger med iPod touch:

Musikk

Hør på sanger, podcaster og lydbøker.

Videoer

Se filmer, musikkvideoer, videopodcaster og TV-programmer.

Bilder

Vis bilder du har overført fra datamaskinen. Se dem i liggende eller stående format. 
Zoom inn på et hvilket som helst bilde. Vis en lysbildeserie. Bruk bilder som 
bakgrunnsbilde.

iTunes

Søk i iTunes Wi-Fi Music Store-musikkatalogen, eller bla gjennom sanger og kategorier, 
lytt til musikkprøver, kjøp nye sanger og annet.1 I utvalgte Starbucks-kafeer2 kan du 
enkelt se hvilken sang som spilles i lokalet, og kjøpe den øyeblikkelig. Bla gjennom, lytt 
til musikkprøver og kjøp andre sanger fra Starbucks Collections-samlinger som vises.

Safari

Bruk Internett via en Wi-Fi-tilkobling. Vend iPod touch horisontalt for å vise websider 
i liggende format. Dobbelttrykk for å zoome inn eller ut – Safari tilpasser automatisk 
deler av siden til skjermen. Legg til Web Clip-koblinger fra Safari på Hjem-skjermen, 
slik at du raskt kan få tilgang til favorittwebstedene dine.

Kalender

Vis iCal-, Microsoft Entourage- eller Microsoft Outlook-kalenderen som er synkronisert 
med datamaskinen. 

Mail

Send og motta e-postmeldinger ved hjelp av e-postkontoer du har fra før. iPod touch 
fungerer sammen med de fleste populære e-postsystemer – inkludert Yahoo! Mail, 
Google Mail, AOL og .Mac Mail – i tillegg til de fleste standard POP3- og 
IMAP-e-postsystemer.

Kontakter

Synkroniser kontaktinformasjon med Adressebok i Mac OS X, Yahoo! Address Book, 
Windows Address Book (Outlook Express) eller Microsoft Outlook. Legg til, endre eller 
slett kontakter, og synkroniser endringene tilbake til datamaskinen.

YouTube

Spill videoer fra YouTube-samlingen på Internett.3 Søk etter en video du vil se, eller bla 
gjennom utvalgte videoer, de mest viste videoene, de nyeste videoene eller videoene 
med høyest vurdering.
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TilpasselayoutenpåHjem-skjermen
Du kan endre plasseringen av symbolene på Hjem-skjermen – også Dock-symbolene 
nederst på skjermen. Hvis du vil, kan du fordele symbolene på flere Hjem-skjermer.

Endreplasseringenavsymboler
1 Hold fingeren over et hvilket som helst symbol på Hjem-skjermen til symbolene 

begynner å vibrere.

2 Flytt symbolene.

3 Trykk på Hjem-knappen  for å arkivere plasseringen av symbolene.

Du kan også legge inn koblinger til favorittwebsidene dine på Hjem-skjermen.
Les «Legge til Web Clip-koblinger fra Safari på Hjem-skjermen» på side 49.

Aksjer

Vis aksjekurser som oppdateres automatisk via Internett.

Kart

Vis gatekart, satellittbilder og hybridvisninger for steder fra hele verden. Zoom inn, og 
ta en nærmere titt. Finn ut den omtrentlige posisjonen din. Få detaljerte veibeskrivelser, 
og vis trafikkinformasjon. Finn firmaer i et område. 4

Været

Se hvordan været er, og vis et værvarsel for seks dager. Arkiver byer slik at du raskt kan 
få oversikt over været i disse byene.

Klokke

Se hva klokken er i andre byer rundt om i verden – lag nye klokker for favorittene dine. 
Still inn én eller flere alarmer. Bruk stoppeklokken, eller still inn et tidsur.

Kalkulator

Adder, subtraher, multipliser og divider.

Notater

Skriv notater mens du er på farten – påminnelser, handlelister og gode ideer. 
Send dem via e-post.

Innstillinger

Tilpass alle iPod touch-innstillinger på ett sted. Koble til Wi-Fi-nettverk. Angi bak-
grunnsbilde og lysstyrke på skjermen, samt innstillinger for musikk, video, bilder 
og annet. Aktiver inn automatisk låsing, og angi et passord for sikkerhets skyld.

1 Ikke tilgjengelig i alle områder.
2 Kun i USA.
3 Ikke tilgjengelig i alle områder.
4 Enkelte funksjoner og tjenester er ikke tilgjengelig i alle områder.
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OppretteflereHjem-skjermer
m Når du endrer plasseringen av symboler, flytter du en knapp til kanten av skjermen 

til en ny skjerm vises. Du kan dra fingeren raskt over skjermen for å gå tilbake til 
originalskjermen. Deretter kan du flytte flere symboler til den nye skjermen.

Du kan opprette opptil ni skjermer. Antallet prikker nederst viser hvor mange skjermer 
du har, og du kan se hvilken av skjermene som vises.

SkiftetilenannenHjem-skjerm
m Dra fingeren til venstre eller høyre.

GjenopprettestandardlayoutenforHjem-skjermen
m Velg Innst. > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm.
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BerøringsskjermenogknapperpåiPodtouch
Få og enkle knapper og en berøringsskjerm med høy oppløsning gjør det enkelt å lære 
å bruke iPod touch. 

LåseiPodtouchogslådenpåellerav
Når du ikke bruker iPod touch, kan du låse den. Når iPod touch er låst, skjer det ingen-
ting når du berører skjermen. Standardinnstillingen er at skjermen på iPod touch låses 
automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av ett minutt.

Hvis du låser iPod touch, stopper ikke avspillingen. Dette betyr at du kan låse iPod touch 
og likevel fortsette å høre på musikk. Hvis du vil vise avspillingskontrollene midlertidig 
mens iPod touch er låst, dobbelttrykker på du Hjem-knappen.

Hvis du vil vite mer om hvordan du låser iPod touch med en sikkerhetskode, leser du 
«Kodelås» på side 77.

Dvale/vekke-
knapp

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende

LåseiPodtouch Trykk på the Dvale/vekke-knappen.

LåseoppiPodtouch Trykk på Hjem-knappen  eller Dvale/vekke-knappen. 
Flytt deretter på skyveknappen.

SlåiPodtouchheltav Hold Dvale/vekke-knappen nede i noen sekunder til den røde 
skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen.

SlåiPodtouchpå Hold Dvale/vekke-knappen nede til Apple-logoen vises.

Viseavspillingskontrollernår
iPodtoucherlåst

Dobbelttrykk på Hjem-knappen.
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Brukeberøringsskjermen
Kontrollene på berøringsskjermen endres dynamisk avhengig av oppgaven du utfører. 

m Trykk på et program for å åpne det. 

m Trykk på Hjem-knappen  under skjermen når som helst for å gå tilbake til Hjem-
skjermen og se alle programmene.

m Dra opp eller ned for å bla.

Når du drar fingeren over skjermen for å bla eller navigere, blir ikke noe på skjermen 
markert eller aktivert.
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m Dra fingeren raskt over skjermen for å bla raskt.

Du kan vente til rullingen stopper av seg selv, eller du kan trykke hvor som helst på 
skjermen for å stoppe umiddelbart. Når du trykker på skjermen for å stoppe rullingen, 
blir ingenting på skjermen markert eller aktivert.

m Enkelte lister har en indeks langs høyre side. Trykk på en bokstav for å gå til objekter 
som starter med bokstaven. Dra fingeren langs indeksen for å bla raskt gjennom listen.

m Trykk på et objekt i listen for å markere det. Avhengig av listen, kan trykking på et 
objekt utføre forskjellige oppgaver – det kan for eksempel åpne en ny liste, spille en 
sang eller vise kontaktinformasjonen for en person.

m Tilbake-knappen øverst til venstre viser navnet på den forrige listen. Trykk på den for 
å gå tilbake.

Indeks
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m Når du ser på bilder, websider, e-postmeldinger eller kart, kan du zoome inn og ut. 
Plasser to fingre på skjermen, og før dem mot eller fra hverandre. Når du ser på bilder 
eller websider, kan du dobbelttrykke (trykke raskt to ganger) for å zoome inn og 
dobbelttrykke på nytt for å zoome ut. Når du ser på kart, dobbelttrykker du for å 
zoome inn og trykker én gang med to fingre for å zoome ut. 

Skjermbaserttastatur
Du kan bruke det skjermbaserte tastaturet til å skrive inn tekst, for eksempel 
kontaktinformasjon. Det intelligente tastaturet foreslår rettelser mens du skriver 
(ikke på alle språk), slik at du unngår skrivefeil. 

iPod touch har tastaturer for flere språk og støtter følgende tastaturformater:
Â QWERTY
Â QWERTZ
Â AZERTY
Â QZERTY
Â Japansk IME

I avsnittet «Tastatur» på side 78 finner du informasjon om hvordan du skifter 
tastaturspråk og andre tastaturinnstillinger.
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Skrivetekst
Begynn med å skrive med pekefingeren. Når du får mer trening, kan du skrive raskere 
ved hjelp av tomlene. 

1 Trykk på et tekstfelt, for eksempel et notat eller en ny kontakt, for å vise tastaturet. 

2 Trykk på tastene på tastaturet. 

Mens du skriver, vises hver bokstav over tommelen eller fingeren. Hvis du trykker på feil 
tast, kan du dra fingeren til riktig tast. Bokstaven settes ikke inn før du løfter fingeren 
fra tasten.

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende

Skrivemedstorebokstaver Trykk på Skift-tasten  før du skriver en bokstav.

Skriveetpunktumoget
mellomromraskt.

Dobbelttrykk på mellomromstasten.

Aktiverelåsetasten(CapsLock) Aktiver låsetasten (se side 78), og dobbelttrykk deretter på 
Skift-tasten . Skift-tasten endrer farge til blå, og alle bok-
stavene du skriver, er store. Trykk på Skift-tasten en gang til 
for å deaktivere låsetasten.

Visetall,tegnsettingellersymboler Trykk på Tall-tasten . Trykk på Symbol-tasten  for 
å vise andre tegn og symboler.
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Godtaelleravviseforslagfraordlisten
iPod touch har ordlister for amerikansk engelsk, britisk engelsk, fransk, kanadisk fransk, 
tysk, japansk, spansk, italiensk og nederlandsk. Riktig ordliste aktiveres automatisk når 
du velger et tastatur på iPod touch.

Når du skriver, bruker iPod touch den aktive ordlisten til å foreslå rettelser og fullføre 
ordet du er i ferd med å skrive. Hvis du bruker et tastatur som ikke har en ordliste, 
kommer ikke iPod touch med forslag.

Du trenger ikke å bli forstyrret i innskrivingen når du vil bruke et forslag.
Â Hvisduvilgodtaforslaget, skriver du et mellomrom, et skilletegn eller et returtegn.
Â Hvisduvilavviseforslaget, fullfører du ordet slik du vil ha det, og trykker på «x» for å 

avvise forslaget før du skriver noe annet. Hver gang du avviser et forslag for et ord, 
blir det mer sannsynlig at iPod touch godtar ordet uten endringsforslag.

Redigeretekst
m Hold fingeren på et ord for å forstørre teksten, og dra fingeren dit du vil plassere 

innsettingspunktet.

Ordforslag
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TilkoblingtilInternett
iPod touch kobler seg til Internett via Wi-Fi-nettverk . iPod touch kan koble til 
AirPort-nettverk og andre Wi-Fi-nettverk hjemme, på kontoret eller andre steder med 
Wi-Fi-tilkoblingspunkter. Når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til 
Internett, får du automatisk tilgang til Internett når du bruker Mail, Safari, YouTube, 
Aksjer, Kart, Været eller iTunes Wi-Fi Music Store.

Mange Wi-Fi-nettverk er gratis å bruke. Noen Wi-Fi-nettverk må du betale for å bruke. 
Når du skal koble til et betalingsbasert Wi-Fi-nettverk, kan du i de fleste tilfeller ved å 
åpne Safari, vise en webside som gir deg mulighet til å registrere deg for tjenesten.

KobletiletWi-Fi-nettverk
I Wi-Fi-innstillingene slår du på Wi-Fi og kobler til Wi-Fi-nettverk. 

SlåpåWi-Fi
m Velg Innst. > Wi-Fi, og slå på Wi-Fi.

KobletiletWi-Fi-nettverk
m Velg Innst. > Wi-Fi, vent et øyeblikk mens iPod touch finner nettverkene som er 

innenfor rekkevidde, og velg et nettverk. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn et 
passord og trykker på Koble til (nettverk som krever passord, er merket med en lås).

Når du først har koblet til et Wi-Fi-nettverk manuelt, vil iPod touch automatisk koble til 
nettverket når det er innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er 
tilgjengelig, kobler iPod touch seg til det nettverket du brukte sist. 

Når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk, viser Wi-Fi-symbolet  i statuslinjen 
øverst på skjermen tilkoblingens signalstyrke. Jo flere streker, jo bedre forbindelse.

Hvis du vil vite mer om tilkobling til Wi-Fi-nettverk og konfigurering av Wi-Fi-innstillinger, 
kan du lese på side 74.
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Ladebatteriet
iPod touch inneholder et internt, oppladbart batteri.

LadebatterietogsynkronisereiPodtouch
m Koble iPod touch til datamaskinen (ikke til tastaturet) ved hjelp av kabelen som 

følger med. 

Merk:Hvis iPod touch er koblet til en datamaskin som er slått av eller i dvale, er det 
mulig at batteriet i iPod touch tømmes i stedet for å bli ladet.

Et symbol øverst til høyre på skjermen viser statusen for batteriladingen.

Hvis du lader batteriet mens du synkroniserer eller bruker iPod touch, kan det ta lenger 
tid å lade det. Du kan også lade iPod touch ved hjelp av Apple USB Power Adapter-
strømforsyningen (selges separat).

ADVARSEL:Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om lading av iPod touch i 
Viktigproduktinformasjon på www.apple.com/no/support/manuals/ipod.

Lader Fulladet
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Viktig:Hvis det er svært lite strøm igjen i iPod touch-batteriet, er det mulig at ett av 
følgende bilder vises for å fortelle deg at iPod touch må lades i opptil ti minutter før du 
kan bruke den. Hvis det er svært lite strøm igjen, er det mulig at skjermen forblir tom 
i opptil to minutter før et av bildene nedenfor vises.

 

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det er mulig at batteriet 
til slutt må skiftes. Batteriet i iPod touch kan ikke byttes av brukeren. Det kan 
byttes kun av en autorisert serviceleverandør. Du finner mer informasjon på: 
www.apple.com/no/batteries

RengjøreiPodtouch
Bruk pussekluten som fulgte med iPod touch, for å forsiktig tørke av skjermen og resten 
av enheten. 

Du kan også bruke et mykt, lett fuktet og lofritt tøystykke. Koble fra og slå av iPod touch 
(hold Dvale/vekke-knappen nede, og flytt deretter på den røde skyveknappen på 
skjermen). Pass på at fukt ikke kommer inn i åpningene. Ikke bruk vaskemidler for 
vinduer, husholdningsvaskemidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller 
slipemidler når du skal rengjøre iPod touch.

eller
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3 Musikkogvideo

TrykkpåMusikkforålyttetilsanger,lydbøker
ogpodcaster,ellertrykkpåVideoforåsepå
TV-programmer,filmerogannetvideoinnhold.

iPod touch synkroniseres med iTunes på datamaskinen slik at sangene, filmene, 
TV-programmene og annet innhold overføres fra iTunes-biblioteket.

Hvis du vil vite hvordan du bruker iTunes til å overføre musikk og andre medier til 
datamaskinen, starter du iTunes og velger Hjelp > iTunes Hjelp.

SynkronisereinnholdfraiTunes-biblioteket
Hvis du har slått på synkronisering, synkroniserer iTunes automatisk innhold fra iTunes-
biblioteket med iPod touch hver gang du kobler den til datamaskinen. Med iTunes kan 
du synkronisere alle filer, eller utvalgte sanger, filmer, videoer og podcaster. Du kan for 
eksempel stille inn iTunes til å synkronisere utvalgte spillelister, nyeste usette film og de 
tre nyeste episodene av en TV-serie.

Hvis det er flere sanger i iTunes-biblioteket enn det er plass til på iPod touch, spør iTunes 
om du vil opprette en spilleliste som skal synkroniseres med iPod touch. Deretter fyller 
iTunes spillelisten med tilfeldig innhold. Du kan legge til eller slette sanger fra spillelisten 
og deretter synkronisere på nytt. Hvis du stiller inn iTunes til å synkronisere flere sanger, 
videoer og annet innhold enn det er plass til på iPod touch, kan du få iTunes til å auto-
matisk slette tilfeldig innhold fra iPod touch slik at det blir plass, eller du kan stoppe 
synkroniseringen og angi andre synkroniseringsinnstillinger.

Når du synkroniserer podcaster eller lydbøker på iPod touch med de som finnes på 
datamaskinen, husker både iTunes og iPod touch hvor du sluttet å lytte, og starter 
avspillingen fra den posisjonen.
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Hvis du vil vite mer om synkronisering av iPod touch med iTunes-biblioteket, kan du 
lese «Overføre musikk, video og annet innhold til iPod touch» på side 5.

OverførekjøptinnholdfraiPodtouchtilenannenautorisert
datamaskin
Musikk, video og podcaster synkroniseres fra iTunes-biblioteket til iPod touch, men ikke 
fra iPod touch til iTunes-biblioteket. Innhold du har kjøpt på iTunes Wi-Fi Music Store 
ved hjelp av iPod touch, kopieres imidlertid automatisk til iTunes-biblioteket.

Du kan også overføre innhold på iPod touch som ble kjøpt på én maskin, til iTunes-
biblioteket på en annen autorisert datamaskin.

OverføreinnholdfraiPodtouchtilenannendatamaskin
m Koble iPod touch til den andre datamaskinen. iTunes spør om du vil overføre kjøpt 

innhold. Du kan også koble til iPod touch og deretter velge Arkiv > Overfør kjøp 
i iTunes.

Hvis du vil spille av innholdet, må datamaskinen være autorisert til å spille av innhold 
fra iTunes-kontoen din.

Støttedemusikk-ogvideoformater
Kun sanger og videoer som er kodet i formater som støttes av iPod touch, overføres til 
iPod touch. Du finner mer informasjon om formatene som støttes av iPod touch på 
side 88.

KonverterevideoforiPodtouch
Du kan overføre andre videoer enn de som er kjøpt fra iTunes, til iPod touch, for eksem-
pel videoer du har laget i iMovie på en Mac eller videoer du har lastet ned fra Internett.

Hvis du prøver å overføre en video fra iTunes til iPod touch og du får en melding om at 
videoen ikke kan spilles av på iPod touch, kan du konvertere videoen. 

KonvertereenvideoslikatdenfungerermediPodtouch
m Marker videoen i iTunes-biblioteket, og velg Avansert > Konverter markerte for iPod. 

Deretter overfører du den konverterte videoen til iPod touch.

Spillemusikk
Berøringsskjermen med høy oppløsning gjør det å høre på musikk på iPod touch til en 
visuell opplevelse, like mye som en musikkopplevelse. Du kan bla gjennom spillelister, 
og du kan bruke Cover Flow til å bla gjennom albumbildene.

ADVARSEL:Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, 
i Viktigproduktinformasjon på www.apple.com/no/support/manuals/ipod.
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Spilleavsanger,lydbøkerogpodcaster
Blagjennomsamlingen

m Trykk på Musikk, trykk deretter på Spillelister, Artister, Sanger eller Albumer. Trykk på 
Mer for å bla i Lydbøker, Samlealbumer, Komponister, Sjangere eller Podcaster.

Spilleensang
m Trykk på sangen.

Styreavspillingen
Når en sang spilles, vises Spilles nå-skjermen.

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende

Justerevolumet Flytt på volumskyveknappen.

Setteensangpåpause Trykk på .

Fortsetteavspilling Trykk på .

Starteavspillingenavensangeller
etkapittelienlydbokellerpodcast
pånytt.

Trykk på .

Gåtilnesteellerforrigesangeller
kapittelienlydbokellerpodcast

Trykk på  to ganger for å gå til forrige sang. Trykk på  to 
ganger for å gå til neste sang.

Spoleframellertilbake Hold nede  eller .

Gåtilbaketillistevisningene Trykk på . Eller dra fingeren mot høyre over albumcoveret.

GåtilbaketilSpillesnå-skjermen Trykk på Spilles nå.

Sesporeneisamlingenfra
nåværendealbum

Trykk på . Trykk på et spor for å spille det.

Visesangtekster Trykk på albumcoveret mens sangen spilles av. (Sangteksten 
vises kun hvis du har lagt den til ved hjelp av sangens 
infovindu i iTunes.)

Neste/
framoverspoling

Start/pause

Sporliste

Spillesnå-skjermen

Tilbake

Forrige/
tilbakespoling

Volum
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Viseavspillingskontrollene
Du kan vise avspillingskontrollene når som helst når du hører på musikk eller bruker et 
annet program – til og med når iPod touch er låst – ved å dobbelttrykke på Hjem-
knappen . Hvis iPod touch er aktiv, vises avspillingskontrollene over programmet 
du bruker. Når du er ferdig med å bruke kontrollene, kan du lukke dem ved å trykke 
på Musikk for å gå til Spilles nå-skjermen. Hvis iPod touch er låst, vises kontrollene 
på skjermen, og skjules igjen automatisk når du er ferdig med å bruke dem.

Flerekontroller
m Trykk på albumcoveret i Spilles nå-skjermen.

Repeter- og Miks sanger-kontrollene og navigeringslinjen vises. Du kan se hvor mye 
som er spilt, tiden som gjenstår og sangnummeret. Hvis du har lagt til sangtekst ved 
hjelp av iTunes, vises sangteksten også.

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende

Repeteresanger Trykk på . Trykk på  igjen for å repetere kun den sangen 
som spilles.

 = iPod touch er stilt inn til å repetere alle sanger i albumet 
eller spillelisten som spilles.

 = iPod touch er stilt inn til å repetere gjeldende sang igjen 
og igjen.

 = iPod touch er stilt inn til ikke å repetere sanger. 

Gåtiletpunktiensang Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.

Spillesangeritilfeldigrekkefølge Trykk på . Trykk på  igjen for å spille av sangene i normal 
rekkefølge.

 = iPod touch er stilt inn til å spille sanger i tilfeldig 
rekkefølge.

 = iPod touch er stilt inn til å spille sanger i vanlig 
rekkefølge. 

Miksesporeneiallespillelister,
albumerellerandresanglister

Trykk på Miks øverst i listen. Hvis, for eksempel, du vil spille 
alle sangene på iPod touch i tilfeldig rekkefølge, velger du 
Sanger > Miks. 
Hvis du trykker på Miks øverst i en liste med sanger, vil 
iPod touch spille sangene i den listen i tilfeldig rekkefølge, 
uansett om iPod touch er stilt inn til å spille sanger i tilfeldig 
rekkefølge eller ikke.

Navigeringslinje

Repetering Miks

Spillehode
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BlagjennomcoverbildermedCoverFlow
Når du leter etter en sang, kan du vende iPod touch horisontalt for å se iTunes-
innholdet i Cover Flow-visning og bla gjennom musikken etter albumbilde.

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende

ViseCoverFlow Vend iPod touch horisontalt. 

Blagjennomcovere Dra mot venstre eller høyre.

Visesporenepåetalbum Trykk på et cover eller .

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende

Spilleetspor Trykk på sporet. Dra oppover eller nedover for å bla gjennom 
sporene. 

Gåtilbaketilcoveret Trykk på tittellinjen. Eller trykk på  én gang til.

Spilleellerpausegjeldendesang Trykk på  eller . 
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Viseallesporenepåetalbum
Viseallesporenepåalbumetsominneholdersangensomspilles.

m Trykk på  i Spilles nå-skjermen. Trykk på et spor for å spille det. Trykk på coverbildet 
for å gå tilbake til Spilles nå-skjermen.

I sporlistevisning kan du gi sanger vurderinger. Du kan bruke vurderinger til å opprette 
smarte spillelister i iTunes som kan oppdateres dynamisk slik at du for eksempel kan 
vise sangene med høyest vurdering.

Vurdereensang
m Dra fingeren over vurderingslinjen for å gi sangen null til fem stjerner.

OpprettespillelisterdirektepåiPodtouch
OppretteenOn-The-Go-spilleliste

1 Trykk på spillelister, og trykk på On-The-Go.

2 Finn fram til sanger ved hjelp av knappene nederst på skjermen. Trykk på en sang eller 
video for å legge den til i spillelisten. Trykk på Legg til alle sanger øverst i en sangliste 
for å legge til alle sangene i listen. 

3 Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Når du oppretter en On-The-Go-spilleliste og deretter synkroniserer iPod touch med 
datamaskinen, arkiveres spillelisten i iTunes-biblioteket og slettes fra iPod touch. 
Den første arkiveres som «On-The-Go 1», den neste som «On-The-Go 2» og så videre. 
Hvis du vil ha en spilleliste tilbake på iPod touch, markerer du iPod touch i kildelisten 
i iTunes, klikker på Musikk-fanen og angir at spillelisten skal synkroniseres.

RedigereenOn-The-Go-spilleliste
m Trykk på Spillelister, trykk på On-The-Go, trykk på Rediger og gjør deretter ett 

av følgende:

Â Hvisduvilflytteensangoppoverellernedoverilisten,flytter du på  ved siden 
av sangen.

Â Hvisduvilsletteensangfraspillelisten, trykker du på  ved siden av sangen, 
og trykker deretter på Slett. Når du sletter en sang i en On-The-Go-spilleliste, 
blir den ikke slettet fra iPod touch.

Sporlistevisning

Vurderinger-
linje

Tilbake til Spilles 
nå- skjermen

Albumspor
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Â Hvisduviltømmehelespillelisten, trykker du på Tøm spilleliste.
Â Hvisduvilleggetilfleresanger, trykker du på .

Visevideo
Med iPod touch kan du vise videoinnhold som filmer, musikkvideoer og videopodcaster. 
Videoer spilles av i widescreenformat slik at hele skjermen utnyttes. Hvis en video inne-
holder kapitler, kan du gå til neste eller forrige kapittel eller vise en liste hvor du kan 
velge hvilket kapittel som skal spilles av. Hvis en video inneholder alternative språk-
funksjoner, kan du velge språk på lyden eller vise undertekster. 

SpilleavvideopåiPodtouch
Spilleenvideo

m Trykk på Videoer, og trykk deretter på videoen.

Viseavspillingskontrollene
m Trykk på skjermen for å vise kontrollene. Trykk én gang til for å skjule dem.

SayItRightav Nelly Furtado er tilgjengelig på iTunes i enkelte land.

Start på nytt/
spol tilbake

Videokontroller

Spillehode

Skalering

Start/pause

Spol framover

Volum

Navigeringslinje

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende

Starteenvideoellersetteden
påpause

Trykk på  eller .

Økeellerreduserevolumet Flytt på volumskyveknappen.

Starteenvideopånytt Flytt spillehodet på navigeringslinjen helt til venstre. Hvis 
videoen ikke inneholder kapitler, kan du trykke på .

Gåtilnesteellerforrigekapittel
(nårkapitlerertilgjengelig)

Trykk på  for å gå til forrige kapittel. Trykk på  for å gå til 
neste kapittel.

Spilleetbestemtkapittel Trykk på , og velg et kapittel fra listen.



Kapittel3 Musikk og video 31

 

Viseleidefilmer
Du kan leie filmer fra iTunes Store og vise dem på iPod touch. Du bruker iTunes til å leie 
filmene og overføre dem til iPod touch. (Filmleie er tilgjengelig kun i enkelte områder. 
iTunes versjon 7.6 eller nyere kreves.)

Leide filmer kan spilles av kun innenfor et begrenset tidsrom. Tiden som gjenstår før du 
må være ferdig med å se en film du har leid, vises ved tittelen på filmen. Filmer slettes 
automatisk når tidsfristen utløper. Før du leier filmen, kan du finne utløpstiden på 
iTunes Store.

OverføreleidefilmertiliPodtouch
m Koble iPod touch til datamaskinen. Marker iPod touch i iTunes-vinduet (under Enheter, 

til venstre), klikk på Filmer, og marker den leide filmen du vil overføre. Datamaskinen 
må være koblet til Internett.

Merk:Når en leid film er overført til iPod touch, kan du ikke overføre den tilbake til 
datamaskinen for å vise den der.

Viseenleidfilm
m Trykk på Videoer, og marker en film.

Spoleframellertilbake Hold nede  eller .

Gåtiletpunktienvideo Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.

Stoppeenvideoførdenerferdig Trykk på Ferdig. Eller trykk på Hjem-knappen .

Skalereenvideoslikatdenfyller
skjermenellertilpassesskjermen

Trykk på  for å få videoen til å fylle skjermen. Trykk på  
for å tilpasse videoen til skjermen.
Du kan også dobbelttrykke på videoen for å bytte mellom 
tilpasset visning og fullskjermvisning.
Når du skalerer en video slik at den fyller skjermen, er det mulig 
at sidene eller toppen beskjæres. Når du skalerer den for å 
passe til skjermen, er det mulig at det vises svarte linjer på 
sidene av videoen eller over og under videoen. 

Velgeetannetspråkpålyden
(nårdetteertilgjengelig)

Trykk på , og velg et språk fra Lyd-listen.

Viseellerskjuleundertekster
(nårunderteksterertilgjengelig)

Trykk på , og velg et språk, eller Av, fra Undertekster-listen.

Spillelydenfraenmusikkvideoeller
videopodcastutenåvisevideoen

Naviger til en musikkvideo eller podcast i en Musikk-liste. 
Hvis du vil spille musikken og videoen til en musikkvideo eller 
videopodcast, må du navigere til den i Videoer-listen.

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende
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VisevideoerpåenTVsomerkoblettiliPodtouch
Du kan koble iPod touch til en TV og vise videoene dine på TV-skjermen. Bruk en Apple 
Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annen iPod touch-kompatibel 
kabel. Du kan også bruke disse kablene sammen med Apple Universal Dock (selges 
separat) for å koble iPod touch til en TV. (Apple Universal Dock leveres med en egen 
fjernkontroll som gir deg mulighet il å kontrollere avspillingen på avstand.) Du kan 
kjøpe Apple-produserte kabler og dokkingstasjoner fra www.apple.com/no/ipodstore.

Videoinnstillinger
Ved hjelp av videoinnstillingene kan du stille inn hvor avspilling av tidligere spilte 
videoer skal starte, slå spesialtekst på eller av, slå widescreenmodus på eller av, og 
stille inn TV-signalet til NTSC eller PAL. Les side 80.

Angivideoinnstillinger
m Velg Innst. > Video.

SlettevideoerfraiPodtouch
Du kan slette videoer direkte fra iPod touch for å frigjøre plass.

Sletteenvideo
m Når du er i listen med videoer, stryker du mot venstre eller høyre over en video og 

trykker på Slett.

Når du sletter en video på iPod touch, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket, og du kan 
overføre videoen tilbake til iPod touch ved en senere anledning (gjelder ikke leide 
filmer). Hvis du ikke vil overføre videoen til iPod touch på nytt, stiller du inn iTunes slik 
at videoen ikke synkroniseres (se side 6).

Hvis du sletter en leid film på iPod touch, slettes den permanent. Du kan ikke overføre 
den tilbake til maskinen.

Stilleinnetdvaletidsur
Du kan stille inn iPod touch slik at den slutter å spille musikk eller video etter en angitt 
tidsperiode.

m Fra Hjem-skjermen velger du Klokke > Tidsur og angir antall timer og minutter. Trykk på 
Når tidsur slutter, og velg Sett iPod i dvale. Trykk på Angi, og trykk deretter på Start for 
å starte tidsuret.

Når tiden er ute, stopper iPod touch avspillingen, åpne programmer lukkes og enheten 
låses. 
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EndreknappenepåMusikk-skjermen
Du kan bytte ut navigeringsknappene Spillelister, Artist, Sanger og Albumer nederst på 
skjermen med knapper du bruker oftere. Hvis du for eksempel lytter til podcaster ofte, 
men ikke navigerer mye etter album, kan du erstatte Albumer-knappen med en 
Podcaster-knapp.

m Trykk på Mer, deretter på Rediger, og flytt en knapp til nederst på skjermen, oppå 
knappen du vil erstatte. 

Du kan flytte knappene nederst på skjermen mot høyre eller venstre. Når du er ferdig, 
trykker du på Ferdig.

Trykk på Mer når som helst for å få tilgang til knappene du har erstattet.
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4 Bilder

TrykkpåBilderforåsebildenedine,brukeetbildesom
bakgrunnsbildeogspilleavlysbildeserier.

Med iPod touch kan du synkronisere bilder fra datamaskinen slik at du kan vise dem til 
venner, familie og kolleger på den høyoppløselige skjermen.

Overførebilderfradatamaskinen
Hvis du har aktivert bildesynkronisering, vil iTunes automatisk kopiere eller oppdatere 
bildebiblioteket (eller markerte albumer) fra datamaskinen til iPod touch hver gang du 
kobler iPod touch til datamaskinen. iTunes kan synkronisere bilder fra følgende 
programmer:
Â PåMac: iPhoto 4.0.3 eller nyere
Â PåPC: Adobe Photoshop Album 2.0 eller nyere eller Adobe Photoshop Elements 3.0 

eller nyere

Hvis du vil vite mer om synkronisering av iPod touch med bilder og annen informasjon 
på datamaskinen, kan du lese «Overføre musikk, video og annet innhold til iPod touch» 
på side 5.
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Visebilder
Bilder som er overført fra datamaskinen, kan vises i Bilder.

Visebilder
m Trykk på Bildebibliotek for å se alle bildene dine, eller trykk på et album for å se bildene 

som er i albumet.

Viseetbildeifullskjermvisning
m Trykk på et miniatyrbilde for vise bildet i fullskjermvisning. Trykk på bildet i fullskjerm-

visning for å skjule kontrollene.

Trykk på bildet igjen for å vise kontrollene.

Senesteellerforrigebilde
m Dra fingeren til venstre eller høyre. Du kan også trykke på skjermen for å vise kontrol-

lene og deretter trykke på  eller .
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Endrestørrelseellerretning
Viseetbildeiliggendemodus

m Vend iPod touch horisontalt. Bildet snus automatisk, og hvis det er tatt i liggende 
modus tilpasses det til skjermen.

Zoomeinnpåendelavetbilde
m Dobbelttrykk på den delen av bildet du vil zoome inn på. Dobbelttrykk på nytt for 

å zoome ut.

Zoomeinnellerut
m Knip for å zoome inn eller ut.

Panorererundtietbilde
m Dra i bildet.
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Viselysbildeserier
Visebilderienlysbildeserie

m Velg et album, og trykk på et bilde. Trykk deretter på . Hvis du ikke ser , trykker du 
på bildet for å vise kontrollene.

Stoppeenlysbildeserie
m Trykk på skjermen.

Angiinnstillingerforlysbildeserier
1 Fra Hjem-skjermen velger du Innst. > Bilder.

2 Hvis du vil angi:

Â Antallsekunderhvertbildeskalvises, trykker du på «Vis hvert bilde i» og velger antall 
sekunder.

Â Overgangseffektermellombilder, trykker du på Overgang og velger en overgangstype.
Â Omlysbildeserierskalgjentas, slå Gjenta på eller av.
Â Ombilderskalvisesitilfeldigrekkefølge,slå Miks på eller av.

Spillemusikkunderenlysbildeserie
m Fra Hjem-skjermen velger du Musikk og starter en sang. Deretter velger du Bilder fra 

Hjem-skjermen og starter en lysbildeserie.

Brukeetbildesombakgrunnsbilde
Du ser et bakgrunnsbilde når du låser opp iPod touch.

Brukeetbildesombakgrunnsbilde
1 Velg et bilde.

2 Dra fingeren over bildet for å panorere, eller knip på bildet for å zoome inn eller ut slik 
at du får det slik du vil ha det.

3 Trykk på bildet for å vise kontrollene. Trykk på , og trykk deretter på Velg bakgrunn.

Hvis du vil bruke et av bakgrunnsbildene som følger med iPod touch, velger du Innst. > 
Generelt > Bakgrunn > Bakgrunn fra Hjem-skjermen.

Sendebildermede-post
Sendeetbildemede-post

m Velg et bilde, og trykk på . Deretter trykker du på Send bilde med e-post. 

iPod touch må være konfigurert for e-post (les «Konfigurere e-postkontoer» på side 53).
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Sendeetbildetiletwebgalleri
Hvis du har en .Mac-konto, kan du sende bilder direkte fra iPod touch til et webgalleri 
du har opprettet med iPhoto ‘08. Du kan også sende bilder til andres .Mac-webgallerier 
hvis opphavspersonen har aktivert muligheten for å sende bidrag med e-post.

Hvis du vil sende bilder til et webgalleri, må du gjøre følgende:
Â Konfigurer .Mac-e-postkontoen på iPod touch 
Â Publiser et iPhoto ‘08-album som et .Mac-webgalleri
Â Marker «Tillat opplasting av bilder via e-post» i Publiseringsinnstillinger-panelet 

i iPhoto ‘08

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et webgalleri med iPhoto ‘08, 
åpner du iPhoto ‘08, velger Hjelp og søker etter webgalleri.

Sendeetbildetilwebgalleriet
Velg et bilde, og trykk på . Deretter trykker du på Send til webgalleri.

Leggeinnbilderforkontakter
Du kan legge inn et bilde for en kontakt. 

Leggeinnetbildeforenkontakt
1 Velg et bilde på iPod touch, og trykk på .

2 Trykk på Tilordne til kontakt, og velg en oppføring.

3 Dra fingeren over bildet for å panorere, eller knip på bildet for å zoome inn eller ut slik 
at du får det slik du vil ha det.

4 Trykk på Velg bilde.

Du kan også legge inn et bilde for en kontakt i Kontakter ved å trykke på Rediger og 
deretter trykke på bildesymbolet.
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5 iTunesWi-FiMusicStore

TrykkpåiTunesforåkjøpesangerogalbumerfraiTunes
Wi-FiMusicStore.

Du kan søke etter, bla gjennom, lytte til musikkprøver av og laste ned sanger og 
albumer fra iTunes Wi-Fi Music Store direkte fra iPod touch. Innhold du har kjøpt, 
kopieres automatisk til iTunes-biblioteket neste gang du synkroniserer iPod touch 
med datamaskinen.

For å kunne bruke iTunes Wi-Fi Music Store, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-
nettverk som er koblet til Internett. Hvis du vil ha informasjon om tilkobling til Wi-Fi-
nettverk, kan du lese side 21. Hvis du vil kjøpe sanger via Wi-Fi, trenger du en iTunes 
Store-konto. Hvis du ikke allerede har en iTunes Store-konto, åpner du iTunes, velger 
Butikk > Opprett konto og oppgir informasjonen som skal til for å opprette en konto.

Blaogsøke
Du kan bla gjennom utvalgte deler av butikken eller populære kategorier, eller du kan 
søke etter sanger og albumer i hele iTunes Wi-Fi Music Store-musikkatalogen. I de 
utvalgte delene finner du for eksempel nye utgivelser og anbefalinger fra iTunes Wi-Fi 
Music Store. I Topp ti-delen finner du de mest populære sangene og albumene i flere 
kategorier. Hvis du er på utkikk etter en bestemt sang, et bestemt album eller sanger 
av en bestemt artist, bruker du søkefunksjonen.
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Blagjennomutvalgtesangerogalbumer
m Trykk på Anbefalte, og velg en kategori øverst på skjermen.

Blagjennompopulæresangerogalbumer
m Trykk på Topp ti, velg en kategori, og trykk på Top Songs eller Top Albums.
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Søkeettersangerogalbumer
m Trykk på Søk, trykk i søkefeltet, skriv inn ett eller flere ord, og trykk på Søk.

Sesangenepåetalbum
m Trykk på albumet.

Sehvilketalbumensangerfra
m Dobbelttrykk på sangen.

BlaiStarbucksSelection-samlinger
Hvis du er på en av de utvalgte Starbucks-kafeene (kun i USA), vises Starbucks-symbolet 
nederst på skjermen ved siden av Anbefalte. Trykk på Starbucks-symbolet for å finne ut 
hvilken sang som spilles i lokalet og bla gjennom andre Starbucks-samlinger. 

Her finner du en liste over Starbucks-kafeer hvor du kan bruke denne funksjonen:
www.apple.com/itunes/starbucks
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Finneuthvilkensangsomspilles
m Trykk på Starbucks.

Sangen som spilles, vises øverst på skjermen. Trykk på sangen for å se hvilket album 
sangen er fra, og hvilke andre sanger som er på albumet.

ViseNyligspilteogandreStarbucks-spillelister
m Trykk på Starbucks, velg Nylig spilte eller en av Starbucks-spillelistene.

Kjøpesangerogalbumer
Når du finner en sang eller et album du liker, i iTunes Wi-Fi Music Store, kan du kjøpe 
det du vil ha og laste det ned til iPod touch. Du kan høre et utdrag av en sang før du 
kjøper den, slik at du kan være sikker på at det er den du vil ha. I utvalgte Starbucks-
kafeer (tilgjengelig kun i USA), kan du også kjøpe sangen som spilles i lokalet, og andre 
sanger fra Starbucks-musikksamlinger.

Høreetutdragavensang
m Trykk på sangen.

Kjøpeoglastenedensangelleretalbum
1 Trykk på prisen, og trykk på Kjøp nå.

Merk:Hvis du skal kjøpe sanger fra iPod touch, må du ha vært logget på iTunes Store-
kontoen din i iTunes forrige gang du synkroniserte iPod touch. 
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2 Skriv inn passordet, og trykk på OK.

Kjøpet belastes iTunes Store-kontoen din. Hvis du utfører flere kjøp de neste femten 
minuttene, trenger du ikke å skrive inn passordet på nytt.

Det vises et varsel hvis du tidligere har kjøpt én eller flere sanger fra et album. Trykk på 
Kjøp hvis du vil kjøpe hele albumet inkludert sangen du tidligere har kjøpt, eller trykk 
på Avbryt hvis du vil kjøpe de gjenstående sangene hver for seg.

Merk:Noen albumer inneholder bonusinnhold som lastes ned til iTunes-biblioteket på 
datamaskinen din. Ikke alt bonusinnhold lastes ned direkte til iPod touch.

Visestatusforsangerogalbumersomlastesned
m Trykk på Nedlastinger.

Hvis du vil sette en nedlasting på pause, trykker du på .

Hvis du vil slå av iPod touch eller forlate området med Wi-Fi-dekning, trenger du ikke 
å bekymre deg for å avbryte nedlastingen. iPod touch starter nedlastingen igjen neste 
gang iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk med Internett-forbindelse. Eller hvis du 
åpner iTunes på datamaskinen din, fullfører iTunes nedlastingen til iTunes-biblioteket. 

Sanger du har kjøpt, blir lagt til i Kjøpt-spillelisten på iPod touch. Hvis du sletter Kjøpt-
spillelisten, oppretter iTunes en ny slik spilleliste når du kjøper et objekt fra iTunes 
Wi-Fi Music Store.

Synkroniserekjøptinnhold
iTunes synkroniserer automatisk sanger og albumer du har kjøpt fra iPod touch, til 
iTunes-biblioteket når du kobler iPod touch til datamaskinen din. Slik kan du lytte til 
de kjøpte objektene på datamaskinen, og du får også en sikkerhetskopi av objektene 
i tilfelle du sletter dem fra iPod touch. Sangene synkroniseres til «Kjøpt på <iPod-
navn>»-spillelisten. iTunes oppretter spillelisten hvis den ikke allerede finnes.

iTunes kopierer også de kjøpte objektene til Kjøpt-spillelisten som iTunes bruker til kjøp 
du gjør fra maskinen, hvis en slik spilleliste finnes og er stilt inn til å bli synkronisert 
med iPod touch.
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Bekreftekjøp
Du kan bruke iTunes til å bekrefte at all musikk, alle videoer og alle andre objekter du 
har kjøpt fra iTunes Wi-Fi Music Store, er i iTunes-biblioteket. En slik bekreftelse kan 
være praktisk hvis en nedlasting har blitt avbrutt.

Bekreftekjøp
1 Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.

2 Velg Butikk > Se etter kjøp i iTunes.

3 Skriv inn iTunes Store-konto-IDen din og -passordet ditt, og klikk på Kontroller.

Objekter du har kjøpt, men som ikke finnes på maskinen, blir lastet ned.

Kjøpt-spillelisten viser alle kjøpte objekter. Men siden du kan legge til og fjerne 
objekter fra listen, er det mulig at den ikke er komplett. Hvis du vil se alle objekter 
du har kjøpt, kontrollerer du at du er logget på kontoen din, velger Butikk > Vis konto 
og klikker på Purchase history.

EndreinnstillingeneforiTunesStore-kontoen
iPod touch henter iTunes Store-kontoinformasjon fra iTunes, inkludert informasjon 
om iTunes Plus-musikk (når dette er tilgjengelig). Du kan vise og endre iTunes Store-
kontoinformasjonen ved hjelp av iTunes.

ViseogendreinnstillingeneforiTunesStore-kontoen
m Velg Butikk > Vis konto i iTunes.

Du må være logget på iTunes Store-kontoen. Hvis «Vis konto» ikke vises i Butikk-
menyen, velger du Butikk > Logg på.

KjøpemusikkfraenanneniTunesStore-konto
m Logg på kontoen når du kobler til iTunes Wi-Fi Music Store.
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6 Programmer

Safari

SurfepåInternett
Med Safari kan du vise websider slik de er laget for å bli vist i en nettleser på en data-
maskin. Ett dobbelttrykk zoomer inn; vend iPod touch horisontalt for en bredere visning. 
Søk ved hjelp av Google eller Yahoo! – begge er innebygd. 

For å kunne bruke Safari må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet 
til Internett. Hvis du vil ha informasjon om tilkobling til Wi-Fi-nettverk, kan du lese på 
side 21. 

Åpneognavigeremellomwebsider
Åpneenwebside

m Trykk på adressefeltet øverst på skjermen, skriv inn adressen – for eksempel apple.com
eller www.google.com – og trykk på Gå. Hvis du ikke ser adressefeltet, trykker du på 
statuslinjen øverst på skjermen.

Mens du skriver, vises adresser du har lagt inn bokmerke for, eller som finnes i loggen, 
og som inneholder bokstavrekken du skriver. Trykk på en adresse for å gå til websiden.

Slettealltekstiadressefeltet
m Trykk i adressefeltet, og trykk på .

Følgeenkoblingpåenwebside
m Trykk på koblingen. 

Tekstkoblinger er vanligvis understreket med blått. Mange bilder fungerer også 
som koblinger. 
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Hvis en kobling går til en lyd- eller filmfil som støttes av iPod touch, spiller Safari lyden 
eller filmen. Du finner informasjon om hvilke filtyper som støttes, på side 88.

Zoomeinnforåseensidebedre
Viseenwebsideiliggendeformat

m Vend iPod touch horisontalt. Safari tilpasser siden automatisk.

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende

Visemåladressenforenkobling Trykk og hold på koblingen. Adressen vises ved siden av 
fingeren din. Du kan trykke på og holde et bilde for å se 
om bildet har en kobling.

Stoppeinnlastingavensidehvisdu
ombestemmerdeg

Trykk på .

Lasteinnensidepånytt Trykk på .

Gåtilforrigeellernestewebside Trykk på  eller  nederst på skjermen. 

Gåtilenavdeforrigewebsidene
duharvist

Trykk på , og trykk på Logg. Hvis du vil slette loggen, 
trykker du på Slett.

Sendeenwebsideadresse
viae-post

Trykk på , og trykk på Send kobling med e-post. Du må ha 
konfigurert en e-postkonto på iPod touch (les side 53).



Kapittel6 Programmer 47

 

Endrestørrelsepåenkolonneslikatdenfyllerskjermen
m Dobbelttrykk på kolonnen. Kolonnen utvides slik at det blir lettere å lese teksten.

Dobbelttrykk på nytt for å zoome ut.

Zoomeinnpåendelavenwebside
m Dobbelttrykk på den delen av siden du vil zoome inn på. Dobbelttrykk på nytt for 

å zoome ut.

Zoomeinnellerutmanuelt
m Knip for å zoome inn eller ut.

Navigerepåenside
m Dra fingeren opp, ned eller sidelengs på skjermen. Når du ruller, kan du berøre skjermen 

hvor som helst og dra, uten å aktivere koblinger. Hvis du trykker på en kobling, går du til 
koblingens måladresse, men hvis du drar på en kobling, rulles siden.

Navigereienrammepåenwebside
Bruk to fingre for å navigere i en ramme på en webside. Bruk én finger for å navigere på 
hele websiden. 

Gåtiløverstedelavenwebside
Trykk på statuslinjen øverst på iPod touch-skjermen. 

SøkepåInternett
Standardinnstillingen i Safari er at Google brukes til søk. Du kan endre dette, slik at 
Yahoo! brukes i stedet.

SøkeetterinformasjonpåInternett
1 Trykk på  for å gå til Google-søkefeltet. 

2 Skriv inn et ord eller en setning som beskriver det du leter etter, og trykk på Google. 

3 Trykk på en kobling i listen over søkeresultater for å åpne en webside.

StilleinnSafaritilåsøkevedhjelpavYahoo!
m Fra Hjem-skjermen velger du Innst. > Safari > Søkemotor og velger deretter Yahoo!
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Åpnefleresidersamtidig
Du kan ha flere websider åpne samtidig. Noen koblinger åpner automatisk en ny side 
i stedet for å erstatte den siden som allerede er åpen.

Tallet i sidesymbolet  nederst på skjermen viser hvor mange sider som er åpne. Hvis 
det ikke vises noe tall, er kun én side åpen. 

For eksempel:

 = en side åpen

 = tre sider åpne

Åpneennyside
m Trykk på , og trykk på Ny side.

Visealleåpnesider,oggåtilenannenåpenside
m Trykk på , og dra raskt til venstre eller høyre. Når du ser siden du vil gå til, trykker du 

på den.

Lukkeenside
m Trykk på , og trykk på . Du kan ikke lukke en side hvis dette er den eneste siden 

som er åpen.

Skriveinntekstifelter
På noen websider er det skjemaer eller felter du kan skrive inn informasjon i. 

Visetastaturet.
m Trykk i et tekstfelt.

Gåtilandretekstfelterpåsiden.
m Trykk i et annet tekstfelt. Eller trykk på Neste- eller Forrige-knappen.
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Sendeinnskjemaet
m Når du er ferdig med å fylle ut tekstfeltene på siden, trykker du på Gå eller Søk. 

De fleste sider har også en egen knapp du kan trykke på for å sende inn skjemaet.

Fjernetastaturetutenåsendeinnskjemaet
m Trykk på Ferdig.

LeggetilWebClip-koblingerfraSafaripåHjem-skjermen
Du kan legge til Web Clip-koblinger til favorittwebsidene dine på Hjem-skjermen, slik at 
du raskt kan få tilgang til dem. Web Clip-koblinger vises som symboler. Du kan plassere 
symbolene slik du vil på Hjem-skjermen. Les «Tilpasse layouten på Hjem-skjermen» på 
side 13.

LeggetilenWebClip-koblingpåHjem-skjermen
m Åpne siden, og trykk på . Deretter trykker du på «Legg til på Hjem-skjerm».

Web Clip-koblinger husker hvilken del av websiden som vises – med zoomnivå og 
plassering. Når du åpner en Web Clip-kobling, navigerer Safari automatisk til riktig del 
av websiden og zoomer inn hvis det er nødvendig. Delen som vises, brukes også til å 
opprette symbolet for Web Clip-koblingen på Hjem-skjermen.

Før du legger til en Web Clip-kobling, kan du endre navnet på den. Hvis navnet er for 
langt (mer enn omtrent 10 tegn), er det mulig at det blir forkortet på Hjem-skjermen.

SletteenWebClip-koblingpåHjem-skjermen
1 Hold fingeren over et hvilket som helst symbol på Hjem-skjermen til symbolene 

begynner å vibrere.

2 Trykk på krysset i hjørnet av Web Clip-koblingen du vil slette.

3 Trykk på Slett, og trykk deretter på Hjem-knappen  for å arkivere plasseringen 
av symbolene.

Brukebokmerker
Du kan sette bokmerke på websider slik at du raskt kan gå tilbake til dem uten å skrive 
inn adressen.

Settebokmerkepåenwebside
m Åpne siden, og trykk på . Deretter trykker du på Legg til bokm.

Før du arkiverer et bokmerke, kan du endre bokmerkets navn og velge hvor du 
vil arkivere det. Standardinnstillingen er at bokmerker arkiveres på øverste nivå 
i Bokmerker-mappen. Trykk på Bokmerker for å velge en annen mappe.

Åpneensidesomermerketmedbokmerke
m Trykk på , og velg et bokmerke, eller trykk på en mappe for å se bokmerkene 

i mappen.
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Redigereetbokmerkeellerenbokmerkemappe
m Trykk på , velg mappen som inneholder bokmerket eller mappen du vil redigere, og 

trykk på Rediger. Gjør ett av følgende:

Â Hvisduviloppretteennymappe,trykker du på Ny mappe.
Â Hvisduvilsletteetbokmerkeellerenmappe,trykker du på  ved siden av bokmerket 

eller mappen og trykker deretter på Slett.
Â Hvisduvilendreplasseringentiletbokmerkeellerenmappe,drar du på  ved siden av 

objektet du vil flytte.
Â Hvisduvilendrenavnetpåelleradressentiletbokmerkeellerenmappe,ellerhvisduvil
leggeobjektetienannenmappe, trykker du på bokmerket eller mappen.

Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Synkroniserebokmerker
Hvis du bruker Safari på en Mac, eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC, 
kan du synkronisere bokmerkene på iPod touch med bokmerkene på datamaskinen.

SynkroniserebokmerkermellomiPodtouchogdatamaskinen
m Koble iPod touch til datamaskinen. Hvis du har angitt innstillinger for synkronisering 

av bokmerker (les side 9), begynner synkroniseringen.

Safari-innstillinger
Fra Hjem-skjermen velger du Innst. > Safari for å endre sikkerhetsinnstillinger og andre 
innstillinger. Les side 83.

Kalender

LeggetilkalenderhendelserpåiPodtouch
Hvis du har stilt inn iTunes til å synkronisere kalendere, kan du opprette avtaler og 
hendelser på datamaskinen og synkronisere dem med iPod touch. Du kan også 
opprette avtaler og hendelser direkte på iPod touch.

Opprettekalenderhendelserpådatamaskinen
Du kan opprette avtaler og hendelser med iCal og Microsoft Entourage på Mac eller 
med Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på PC.
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Synkroniserekalendere
SynkroniserekalenderemellomiPodtouchogdatamaskinen
Koble iPod touch til datamaskinen. Hvis iPod touch er stilt inn til å synkronisere 
kalendere automatisk (les side 6), begynner oppdateringen.

OppretteogredigerekalenderhendelserdirektepåiPodtouch
Leggetilenhendelse

m Trykk på , og skriv inn informasjon om hendelsen. Deretter trykker du på Ferdig. 

Du kan oppgi følgende:

Â Tittel
Â Sted
Â Start- og sluttidspunkt (eller gjøre det til en heldagshendelse)
Â Tidspunkt for gjentakelse – aldri eller hver dag, hver uke, annenhver uke, hver måned 

eller hvert år
Â Varslingstidspunkt – fra fem minutter til to dager før hendelsen

Hvis du angir et varslingstidspunkt, gir iPod touch deg mulighet til å angi et tidspunkt 
for andre varsel, i tilfelle du går glipp av den første.

Â Notater

StilleinniPodtouchtilålagelydnårdufårenkalendervarsling
m Velg Generelt > Lydeffekter i Innstillinger, og velg om lydeffekter skal spilles av i den 

innebygde høyttaleren, i hodetelefonene eller begge. Velg Av for å slå av lydeffekter.

Hvis lydeffekter er slått av, viser iPod touch en melding i stedet for å spille av en lyd når 
du får en kalendervarsling.

Redigereenhendelse
m Trykk på hendelsen, og trykk deretter på Rediger.

Sletteenhendelse
Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, rull nedover, og trykk på Slett hendelse.

Visekalenderen
Visekalenderen

m Trykk på Kalender.

Byttevisning
m Trykk på Liste, Dag eller Måned. 

Â Listevisning: Alle avtaler og hendelser vises i en oversiktlig liste. Bla opp eller ned for 
å se tidligere eller kommende dager.

Â Dagsvisning: Bla opp eller ned for å se timer tidligere eller senere på dagen. Trykk på 
 eller  for å se forrige eller neste dag.
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Â Månedsvisning: Dager med hendelser har et merke under datoen. Trykk på en dag for 
å vise hendelsene i en liste nedenfor kalenderen. Trykk på  eller  for å se forrige 
eller neste måned.

Visedagenshendelser
m Trykk på I dag.

Sedetaljeneforenhendelse
m Trykk på hendelsen.

StilleinniPodtouchtilåjusterehendelsestidspunkterforenangitttidssone
m Gå til Hjem-skjermen, og trykk på Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter 

på Tidssonestøtte. Trykk på Tidssone, og søk etter en større by i den tidssonen du vil ha.

Når Tidssonestøtte er på, viser Kalender hendelsesdatoer og -klokkeslett med tidssonen 
som er angitt for kalenderne dine. Når tidssonestøtte er av, viser Kalender hendelser 
med tidssonen til gjeldende plassering.

Dager med merker 
har planlagte 
hendelser

Månedsvisning

Bytte visning

Hendelser for markert
dag

Gå til i dag
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Mail

Mail er en e-postklient som støtter rik HTML, og som henter e-post i bakgrunnen mens 
du bruker iPod touch til andre ting. iPod touch fungerer sammen med de fleste 
populære e-postsystemer – inkludert Yahoo! Mail, Google Mail, AOL og .Mac Mail 
– i tillegg til de fleste standard POP3- og IMAP-e-postsystemer. Med Mail kan du sende 
og motta bilder og grafikk, som vises i meldingen sammen med tekstinnholdet. 
Du kan også motta PDFer og andre vedlegg og vise dem på iPod touch.

Konfigureree-postkontoer
Hvis du vil sende og motta e-postmeldinger med iPod touch, trenger du en e-postadresse. 
E-postadresser har formatet dittnavn@eksempel.no. Hvis du har Internett-tilgang, fikk du 
mest sannsynlig en e-postadresse med Internett-leverandøren din. 

Hvis du valgte automatisk synkronisering under klargjøringen, skal de eksisterende 
e-postkontoene dine være konfigurerte og klare til bruk. Du kan også angi at iTunes 
skal synkronisere e-postkontoene dine, eller du kan konfigurere e-postkontoer direkte 
på iPod touch.

Synkroniseree-postkontoermediPodtouch
Du bruker iTunes til å synkronisere e-postkontoer på iPod touch med maskinen din. 
iTunes støtter Mail og Microsoft Entourage på Mac og Microsoft Outlook 2003 og 2007 
og Outlook Express på PC. Les «Overføre musikk, video og annet innhold til iPod touch» 
på side 5.

Merk:Når du synkroniserer en e-postkonto med iPod touch, kopieres innstillingene
for e-postkontoen, ikke meldingene. Hvilken type e-postkonto du har, og hvordan 
denne er konfigurert, avgjør om meldingene i innboksen vises på både iPod touch 
og datamaskinen.

Hvisduikkeharene-postkonto
De fleste Internett-leverandører tilbyr e-posttjenester. Hvis du bruker en Macintosh-
maskin, kan du får en e-postadresse – og tilgang til andre tjenester – på www.mac.com. 
Kostnader kan påløpe.

Du kan også få gratis kontoer på disse websidene: 
Â www.mail.yahoo.com
Â www.google.com/mail
Â www.aol.com
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Konfigurereene-postkontopåiPodtouch
Du kan konfigurere og gjøre endringer for e-postkontoer direkte på iPod touch. 
Kontoinnstillingene du må oppgi, får du fra e-posttjenesteleverandøren din.

Hvis du har synkronisert en e-postkonto med datamaskinen, og du gjør endringer for 
kontoen på iPod touch, blir endringene ikke kopiert til datamaskinen.

Hvis du vil bruke oppsettassistenten for Mail på Internett, går du til:
www.apple.com/support/ipodtouch/mailhelper

OppgikontoinnstillingerdirektepåiPodtouch
1 Hvis dette er den første kontoen du konfigurerer på iPod touch, trykker du på Mail. Hvis 

ikke, velger du Innst. fra Hjem-skjermen og deretter E-post > Kontoer > Legg til konto.

2 Velg e-postkontotype: Y! Mail (for Yahoo!), Google email, .Mac, AOL eller Annet. 

3 Oppgi kontoinformasjonen:

Hvis du konfigurerer en Yahoo!-, Google Mail-, .Mac- eller AOL-konto, oppgir du navnet 
ditt, e-postadressen og passordet. Det er alt du trenger å gjøre.

Hvis du bruker en annen kontotype, klikker du på Annet, velger en tjenertype – IMAP, 
POP eller Exchange – og oppgir kontoinformasjonen: 
Â E-postadressen
Â Type e-posttjener (IMAP, POP eller Exchange)
Â Internett-vertsnavnet for den innkommende e-posttjeneren (navnet kan ha formatet 

«mail.eksempel.com»)
Â Internett-vertsnavnet for den utgående e-posttjeneren (navnet kan ha formatet 

«smtp.eksempel.com»)
Â Brukernavn og passord for innkommende og utgående tjener (det er mulig at du 

ikke må oppgi brukernavn og passord for utgående tjener)

Merk:E-postkontoer som bruker Exchange, må konfigureres for IMAP for å fungere på 
iPod touch. Hvis du vil ha mer informasjon, tar du kontakt med en administrator.

Sendee-postmeldinger
Du kan sende e-postmeldinger til en hvilken som helst mottaker som har en 
e-postadresse. Du kan sende meldingen til én mottaker eller en gruppe.

Skriveogsendeenmelding
1 Trykk på .

2 Skriv inn navn eller e-postadresse(r) i Til- og Kopi-feltene, eller trykk på , og velg en 
kontakt for å legge til kontaktens e-postadresse. 

Når du skriver en e-postadresse, vises mulige e-postadresser fra kontaktlisten. Trykk på 
en e-postadresse for å legge den til.
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3 Skriv inn et emne, og skriv deretter meldingen.

4 Trykk på Send.

Sendeetbildeienmelding
m Velg Bilder fra Hjem-skjermen, og velg deretter et bilde. Trykk på , og trykk deretter 

på Send bilde med e-post.

Hvis iPod touch har mer enn én e-postkonto, sendes bildet med standardkontoen 
(les side 83).

Arkivereenmeldingsomutkast,slikatdukanfortsettesenere
m Begynn å skrive meldingen, og trykk på Avbryt. Deretter trykker du på Arkiver. 

Meldingen arkiveres i Utkast-postkassen. Du kan legge til eller endre innhold og 
deretter sende meldingen.

Svarepåenmelding
m Åpne en melding, og trykk på . Trykk på Svar for å sende svaret kun til personen som 

sendte meldingen. Trykk på Svar alle for å sende svaret til avsenderen og de andre 
mottakerne. Hvis du vil, kan du legge til din egen melding. Deretter trykker du på Send.

Når du svarer på en melding, blir filer og bilder som var lagt ved originalmeldingen, 
ikke sendt sammen med svaret.

Videresendeenmelding
m Åpne en melding, og trykk på . Deretter trykker du på Videresend. Hvis du vil, kan du 

legge til én eller flere e-postadresser og din egen melding. Deretter trykker du på Send.

Når du videresender en melding, kan du legge ved filer og bilder som var lagt ved 
originalmeldingen.

Sendeenmeldingtilenmottakeravenmeldingduharmottatt
m Åpne meldingen, trykk på mottakerens navn eller e-postadresse, og trykk deretter 

på E-post.

Lesee-post
E-post-knappen viser samlet antall uleste meldinger i alle innboksene dine. Det er 
mulig at det finnes andre uleste meldinger i andre postkasser.

Antall uleste
e-postmeldinger
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På skjermen for en konto kan du se antall uleste meldinger ved siden av postkassene. 

Trykk på en postkasse for å vise meldingene den inneholder. Uleste meldinger er 
merket med en blå prikk .

Leseenmelding
m Trykk på en postkasse, og trykk deretter på en melding. Når en melding er åpen, 

trykker du på  eller  for å vise neste eller forrige melding.

Sletteenmelding
m Åpne meldingen, og trykk på .

Du kan også slette en melding direkte fra meldingslisten i postkassen ved å dra 
fingeren mot høyre eller venstre over meldingstittelen og deretter trykke på Slett.

Du kan også trykke på Rediger og deretter trykke på  ved siden av en melding.

Antall uleste 
meldinger

Trykk her for å vise alle
e-postkontoer

Uleste meldinger

Dra fingeren mot høyre eller 
venstre over meldingen for 
å vise Slett-knappen.
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Seetternyemeldinger
m Velg en postkasse, eller trykk på .

Åpneenvedlagtfil
Du kan vise eller lese enkelte fil- og bildetyper som er vedlegg i meldinger du mottar. 
Hvis noen for eksempel sender deg et PDF-, Microsoft Word- eller Microsoft Excel-
dokument, kan du lese dokumentet på iPod touch.

m Trykk på vedlegget. Vedlegget lastes ned til iPod touch og åpnes.

Du kan vise vedlegg i liggende eller stående format. Hvis formatet til en vedlagt fil ikke 
støttes av iPod touch, kan du se filnavnet, men du kan ikke åpne filen. iPod touch 
støtter følgende filformater for e-postvedlegg:

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

Viseallemottakereforenmelding
m Åpne meldingen, og trykk på Detaljer.

Trykk på et navn eller en e-postadresse for å vise mottakerens kontaktinformasjon. 
Deretter kan du trykke på en e-postadresse for å sende en e-postmelding til 
vedkommende. Trykk på Skjul for å skjule mottakerne.

Leggetilenmottakerikontaktlisten
m Trykk på meldingen. Hvis det er nødvendig, trykker du på Detaljer for å vise mottakere. 

Trykk på et navn eller en e-postadresse, og trykk deretter på «Opprett ny kontakt» eller 
«Legg til i eksist. kontakt».

Merkeenmeldingsomulest
m Åpne meldingen, og trykk på «Merk som ulest». 

En blå prikk  vises ved siden av meldingen i postkasselisten til du åpner den igjen.

Flytteenmeldingtilenannenpostkasse
m Åpne meldingen, trykk på , og velg deretter en postkasse.

Trykk på vedlegget for 
å laste det ned
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Zoomeinnpåendelavenmelding
m Dobbelttrykk på den delen av bildet du vil zoome inn på. Dobbelttrykk på nytt for 

å zoome ut.

Endrestørrelsepåentekstkolonneslikatdenfyllerskjermen
m Dobbelttrykk på teksten.

Endrestørrelsepåenmeldingmanuelt
m Knip for å zoome inn eller ut.

Følgeenkobling
m Trykk på koblingen. 

Tekstkoblinger er vanligvis understreket med blått. Mange bilder har også koblinger. 
En kobling kan åpne en webside, et kart eller en ny, forhåndsadressert e-postmelding. 

Internett- og kartkoblinger åpner Safari eller Kart på iPod touch. Hvis du vil gå tilbake til 
e-postmeldingen, trykker du på Hjem-knappen og deretter på Mail.

Mail-innstillinger
Fra Hjem-skjermen velger du Innst. > Mail for å konfigurere og tilpasse e-postkontoer 
på iPod touch. Les side 81.

Kontakter

Med Kontakter er det enkelt å ta med seg kontaktinformasjon.

Synkroniserekontaktinformasjonmeddatamaskinen
Hvis du har stilt inn iTunes til å synkronisere kontakter, oppdaterer iTunes automatisk 
kontaktinformasjonen – enten du utfører endringer på datamaskinen eller på iPod 
touch. Du kan synkronisere kontaktinformasjon fra programmer som:
Â PåMac: Adressebok i Mac OS X, Microsoft Entourage og Yahoo! Address Book
Â PåPC:Yahoo! Address Book, Windows Address Book (Outlook Express) og 

Microsoft Outlook

Hvis du vil vite mer om iPod touch og synkronisering av kontaktinformasjon, leser du 
«Overføre musikk, video og annet innhold til iPod touch» på side 5.

Visekontaktinformasjon
m Trykk på Kontakter, og trykk på en oppføring.

Hvis du vil vise en bestemt gruppe, trykker du på Gruppe-knappen.
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Stilleinnrekkefølgeforsorteringogvisning
I Kontakter-innstillinger kan du angi om oppføringene skal sorteres etter for- eller 
etternavn, og angi rekkefølgen navnene skal vises i.

m Trykk på Innst. > Kontakter. Trykk deretter på Sorteringsrekkefølge eller 
Visningsrekkefølge, og velg «Fornavn, etternavn» eller «Etternavn, fornavn».

OppretteogredigerekontakterdirektepåiPodtouch
Du kan opprette nye kontakter på iPod touch, redigere eksisterende kontakter og slette 
kontakter.

LeggetilenkontaktpåiPodtouch
m Velg Kontakter, og trykk på . Skriv deretter inn kontaktinformasjonen. 

Redigeretelefonnummer,adresseoganneninformasjonforenkontakt
m Trykk på Kontakter, og velg en kontakt, og trykk deretter på Rediger. 

Â Hvisduvilleggetiletobjekt–foreksempelenURLelleretmobiltelefonnummer, 
trykker du på  ved siden av objektet. 

Â Hvisduvilsletteetobjekt, trykk på  ved siden av det. 
Â Hvisduvilslettekontaktenfrakontaktlisten, ruller du nedover og trykker på 

Slett kontakt.

Setteinnenpauseietnummer
m Trykk på  og deretter på Pause.

Enkelte ganger er det nødvendig med pauser i telefonnumre, for eksempel før 
internnumre eller passord. Hver pause varer i 2 sekunder. Det er mulig at du må 
sette inn flere.
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Leggeinnetbildeforenkontakt,ellerendrebildetforenkontakt
1 Trykk på Kontakter, og velg en oppføring.

2 Trykk på Rediger og deretter på Legg til bilde, eller trykk på det eksisterende bildet. 

3 Velg et bilde. 

4 Flytt og skaler bildet slik du vil ha det. Flytt bildet opp, ned eller sidelengs. Knip eller 
dobbelttrykk for å zoome inn eller ut.

5 Trykk på Velg bilde.

Sletteenkontakt
1 Trykk på Kontakter, og velg en oppføring.

2 Trykk på Rediger.

3 Rull til nederst i kontaktinformasjonen, og trykk på Slett.

YouTube

Finneogvisevideoer
YouTube inneholder korte videoer som er sendt inn av brukere fra hele verden 
(ikke tilgjengelig på alle språk, ikke tilgjengelig i alle land). 

For å kunne bruke YouTube må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-nettverk som er 
koblet til Internett. Hvis du vil ha informasjon om tilkobling til Wi-Fi-nettverk, kan du 
lese side 21. 

Blagjennomvideoer
m Trykk på Anbefalte, Mest vist eller Bokmerker. Eller trykk på Mer for å navigere etter 

Nyeste, Høyest vurderte eller Logg.

Â Anbefalte: Videoer som er vurdert og anbefalt av YouTube.
Â Mestvist:De mest sette videoene på YouTube. Trykk på Alle for de mest sette 

videoene gjennom tidene, eller I dag eller Denne uken for de mest sette videoene 
for dagen eller uken.

Â Bokmerker: Videoer du har satt inn bokmerke for.
Â Nyeste:De nyeste videoene som er lastet opp til YouTube.
Â Høyestvurderte:Videoene som har fått høyest vurdering på YouTube. Hvis du vil gi 

videoer vurderinger, kan du besøke www.youtube.com.
Â Logg: Videoer du nylig har sett.
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Søkeetterenvideo
1 Trykk på Søk, og trykk deretter i YouTube-søkefeltet. 

2 Skriv inn et ord eller en setning som beskriver det du leter etter, og trykk på Søk. 
YouTube viser resultater basert på videotitler, beskrivelser, merknader og brukernavn. 

Spilleenvideo
m Trykk på videoen. Nedlasting av videoen til iPod touch starter, og en framdriftsindikator 

vises. Når nok av videoen har blitt lastet ned, starter avspillingen. Du kan også trykke
på  for å starte videoen.

Styrevideoavspilling
Når videoavspillingen starter, forsvinner kontrollene slik at de ikke dekker videoen.

m Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende

Starteenvideoellersetteden
påpause

Trykk på  eller .

Økeellerreduserevolumet Flytt på volumskyveknappen.

Starteenvideopånytt Trykk på .

Gåtilnesteellerforrigevideo Trykk på  to ganger for å gå til forrige video. Trykk på  to 
ganger for å gå til neste video.

Spoleframellertilbake Hold nede  eller .

Gåtiletpunktienvideo Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.

Stoppeenvideoførdenerferdig Trykk på Ferdig . Eller trykk på Hjem-knappen .

Byttemellomskaleringavvideoen
slikatdenfyllerskjermeneller
tilpassesskjermen.

Dobbelttrykk på videoen. Du kan også trykke på  for å få 
videoen til å fylle skjermen eller trykke på  for å tilpasse 
den til skjermen.

Neste/
framoverspoling 

Start/pause

Skalering

Nedlastingsframdrift

Avspillingskontroller

Volum

Forrige/
tilbakespoling

Bokmerke

Spillehode

Navigeringslinje
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Endreknappenenederstpåskjermen
Du kan bytte ut Anbefalt-, Mest sett-, Bokmerker- og Søk-knappene nederst på skjermen 
med knapper du bruker oftere. Hvis du for eksempel ofte ser videoer med høy 
vurdering, men ikke ser så mye på anbefalte videoer, kan du erstatte Anbefalt-knappen 
med Høyest vurderte.

m Trykk på Mer, deretter på Rediger, og flytt en knapp til nederst på skjermen, oppå 
knappen du vil erstatte. 

Du kan flytte knappene nederst på skjermen mot høyre eller venstre. Når du er ferdig, 
trykker du på Ferdig.

Når du navigerer til videoer, trykker du på Mer for å få tilgang til knappene som 
ikke vises.

LeggetilegnevideoerpåYouTube
Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til dine egne videoer på YouTube, går du til 
www.youtube.com og trykker på Help.

Leggetiletbokmerkepåenvideo Trykk på  ved siden av en video, og trykk på Bokmerke. 
Eller start avspilling av en video, og trykk på . Trykk på 
Bokmerker for å se videoene du har bokmerke på.

Visedetaljeromenvideoogfinne
framtillignendevideoer

Spill hele videoen, trykk på Ferdig mens en video spilles, eller 
trykk på  ved siden av en hvilken som helst video i en liste.
iPod touch viser videoens vurdering, beskrivelse, dato lagt til 
og annen informasjon. Du får også se en liste med beslektede 
videoer som du kan trykke på og se.

Hvisduvilgjøredette Gjørdufølgende
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Aksjer

Viseaksjekurser
Når du trykker på Aksjer på Hjem-skjermen, viser aksjeleseren oppdaterte kurser for alle 
aksjene du har valgt. Kursene oppdateres hver gang du åpner Aksjer mens enheten er 
koblet til Internett. Kurser kan være forsinket med opptil 20 minutter.

Leggetilenaksje,enindekselleretfondiaksjeleseren
1 Trykk på , og trykk deretter på .

2 Oppgi et børssymbol, et firmanavn, en indeks eller et fondsnavn, og trykk deretter 
på Søk. 

3 Velg et objekt fra listen over søkeresultater.

Sletteenaksje
m Trykk på , trykk på  ved siden av en aksje, og trykk deretter på Slett.

Endrerekkefølgenpåaksjer
m Trykk på . Deretter flytter du  ved siden av en aksje til et nytt sted i listen.

Vekslemellomåviseendringiprosentogendringiverdi
m Trykk på tallet som viser endringen. Trykk på tallet igjen for skifte tilbake. 

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

Viseutviklingentilenaksjeoveretlengreellerkorteretidsrom
m Trykk på et børssymbol, og trykk deretter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å eller 2å. 

Diagrammet justeres for å vise utviklingen over én dag, én uke, én, tre eller seks 
måneder eller ett eller to år.

ViseinformasjonomenaksjepåYahoo.com
m Trykk på . 

Du kan finne nyheter, informasjon, websteder som er knyttet til aksjen, og annet.
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Kart

Med Kart har du tilgang til gatekart, satellittbilder og hybridvisninger for steder i 
mange av verdens land. Du kan få detaljerte veibeskrivelser og, i enkelte områder, 
trafikkinformasjon. En annen funksjon som gjelder for enkelte områder, er at du kan 
finne ut omtrent hvor du er nå, og bruke den plasseringen for få veibeskrivelse til eller 
fra et annet sted.1

Finneogvisesteder
Finneetsted,ogviseetkart

m Trykk på søkefeltet for å vise tastaturet. Deretter oppgir du en adresse, et gatekryss, et 
område, navnet på et landemerke, et bokmerkenavn, navnet på noen i kontaktlisten 
din, eller et postnummer. Deretter trykker du på Søk. 

En nål markerer stedet på kartet. Trykk på nålen for å vise navnet på eller beskrivelsen 
av stedet.

1 Kart, veibeskrivelser og stedsinformasjon er avhengig av data som samles inn fra, og tjenester som leveres av, 
tredjepartsleverandører. Disse datatjenestene kan bli endret, og det er mulig at de ikke er tilgjengelig i alle 
geografiske områder. Resultatet kan være kart, veibeskrivelser og stedsinformasjon som er utilgjengelig, unøyaktig 
eller ufullstendig. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/ipodtouch. Data som brukes for å fastslå 
posisjonen din, hentes inn i en form som ikke identifiserer deg. Hvis du ikke vil at slik data skal hentes inn, bruker du 
ikke denne funksjonen. Hvis du ikke bruker denne funksjonen, påvirker det ikke funksjonaliteten til iPod touch.

ADVARSEL:Du finner viktig informasjon om sikker kjøring og navigasjon i Viktig
produktinformasjonpå www.apple.com/no/support/manuals/ipod.

Trykk på  for å få informasjon 
om stedet, få veibeskrivelse eller 
legge til stedet i bokmerke- eller 
kontaktlisten
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Finneutdenomtrentligeposisjonendinpåetkart
m Trykk på . En sirkel viser i hvilket område du befinner deg. Den omtrentlige posi-

sjonen din blir funnet ved hjelp av informasjon fra Wi-Fi-nettverk i nærheten (hvis Wi-Fi 
er aktivert). Jo mer presis den tilgjengelige informasjonen er, jo mindre blir sirkelen på 
kartet.

Brukeennålsomerfestettilkartet
m Trykk på , og trykk deretter på Fest nål. Det vises en nål på kartet. Du kan flytte nålen 

til det stedet du vil ha den. 

Hvis du vil flytte nålen raskt til området som vises, trykker du på  og deretter 
på Erstatt nål.

Zoomeinnpåendelavetkart
m Knip på kartet med to fingre. Eller dobbelttrykk på den delen av kartet du vil zoome 

inn på. Dobbelttrykk igjen for å zoome inn enda mer.

Zoomeut
m Knip på kartet. Eller trykk på kartet med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å zoome 

ut enda mer.

Navigeretilenannendelavkartet
m Dra fingeren opp, ned, til høyre eller til venstre.
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Brukesatellitt-oghybridvisning
m Trykk på , og trykk deretter på Satellitt eller Hybrid for å vise en satellittvisning eller 

en kombinert veikart- og satellittvisning.

Trykk på Kart for å gå tilbake til kartvisning.

Viseadressentilnoenikontaktlisten,påkartet
m Trykk på  i søkefeltet. Deretter trykker du på Kontakter og velger en kontakt. 

Hvis du vil finne adresser på denne måten, må kontaktinformasjonen inneholde minst 
én adresse. Hvis kontakten har flere adresser, må du velge adressen du vil finne. Du kan 
også finne en adresse ved å trykke på adressen direkte i Kontakter.

Leggetiletbokmerkeforetsted
m Finn et sted, trykk på nålen som peker på stedet, trykk på  ved siden av navnet eller 

beskrivelsen, og trykk deretter på «Legg til i bokmerker».

Viseetstedsomerlagttilibokmerker,ellernyligvist
m Trykk på  i søkefeltet, og trykk deretter på Bokmerker eller Sist brukte. 

Leggetiletstedikontaktlisten
m Finn et sted, trykk på nålen som peker på stedet, og trykk på  ved siden av navnet 

eller beskrivelsen. Deretter trykker du på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. 
kontakt».

Veibeskrivelser
Fåveibeskrivelse

1 Trykk på Veibeskrivelse.

2 Oppgi start- og sluttpunkt i feltene Start og Slutt. Standardinnstillingen er at iPod touch 
tar utgangspunkt i den gjeldende, omtrentlige posisjonen din (når denne er tilgjengelig). 
Trykk på  i et av feltene, og velg et sted i Bokmerker (inkluderer den gjeldende, 
omtrentlige posisjonen din og nålen som er festet til kartet, når disse er tilgjengelig), 
Sist brukte eller Kontakter. 
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Hvis adressen til en venn finnes i kontaktlisten, kan du trykke på Kontakter og trykke på 
navnet til vennen din i stedet for å skrive inn adressen.

Hvis du vil snu retningen på veibeskrivelsen, trykker du på .

3 Trykk på Rute, og gjør ett av følgende:

Â Hvisduvilviseveibeskrivelsenetttrinnavgangen, trykker du på Start og deretter på  
for å vise neste strekning. Trykk på  for å gå tilbake. 

Â Hvisduvilviseheleveibeskrivelsenienliste, trykker du på . Deretter trykker du på 
Liste. Trykk på et objekt i listen for å vise en strekning av turen.

Beregnet kjøretid vises øverst på skjermen. Hvis trafikkinformasjon er tilgjengelig, 
justeres kjøretiden deretter.

Du kan også få veibeskrivelse ved å finne et sted på kartet, trykke på nålen som peker 
på stedet, trykke på  ved siden av navnet og deretter trykke på Veibeskrivelse hit 
eller Veibeskrivelse herfra.

Viseellerskjuletrafikkinformasjon
Hvis trafikkinformasjon er tilgjengelig, kan du vise den på kartet.

m Trykk på , og trykk deretter på Vis trafikk eller Skjul trafikk.

Veier vises med fargekoder som angir flyten i trafikken:

Hvis veiene ikke vises med fargekoder når du trykker på Vis trafikk, er det mulig at du 
må zoome ut til et nivå der hovedveiene vises, eller det er mulig at trafikkinformasjon 
ikke er tilgjengelig for området som vises.

Byttestart-ogsluttpunktforåsnurekkefølgenpåveibeskrivelsen
m Trykk på .

Hvis du ikke ser , trykker du på Liste og deretter på Rediger.

Trafikk

Grått = ingen informasjon tilgjengelig

Rødt = mindre enn 40 km/t

Gult = mellom 40 og 80 km/t

Grønt = mer enn 80 km/t
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Visesistbrukteveibeskrivelser
m Trykk på  i søkefeltet, og trykk deretter på Sist brukte.

Finneogkontaktefirmaer
Finnefirmaerietområde

1 Finn et sted – for eksempel en by eller en gateadresse – eller naviger til et sted på kartet.

2 Skriv inn hvilken type firma du er ute etter, i søkefeltet, og trykk på Søk. 

Treff markeres med nåler. Hvis du for eksempel finner fram til byen du er i og deretter 
skriver «hotell» og trykker på Søk, vises det nåler som markerer hoteller i byen.

Trykk på nålen for et firma for å vise navnet på eller beskrivelsen av firmaet.

Finnefirmaerutenåfinnestedetførst
m Skriv noe slikt som: 

Â restaurant oslo 
Â apple inc new york

Kontakteetfirmaellerfåenveibeskrivelse
m Trykk på nålen for et firma, og trykk deretter på  ved siden av navnet. 

Her kan du gjøre følgende:
Â Avhengig av hvilken informasjon som er lagt inn om et firma, kan du trykke på en

e-postadresse for å sende e-post eller på en Internett-adresse for å gå til et websted.
Â Hvis du vil ha en veibeskrivelse, trykker du på Veibeskrivelse hit eller Veibeskrivelse 

herfra.
Â Hvis du vil legge til firmaet i kontaktlisten din, ruller du nedover og trykker på 

«Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. kontakt».

Viseenlisteoverallefirmaersomblefunnet
Fra Kart-skjermen trykker du på Liste. Trykk på et firma for å vise firmaet på kartet. 
Eller trykk på  ved siden av et firma for å vise informasjon om firmaet.

Få veibeskrivelse

Besøk websted

Ring

Trykk på  for å vise
kontaktinformasjon



Kapittel6 Programmer 69

 

Været

Viseværoversikter
Trykk på Været på Hjem-skjermen, så vises temperaturen og et værvarsel for seks dager 
for en by du har valgt. Du kan arkivere flere byer slik at du har rask tilgang til dem.

Hvis bakgrunnen er lyseblå, er det dag i byen som vises – klokken er mellom 06.00 og 
18.00. Hvis bakgrunnen er mørk lilla, er det natt – klokken er mellom 18.00 og 06.00.

Skiftetilenannenby
m Dra fingeren til venstre eller høyre. Antallet prikker under væroversikten viser hvor 

mange byer som er arkivert.

Endrerekkefølgenpåbyer
m Trykk på . Deretter flytter du  ved siden av en by til et nytt sted i listen.

Leggetilenby
1 Trykk på , og trykk deretter på .

2 Oppgi et bynavn eller postnummer, og klikk på Søk. 

3 Velg en by fra listen over søkeresultater.

Sletteenby
m Trykk på , trykk på  ved siden av en by, og trykk deretter på Slett.

Værvarsel for seks dager

Temperaturen akkurat nå

Været akkurat nå

Høyeste og laveste
temperatur i dag

Legg til og slett byer

Antall arkiverte byer

Været-skjermen
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AngiomiPodtouchskalvisetemperaturenicelsiusellerfahrenheit
m Trykk på  og deretter på ºF eller ºC.

ViseinformasjonomenbypåYahoo.com
m Trykk på .

Du kan se en mer detaljert værmelding, lese nyheter og besøke websteder som er 
knyttet til byen, og annet.

Klokke

Leggetilogviseklokkerforandrestederiverden
Du kan legge til flere klokker slik at du kan se hva klokken er i større byer og tidssoner 
andre steder i verden.

Viseklokker
m Trykk på Verdensklokke.

Hvis klokken er hvit, er det dagtid på det stedet. Hvis den er svart, er det natt. Hvis du 
har flere enn fire klokker, må du rulle for å vise alle.

Leggetilenklokke
m Trykk på Verdensklokke, trykk deretter på , og skriv inn navnet på en by. Byer som 

passer med det du har skrevet, vises nedenfor. Trykk på en by for å legge til en klokke 
for den byen.

Hvis du ikke er byen du leter etter, kan du prøve med en større by i samme tidssone.

Sletteenklokke
m Trykk på Verdensklokke, og trykk på Rediger. Trykk deretter på  ved siden av en 

klokke, og klikk på Slett.

Endrerekkefølgenpåklokker
m Trykk på Verdensklokke, og trykk på Rediger. Flytt deretter  ved siden av en klokke 

til et nytt sted i listen.
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Stilleinnalarmer
Du kan stille inn flere alarmer. Du kan angi at en alarm skal gjentas på bestemte dager, 
eller du kan stille dem inn slik at de aktiveres kun én gang.

Stilleinnenalarm
m Trykk på Alarm og trykk på . Velg deretter blant følgende innstillinger: 

Â Hvisduvilstilleinnalarmenslikatdengjentaspåbestemtedager, trykker du på Gjenta 
og angir dagene. 

Â Hvisduvilendrehvilkenlydsomspillesnårenalarmaktiveres, trykker du på Lyd. 
Â Hvisduvilangiatalarmenskalhaenslumrefunksjon, slår du Slumre på eller av. Hvis 

Slumre er på og du trykker på Slumre når alarmen går av, stopper alarmen før den 
går av igjen om 10 minutter.

Â Hvisduvilgialarmenenbeskrivelse, trykker du på Etikett. iPod touch viser etiketten 
når alarmen går av.

Hvis minst én alarm er stilt inn og slått på, vises  i statuslinjen øverst på skjermen.

Slåenalarmpåellerav
m Trykk på Alarm, og slå en hvilken som helst alarm på eller av. Hvis en alarm er slått av, 

vil den ikke gå av igjen med mindre du slår den på igjen. 

Hvis en alarm er stilt inn til å kun gå av én gang, slås den automatisk av etter at den har 
gått av. Du kan slå på alarmen igjen for å aktivere den.

Endreinnstillingeneforenalarm
m Trykk på Alarm og deretter på Rediger. Trykk deretter på  ved siden av alarmen du 

ønsker å endre.

Sletteenalarm
m Trykk på Alarm, trykk på Rediger og trykk deretter på  ved siden av alarmen. Til slutt 

trykker du på Slett.

Brukestoppeklokken
Brukestoppeklokkentiltidtaking

m Trykk på Stoppeklokke. Trykk på Start for å starte stoppeklokken. Trykk på Runde etter 
hver runde for å registrere rundetider. Trykk på Stopp for å sette stoppeklokken på 
pause, og trykk på Start for å starte stoppeklokken igjen. Trykk på Nullstill for å sette 
stoppeklokken til null.

Hvis du starter stoppeklokken og bytter til et annet program på iPod touch, fortsetter 
stoppeklokken i bakgrunnen.
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Stilleinntidsuret
Stileinntidsuret

m Trykk på Tidsur, og dra fingeren raskt over skjermen for å angi antall timer og minutter. 
Trykk Når tidsur slutter for å velge lyden iPod touch spiller når tidsuret slutter. Trykk på 
Start for å starte tidsuret.

Stilleinnetdvaletidsur
m Still inn tidsuret, trykk på Når tidsur slutter, og velg Sett iPod i dvale.

Når du stiller inn et dvaletidsur, slutter iPod touch å spille musikk og video når tiden 
er over.

Hvis du starter tidsuret og bytter til et annet program på iPod touch, fortsetter tidsuret 
i bakgrunnen.

Kalkulator

Brukekalkulatoren
m Adder, subtraher, multipliser og divider, akkurat som med en vanlig kalkulator. 

Når du trykker på adder-, subtraher-, multipliser- eller divider-knappene, vises en hvit 
ring rundt knappen slik at du vet hvilken handling som skal utføres.

Brukeminnefunksjonene
m C:Trykk for å slette tallet som vises.

m M+:Trykk for å legge tallet som vises, til tallet i minnet. Hvis det ikke finnes noe tall 
i minnet, lagres tallet som vises i minnet.

m M–:Trykk for å trekke fra tallet som vises, fra tallet i minnet.

m MR/MC:Trykk én gang for å erstatte tallet som vises, med tallet i minnet. Trykk to 
ganger for å slette minnet. Hvis MR/MC-knappen har en hvit ring, finnes et tall i minnet. 
Hvis null («0») vises, trykker du én gang for å se om tallet er lagret i hukommelsen.
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Notater

Skriveoglesenotaterogsendenotatermede-post
Notater er oppført etter datoen de ble lagt til. Det nyeste notatet er øverst. De første 
ordene i hvert av notatene vises i listen. 

Leggetiletnotat
m Trykk på , skriv notatet, og trykk på Ferdig.

Leseellerredigereetnotat
m Trykk på notatet. Trykk hvor som helst i notatet for å vise tastaturet, og gjør endringer 

i notatet. Trykk på  eller  for å se neste eller forrige notat. 

Sletteetnotat
m Trykk på notatet, og trykk deretter på .

Sendeetnotatmede-post
m Trykk på notatet, og trykk deretter på .

Hvis du vil sende et notat med e-post, må iPod touch være konfigurert for e-post 
(les «Konfigurere e-postkontoer» på side 53).
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7 Innstillinger

TrykkpåInnst.foråendreinnstillingenepåiPodtouch.

Innstillinger gjør det mulig å tilpasse programmer på iPod touch, stille inn dato og tid, 
konfigurere Wi-Fi-forbindelser og angi andre innstillinger for iPod touch.

Wi-Fi
Wi-Fi-innstillingene avgjør når og hvordan iPod touch kobler til et Wi-Fi-nettverk.

SlåWi-Fipåellerav
m Velg Wi-Fi, og slå Wi-Fi på eller av.

KobletiletWi-Fi-nettverk
m Velg Wi-Fi, vent et øyeblikk mens iPod touch finner nettverkene som er innenfor rekke-

vidde, og velg et nettverk. Hvis det er nødvendig, oppgir du passordet og trykker på 
Koble til. (Nettverk som krever passord, vises med et låssymbol.)

Når du først har koblet til et Wi-Fi-nettverk manuelt, vil iPod touch automatisk koble til 
nettverket når det er innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er 
tilgjengelig, kobler iPod touch seg til det nettverket du brukte sist. 

Når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk, viser Wi-Fi-symbolet  i statuslinjen 
øverst på skjermen signalstyrken. Jo flere streker, jo sterkere signal.

StilleinniPodtouchforåspørreomduvilkobletiletnyttnettverk
Denne innstillingen gjør at iPod touch søker etter et nytt nettverk når du ikke er 
innenfor rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk du tidligere har brukt. iPod touch viser en 
liste med alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk du kan velge fra. (Nettverk som krever 
passord, vises med et låssymbol.) 

m Velg Wi-Fi, og slå «Spør før tilkoblinger» på eller av. Hvis du slår av «Spør før tilkoblinger», 
kan du likevel koble til nye nettverk manuelt.
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FåiPodtouchtilåglemmeetnettverk,slikatdenikkekoblertilautomatisk
m Velg Wi-Fi, og trykk på  ved siden av et nettverk du tidligere har koblet til. 

Deretter trykker du på «Glem dette nettverket».

KobletiletlukketWi-Fi-nettverk(ettilgjengeligWi-Fi-nettverksomikkevises
ilistenovertilgjengeligenettverk)

m Velg Wi-Fi > Annet, og oppgi nettverksnavnet. Hvis nettverket krever et passord, 
trykker du på Sikkerhet og angir sikkerhetstypen nettverket bruker. Deretter trykker 
du på Annet nettverk og skriver inn passordet. 

Du må kjenne nettverksnavnet, passordet og sikkerhetstypen hvis du vil koble til et 
lukket nettverk. 

Enkelte Wi-Fi-nettverk kan kreve at du skriver inn eller stiller inn andre innstillinger, 
for eksempel klient-ID eller statisk IP-adresse. Spør nettverksadministratoren om hvilke 
innstillinger du skal bruke.

TilpasseinnstillingerfortilkoblingtiletWi-Fi-nettverk
m Velg Wi-Fi, og trykk deretter på  ved siden av nettverket. 

Lysstyrke
Lysstyrken på skjermen påvirker batterilevetiden. Demp lysstyrken på skjermen for 
å forlenge tiden før du må lade iPod touch på nytt. Du kan også bruke Autolysstyrke, 
noe som sparer strøm på batteriet.

Justerelysstyrkenpåskjermen
m Velg Lysstyrke, og flytt på skyveknappen.

AngiomiPodtouchskaljusterelysstyrkenpåskjermenautomatisk
m Velg Lysstyrke, og slå Autolysstyrke på eller av. Hvis Autolysstyrke er slått på, justerer 

iPod touch automatisk lysstyrken på skjermen slik at den er best mulig i forhold til lyset 
i omgivelsene.

Generelt
Generelt-innstillingene omfatter dato og tid, sikkerhet og andre innstillinger som 
påvirker flere enn ett program. Her finner du også informasjon om iPod touch, og 
du kan tilbakestille iPod touch til originalinnstillingene.

Om
Velg Generelt > Om for å finne informasjon om iPod touch, blant annet:
Â antall sanger
Â antall videoer
Â antall bilder
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Â samlet lagringskapasitet
Â ledig plass
Â programvareversjon
Â serienummer
Â modellnummer
Â Wi-Fi-adresse
Â juridisk informasjon

Bakgrunn
Du ser et bakgrunnsbilde når du låser opp iPod touch. Du kan velge et av bildene som 
fulgte med iPod touch, eller du kan bruke et bilde du har overført til iPod touch fra 
datamaskinen din.

Velgebakgrunnsbilde
m Velg Generelt > Bakgrunn, og velg et bilde.

Datoogtid
Disse innstillingene gjelder tidsangivelsen som vises i statuslinjen øverst på skjermen, 
i verdensklokker og i kalenderen.

AngiomiPodtouchskalviseen24-timersklokkeelleren12-timersklokke
m Velg Generelt > Dato og tid og slå 24-timersklokke på eller av.

Stilleinntidssone
m Velg Generelt > Dato og tid > Tidssone, og angi hvor du befinner deg. 

Stilleinndatoogtid
1 Velg Generelt > Dato og tid > Still inn dato og tid.

2 Trykk på en knapp for å angi dato eller tid, og endre innstillingen ved å dreie på hjulene.

Kalenderinnstillinger
Slåpåtidssonestøtteforkalenderen

m Velg Generelt > Dato og tid, og slå på Tidssonestøtte. Når Tidssonestøtte er på, viser 
Kalender hendelsesdatoer og -klokkeslett med tidssonen som er angitt for kalenderne 
dine. Når tidssonestøtte er av, viser Kalender hendelser med tidssonen til gjeldende 
plassering.

Stilleinntidssoneforkalenderen
m Velg Generelt > Dato og tid > Tidssone, og angi tidssone for kalenderen.

Internasjonalt
I Internasjonalt-innstillinger angir du språk for iPod touch, slår tastaturer for forskjellige 
språk på og av, angir dato-, tids- og telefonnummerformater for området du befinner 
deg i.
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StilleinnhvilketspråkiPodtouchskalbruke
m Velg Generelt > Internasjonalt > Språk, velg språket du vil bruke, og trykk på Ferdig.

Slåtastaturerforforskjelligespråkpåellerav
Du kan endre tastaturspråk på iPod touch, eller du kan stille inn slik at du kan veksle 
mellom to eller flere tastaturer. 

m Velg Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, og slå på tastaturene du vil bruke.

Hvis flere enn ett tastatur er slått på, trykker du på  for å skifte tastatur mens du 
skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det sist aktiverte tastaturet.

Stilleinnformaterfordato,tidogtelefonnummer
m Velg Generelt > Internasjonalt > Regionformat, og angi hvor du befinner deg.

Autolås
Når du låser iPod touch, slås skjermen av slik at du sparer batteri, og utilsiktet bruk av 
iPod touch forhindres.

AngitidsperiodenføriPodtouchlåses
m Velg Generelt > Autolås, og velg en tidsperiode.

Kodelås
Standardinnstillingen er at det ikke kreves kode for å låse opp iPod touch.

Angienkode
m Velg Generelt > Kodelås, og skriv inn en firesifret kode. iPod touch krever deretter at 

du oppgir koden for å låse den opp.

Slåkodelåsenav
m Velg Generelt > Kodelås, trykk på Slå kodelås av, og oppgi deretter gjeldende kode.

Endrekoden
m Velg Generelt > Kodelås, trykk på Endre kode, og oppgi gjeldende kode. Skriv deretter 

inn den nye koden to ganger.

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPod touch. Les side 89.

Angihvorlangtiddetkangåførkodenmåoppgis
m Velg Generelt > Kodelås > Krev kode, og velg hvor lenge iPod touch kan være låst før 

du må oppgi en kode for å låse den opp.
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Lydeffekter
iPod touch kan spille lydeffekter når du:
Â har en avtale
Â låser eller låser opp iPod touch
Â skriver på tastaturet

Slåavellerpålydeffekter
m Velg Generelt > Lydeffekter, og angi om du vil at lydeffektene skal spilles gjennom 

den innebygde høyttaleren, hodetelefonene eller begge deler. Velg Av for å slå 
av lydeffektene.

Tastatur
SlåAutomatiskstorbokstavpåellerav
Standardinnstillingen er at iPod touch automatisk starter første ord etter et returtegn 
eller et skilletegn som avslutter en setning, med stor bokstav.

m Velg Generelt > Tastatur, og slå Autom. stor bokstav på eller av.

AngiomCapsLoc(låsetasten)eraktivertellerikke
Hvis låsetasten er aktivert og du dobbelttrykker på Skift-tasten  på tastaturet, vil alle 
bokstavene du skriver, være store. Skift-tasten skifter farge til blå når låsetasten er på.

m Velg Generelt > Tastatur, og slå Aktiver Caps Lock på eller av.

Slå«.»-snarveienpåellerav
«.»- snarveien gir deg mulighet til å dobbelttrykke på mellomromstasten for å skrive inn 
et punktum etterfulgt av et mellomrom. Standardinnstillingen er at denne snarveien 
er aktivert.

m Velg Generelt > Tastatur, og slå «.»- snarveien på eller av

Slåtastaturerforforskjelligespråkpåellerav
Du kan endre hvilket språk tastaturet på iPod touch er tilpasset, eller du kan stille inn 
slik at du kan veksle mellom to eller flere tastaturer. 

m Velg Generelt > Internasjonalt > Internasjonale tastaturer, og slå på tastaturene du 
vil bruke.

Hvis flere enn ett tastatur er slått på, trykker du på  for å skifte tastatur mens du 
skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det sist aktiverte tastaturet.

NullstilleiPodtouch-innstillinger
Nullstillealleinnstillinger

m Velg Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill alle innstillinger.

Alle tilpasninger og innstillinger nullstilles. Data (for eksempel kontaktinformasjon og 
kalendere) og mediefiler (for eksempel sanger og videoer) slettes ikke.
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Slettealtinnholdogalleinnstillinger
m Velg Generelt > Nullstill, og trykk på «Slett alt innhold og alle innstillinger».

Alle data og alle mediefiler slettes. Du må synkronisere iPod touch med datamaskinen 
for å gjenopprette kontaktinformasjon, sanger, videoer og andre data og mediefiler.

Nullstilletastaturordlisten
m Velg Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill tastaturordlisten.

Du legger til ord i tastaturordlisten ved å avvise ord iPod touch foreslår mens du skriver. 
Trykk på et ord for å avvise rettelsen og legge til ordet i tastaturordlisten. Hvis du 
nullstiller tastaturordlisten, slettes alle ordene du har lagt til.

Nullstillenettverksinnstillinger
m Velg Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill nettverksinnst.

Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes listen over tidligere nettverk. Wi-Fi blir 
slått av og deretter på igjen (du blir koblet fra nettverket du er tilkoblet), og «Spør før 
tilkoblinger»-innstillingen blir slått på.

Musikk
Musikk-innstillingene gjelder for sanger, podcaster og lydbøker.

StilleinniTunestilåspillesangermedsammevolumnivå
iTunes kan justere volumet på sanger automatisk slik at de spilles av med samme 
relative volumnivå. 

m I iTunes velger du iTunes > Valg hvis du bruker Mac eller Rediger > Innstillinger hvis 
du bruker PC. Deretter klikker du på Avspilling og velger Volumjustering.

Du kan stille inn iPod touch til å bruke voluminnstillingene fra iTunes.

StilleinniPodtouchtilåbrukevoluminnstillingenefraiTunes(Volumjustering)
m Velg Musikk, og slå på Volumjustering.

Angiavspillingshastighetforlydbøker
Du kan stille inn at lydbøker skal spilles av raskere enn normalt, slik at du kan høre 
dem raskere, eller at de skal spilles saktere enn normalt, slik at teksten blir mer tydelig.

m Velg Musikk > Lydbokhastighet, og velg Saktere, Normal eller Raskere.

BrukeequalizerentilåendrelydenpåiPodtouchslikatdenpassertilet
bestemtlydbildeellerenbestemtstil

m Velg Musikk > EQ, og velg en innstilling.

Angienvolumbegrensningformusikkogvideoer
m Velg Musikk > Volumbegrensning, og flytt på skyveknappen for å justere grensen 

for maksimalt volum. Trykk på Lås volumbegrensning for å angi en kode slik at 
innstillingen ikke kan endres.
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Når du angir en volumbegrensning, begrenses kun volumet for musikk (inkludert 
podcaster og lydbøker) og videoer (inkludert leide filmer) og kun når hodetelefoner 
eller høyttalere er tilkoblet hodetelefonutgangen på iPod touch.

Video
Video-innstillinger gjelder for videoinnhold (inkludert leide filmer). Du kan angi hvor 
avspilling av videoer du tidligere har spilt, skal gjenopptas, du kan slå på og av spesial-
tekst, og velge at iPod touch skal vise videoer på en TV.

Angihvoravspillingskalgjenopptas
m Velg Video > Start avspilling, og velg om du vil at videoer du tidligere har begynt 

å spille, skal starte fra begynnelsen eller om avspillingen skal gjenopptas der du 
sist avsluttet.

Slåspesialtekstpåellerav
m Velg Video, og slå spesialtekst på eller av.

TV-ut-innstillinger
Angi hvordan iPod touch skal vise video på en TV. Hvis du vil vite mer om hvordan du 
bruker iPod touch til å vise video på en TV, leser du «Vise videoer på en TV som er koblet 
til iPod touch» på side 32.

Slåwidescreenpåellerav
m Velg Video, og slå Widescreen på eller av.

VelgeNTSCellerPALsomTV-signal
m Velg Video > TV-signal, og velg NTSC eller PAL.

NTSC og PAL er TV er standarder for TV-kringkasting. NTSC viser 480i og PAL viser 576i. 
Din TV bruker en av disse, avhengig av hvilken region det ble kjøpt i. Hvis du ikke er 
sikker på hvilken standard du skal bruke, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte 
med TVen.

Bilder
I Bilder-innstillinger kan du angi hvordan bilder skal vises i lysbildeserier.

Angihvorlengehvertbildeskalvises
m Velg Bilder > Vis hvert bilde i, og velg hvor lenge hvert bilde skal vises.

Velgeovergangseffekt
m Velg Bilder > Overgang, og velg en effekt.

ADVARSEL:Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, 
i Viktigproduktinformasjon på www.apple.com/no/support/manuals/ipod.
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Angiomlysbildeserierskalgjentas
m Velg Bilder, og slå Gjenta på eller av.

Angiombilderskalvisesirekkefølgeelleritilfeldigrekkefølge
m Velg Innst. > Bilder, og slå Miks på eller av.

Mail
I E-post-innstillinger kan du tilpasse e-postkontoer på iPod touch. Hvis du gjør 
endringer i kontoinnstillinger, blir endringene ikke synkronisert med datamaskinen. 
Dette gjør det mulig å tilpasse e-postkontoen for å fungere på iPod touch uten at det 
påvirker innstillingene på datamaskinen.

Kontoinnstillinger
Hvilken type konto du har – POP eller IMAP – avgjør hvilke kontoinnstillinger som vises 
på iPod touch. 

Merk:E-postkontoer i Microsoft Outlook 2003 og 2007 må konfigureres for IMAP for å 
fungere på iPod touch.

Slutteåbrukeenkonto
m Velg Mail, velg en konto, og slå Konto av. 

Hvis du har deaktivert en konto, vises ikke kontoen på iPod touch og du kan ikke sende 
eller motta e-postmeldinger med kontoen før du aktiverer den igjen.

Endreavanserteinnstillinger
m Velg Mail > Kontoer, velg en konto, og gjør deretter ett av følgende: 

Â Hvisduvilangiomutkast,sendtemeldingerogslettedemeldingerskalarkiverespå
iPodtouchellereksterntpåene-posttjener(kunIMAP-kontoer),trykker du på Avansert 
og velger Utkast-postkasse, Sendt-postkasse eller Slettet-postkasse.
Hvis du arkiverer meldinger på iPod touch, kan du lese dem til og med når iPod touch 
ikke er koblet til Internett. 

Â HvisduvilanginårslettedemeldingerskalfjernespermanentfraiPodtouch,trykker 
du på Avansert, trykker på Fjern og velger et tidspunkt: Aldri eller etter én dag, uke 
eller måned. 

Â Hvisduvilendreinnstillingerfore-posttjeneren,trykker du på Vertsnavn, Brukernavn 
eller Passord under Innkommende e-posttjener eller Utgående e-posttjener. 
Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren din for 
å få de riktige innstillingene.

Â HvisduvilendreinnstillingerforSSLogpassord,trykker du på Avansert. Ta kontakt 
med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren din for å få de riktige 
innstillingene.
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Sletteene-postkontopåiPodtouch
m Velg Mail, trykk på en konto, rull nedover, og trykk på Slett konto.

Når du sletter en e-postkonto på iPod touch, blir den ikke slettet på datamaskinen.

Innstillingerfore-postmeldinger
iPod touch ser etter og henter nye e-postmeldinger til kontoene dine når du åpner 
Mail. Du kan også angi at Mail skal se etter og laste ned meldinger også når Mail ikke 
er åpent.

AngiomiPodtouchskalseetternyemeldingerautomatisk
m Velg Mail > Automatisk henting, og trykk på Manuelt, «Hvert 15. minutt», «Hvert 30. 

minutt» eller «Hver time». 

Hvis du har en Yahoo!-e-postkonto, overføres e-postmeldinger til iPod touch straks 
Yahoo!-tjeneren mottar dem. 

AngiantallmeldingersomvisespåiPodtouch
m Velg Mail > Vis, og velg en innstilling. Du kan velge å vise de siste 25, 50, 75,100 eller 

200 meldingene. Hvis du vil laste ned flere meldinger mens du bruker Mail, ruller du 
til nederst i innboksen og trykker på «Last ned . . . mer».

Angihvormangelinjeravhvermeldingsomvisesimeldingslisten
m Velg Mail > Forhåndsvisning, og velg en innstilling. Du kan vise alt fra null til fem linjer 

av hver melding. Hvis du bruker forhåndsvisning, kan du raskt få oversikt over 
innholdet i meldingene i innboksen din.

Angiminstetillattefontstørrelseformeldinger
m Velg Mail > Minimum fontstørrelse, og velg Liten, Middels, Stor, Ekstra stor eller Enorm.

AngiomiPodtouchviserTil-ogKopitil-etiketterimeldingslister
m Velg Mail, og slå Vis Til/Kopi til-etikett på eller av. 

Hvis Vis Til/Kopi til-etikett er på, viser en - eller -etikett ved siden av meldingen 
i listen om meldingen ble sendt direkte til deg eller om du fikk en kopi. 

AngiomiPodtouchskalspørombekreftelseførenmeldingslettes
m Velg Mail, og slå Spør før sletting på eller av. 

Hvis Spør før sletting er på, og du vil slette en melding, må du trykke på  og deretter 
bekrefte ved å klikke på Slett.

Til Kopi
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Innstillingerforsendingave-postmeldinger
AngiomiPodtouchskalsendeenkopitildegnårdusenderenmelding

m Velg Mail, og slå Alltid Bcc til meg på eller av.

Leggetilensignaturimeldinger
Du kan angi at iPod touch skal legge til en signatur i meldingene du sender. Det kan for 
eksempel være et sitat du liker, eller navnet, stillingstittelen og telefonnummeret ditt. 

m Velg Mail > Signatur, og skriv inn signaturen.

Angistandarde-postkonto
Hvis du starter prosessen med å sende en e-postmelding fra et annet iPod touch-
program, for eksempel ved å sende et bilde fra Bilder eller trykke på e-postadressen til 
et firma i Kart, blir meldingen sendt med e-postkontoen som er valgt som standard.

m Velg Mail > Standardkonto, og velg en konto.

Safari
Generelleinnstillinger
Du kan velge om du vil bruke Google eller Yahoo! når du skal søke på Internett.

Velgesøkemotor
m Velg Safari > Søkemotor, og velg søkemotoren du vil bruke.

Sikkerhetsinnstillinger
Standardinnstillingen er at Safari viser mye webinnhold, for eksempel filmer, animasjoner 
og webprogrammer. Det er mulig at du vil slå av noe av dette for å beskytte iPod touch 
mot mulige sikkerhetstrusler på Internett.

Endresikkerhetsinnstillinger
m Velg Safari, og gjør ett av følgende:

Â HvisduvilaktivereellerdeaktivereJavaScript, slår du JavaScript på eller av. 
Med JavaScript kan webprogrammerere kontrollere elementer på sidene de lager. 
En side som bruker JavaScript, kan for eksempel vise gjeldende dato og klokkeslett 
eller vise en koblet side i en ny pop-up-side.

Â Hvisduvilaktivereellerdeaktiverepluginmoduler,slår du Pluginmoduler på eller av. 
Pluginmoduler gir Safari mulighet til å spille enkelte typer lyd- og videofiler og vise 
Microsoft Word-filer og Microsoft Excel-dokumenter.

Â Hvisduvilblokkereellertillatepopupvinduer,slår du Blokker popupvinduer på eller av. 
Hvis du slår på Blokker popupvinduer, blokkeres kun popupvinduer som vises når du 
lukker en side eller åpner en side ved å skrive inn sidens adresse. Funksjonen blok-
kerer ikke popupvinduer som åpnes når du klikker på en kobling.
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Â HvisduvilangiomSafariskalgodtainformasjonskapsler,trykker du på Godta 
informasjonskapsler og velger Aldri, «Fra besøkte» eller Alltid. 
En informasjonskapsel er informasjon som et websted legger på iPod touch slik at 
webstedet kan kjenne deg igjen når du kommer tilbake. Dette gjør at innholdet på 
websteder kan tilpasses basert på informasjon du har oppgitt. 

Noen sider fungerer ikke med mindre iPod touch godtar informasjonskapsler.

Â Hvisduvilfjerneloggenoverwebsiderdukarbesøkt,Trykker du på Slett logg.
Â HvisduvilfjernealleinformasjonskapslerfraSafari,trykker du på Slett 

informasjonskapsler.
Â Hvisduviltømmenettleserensbuffer,trykker du på Tøm buffer.

Nettleserens buffer oppbevarer innholdet fra sider du har besøkt, slik at sidene lastes 
inn raskere neste gang du besøker dem. Hvis en side ikke viser nytt innhold du 
mener at bør være der, kan det hjelpe å tømme bufferen.

Utvikler-innstillinger
Feilsøkingskonsollen kan hjelpe deg med å rette feil på websider. Når den er slått på, 
vises konsollen automatisk når det oppstår en feil på en webside.

Slåfeilsøkingskonsollenpåellerav
m Velg Safari > Utvikler, og slå Feilsøkingskonsoll på eller av.

Kontakter
I Kontakter-innstillinger kan du velge sorterings- og visningsrekkefølge for 
oppføringene i adresseboken.

Angisorteringsrekkefølge
m Velg Innst. > Kontakter > Sorteringsrekkefølge, velg «Fornavn, etternavn» eller 

«Etternavn, fornavn».

Angivisningsrekkefølge
m Velg Innst. > Kontakter > Visningsrekkefølge, velg «Fornavn, etternavn» eller

«Etternavn, fornavn».

GjenoppretteogoverføreiPodtouch-innstillinger
Når du kobler iPod touch til datamaskinen din, blir innstillingene på iPod touch 
automatisk sikkerhetskopiert til datamaskinen. Hvis det er nødvendig, kan du 
gjenopprette denne informasjonen. For eksempel hvis du får en ny iPod touch, 
og du vil overføre innstillingene til den nye enheten. Hvis du har problemer med 
å koble iPod touch til et Wi-Fi-nettverk, kan det hjelpe å nullstille enheten.
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Informasjon som sikkerhetskopieres automatisk, er blant annet notater, kontakt-
informasjon, lydinnstillinger og andre valg.

Gjenoppretteogoverføreinnstillinger
Gjør ett av følgende:

m Koble en ny iPod touch-enhet til samme datamaskin som du brukte sammen med den 
andre iPod touch-enheten din, åpne iTunes, og følg instruksjonene på skjermen.

m Nullstill informasjonen på iPod touch. I Innst. velger du Generelt > Nullstill. Deretter 
velger du «Nullstill alle innstillinger», «Nullstill nettverksinnst.» eller «Slett alt innhold og 
alle innstillinger». Deretter kobler du iPod touch til datamaskinen, åpner iTunes og følger 
instruksjonene på skjermen.

Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes listen over tidligere nettverk. Wi-Fi-
tilkoblingen blir slått av og deretter på igjen, så enheten blir koblet fra nettverket den 
er tilkoblet. Wi-Fi- og «Spør før tilkoblinger»-innstillinger blir værende på.

Slettesikkerhetskopierteinnstillinger
m Åpne iTunes, og velg iTunes > Valg (på Mac) eller Rediger > Innstillinger (på PC). 

Klikk på Synkronisering, marker en iPod touch, og klikk deretter på «Fjern 
sikkerhetskopi».

iPod touch må ikke være koblet til datamaskinen.
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A Tipsogproblemløsing

DeflesteproblemermediPodtouchkanløsesrasktved
åfølgetipseneidettekapitlet.

Generelleforslag
Hvisskjermenertomellervisersymboletforlavtbatterinivå
iPod touch har lite strøm og må lades i opptil ti minutter før du kan bruke den. Hvis du 
vil ha informasjon om lading av iPod touch, kan du lese «Lade batteriet» på side 22.

 

HvisiPodtouchikkevisesiiTunesellerduikkeklareråsynkronisereiPodtouch
Â Det er mulig at iPod touch-batteriet må lades opp. Hvis du vil ha informasjon om 

lading av iPod touch, kan du lese «Lade batteriet» på side 22.
Â Hvis det ikke fungerer, kobler du andre USB-enheter fra datamaskinen og kobler 

iPod touch til en annen USB 2.0-port på datamaskinen (ikke på tastaturet).
Â Hvis det ikke fungerer, slår du iPod touch av og deretter på igjen. Hold nede Dvale/

vekke-knappen øverst på iPod touch i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Flytt 
deretter på skyveknappen. Hold nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

Â Hvis det ikke fungerer, starter du datamaskinen på nytt og kobler iPod touch til 
datamaskinen på nytt.

Â Hvis det ikke fungerer, laster du ned og installerer (eller reinstallerer) nyeste versjon 
av iTunes fra www.apple.com/no/itunes.

eller
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HvisiPodtouchikkeslårsegpå,elleromskjermenfryserellerikkereagerer
Â Det er mulig at iPod touch må lades. Les «Lade batteriet» på side 22.
Â Hold nede Hjem-knappen  nedenfor skjermen i minst seks sekunder, til 

programmet som var i bruk, er avsluttet.
Â Hvis det ikke fungerer, slår du av iPod touch og slår den deretter på igjen. Hold nede 

Dvale/vekke-knappen øverst på iPod touch i noen sekunder til en rød skyveknapp 
vises. Flytt deretter på skyveknappen. Hold nede Dvale/vekke-knappen til Apple-
logoen vises.

Â Hvis det ikke fungerer, nullstiller du iPod touch. Hold nede både Dvale/vekke-
knappen og Hjem-knappen  i minst ti sekunder, inntil Apple-logoen vises.

HvisiPodtouchfortsetteråfryseellerslutteråreagereetteratdenernullstilt
Â Nullstill iPod touch-innstillingene. Fra Hjem-skjermen velger du Innst. > Generelt > 

Nullstill > Nullstill alle innstillinger. Alle valg nullstilles, men dataene og mediefilene 
dine blir ikke påvirket.

Â Hvis det ikke fungerer, sletter du alt innholdet på iPod touch. Fra Hjem-skjermen 
velger du Innst. > Generelt > Nullstill > Slett alt innhold og alle innstillinger. Alle valg 
nullstilles, og dataene og mediefilene dine fjernes fra iPod touch.

Â Hvis det ikke fungerer, gjenoppretter du iPod touch-programvaren. Les «Oppdatere 
og gjenopprette iPod touch-programvaren» på side 89.

HvisiPodtouchikkespillerlyd
Â Koble hodetelefonene fra og deretter til igjen. Kontroller at pluggen til hodetele-

fonene er satt helt inn.
Â Forsikre deg om at ikke volumet er skrudd helt ned.
Â Musikk på iPod touch kan være i pausemodus. Fra Hjem-skjermen trykker du på 

Musikk, så på Spilles nå og deretter på .
Â Kontroller om en volumbegrensning er angitt. Fra Hjem-skjermen velger du Innst. > 

Musikk > Volumbegrensning. Hvis du vil vite mer, leser du side 79.
Â Forsikre deg om at du bruker iTunes 7.6 eller nyere (gå til www.apple.com/no/itunes). 

Sanger som er kjøpt fra iTunes Store ved hjelp av tidligere versjoner av iTunes, kan 
ikke spilles på iPod touch før du oppgraderer iTunes.

Â Hvis du bruker linjeutgangen for lyd på Dock (ekstrautstyr), kontrollerer du at de 
eksterne høyttalerne eller stereoanlegget er slått på og fungerer.

Hvismeldingen«TilbehøretstøttesikkeaviPod»vises
Tilbehøret du har koblet til, kan ikke brukes sammen med iPod touch.

Hvisduikkekanspilleensangdunettoppharkjøpt
Det er mulig at sangen ikke er ferdig nedlastet. Lukk Musikk, og åpne den igjen. 
Deretter prøver du å spille sangen igjen.
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Hvisduikkekanleggetilellerspilleensang,videoellerannetobjekt
Filen kan være kodet i et format som ikke støttes av iPod touch. Følgende lydfilformater 
støttes av iPod touch. Disse formatene omfatter også formater for lydbøker og podcaster:
Â AAC (M4A, M4B, M4P, opptil 320 kbps)
Â Apple Lossless (et komprimert format med høy kvalitet)
Â MP3 (opptil 320 kbps)
Â MP3 variabel bitfrekvens (VBR)
Â WAV
Â AA (audible.com spoken word, format 2, 3 og 4)
Â AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced-format)
Â AIFF

Følgende videofilformater støttes av iPod touch.
Â H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
Â MPEG-4 (Simple Profile)

En sang som er kodet i Apple Lossless-formatet, har full CD-lydkvalitet, men tar bare 
omtrent halvparten så mye plass som sanger som er kodet i AIFF- eller WAV-format. 
Den samme sangen tar enda mindre plass hvis den er kodet i AAC- eller MP3-format. 
Når du importerer musikk fra CDer ved hjelp av iTunes, er standardinnstillingen at 
sangene konverteres til AAC-formatet.

Hvis du bruker iTunes for Windows, kan du konvertere ubeskyttede WMA-filer til AAC 
eller MP3. Dette kan være nyttig hvis du har musikk som er kodet med WMA-formatet. 

iPod touch har ikke støtte for WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2-lydfiler eller 
audible.com format 1.

Hvis du har en sang eller video i iTunes-biblioteket som ikke støttes av iPod touch, er 
det mulig du kan konvertere den til et format som iPod touch støtter. Hvis du vil vite 
mer, slår du opp i iTunes Hjelp.

Hvisduikkehuskerkoden
Du må gjenopprette iPod touch-programvaren. Les «Oppdatere og gjenopprette 
iPod touch-programvaren» på side 89.

HvisduharskrevetinnkontaktinformasjonpåiPodtouchsomduikkevil
overføretildatamaskinen
Erstatt kontakter på iPod touch med informasjon fra datamaskinen.

1 Start iTunes. 
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2 Når du kobler iPod touch til datamaskinen, holder du nede Kommando- og Tilvalg (z)-
tasten (hvis du bruker en Mac) eller Skift- og Kontroll-tasten (hvis du bruker en PC) til 
du ser iPod touch i iTunes-kildelisten til venstre. Dette forhindrer at iPod touch 
synkroniseres automatisk.

3 Velg iPod touch i iTunes-kildelisten, og klikk på Info-fanen.

4 Under «Erstatt informasjon på denne iPod-enheten» velger du Kontakter. Du kan velge 
flere enn én.

5 Klikk på Bruk.

Kontaktene på iPod touch erstattes av kontaktene på maskinen. Neste gang du synk-
roniserer, synkroniseres iPod touch normalt og legger til data du har opprettet 
på iPod touch, på datamaskinen og omvendt.

HvisduikkekansynkroniseremedYahoo!AddressBook
Det er mulig at iTunes ikke kan koble til Yahoo!. Forsikre deg om at datamaskinen er 
koblet til Internett og at du har angitt riktig Yahoo!- ID og passord i iTunes. Koble 
iPod touch til datamaskinen, klikk på Info-fanen i iTunes, velg «Synkroniser Yahoo! 
Address Book-kontakter», og skriv inn Yahoo!- ID og -passord.

HviskontakterduharslettetpåiPodtouchellerdatamaskinen,ikkefjernesfra
Yahoo!AddressBookettersynkronisering
Yahoo! Address Book tillater ikke at kontakter med en Messenger-ID slettes under 
synkronisering. Hvis du vil slette en kontakt som inneholder en Messenger-ID, logger 
du deg på Yahoo!- kontoen din og sletter kontakten ved hjelp av Yahoo! Address Book.

HvisduikkefårtilgangtiliTunesWi-FiMusicStore
For å kunne bruke iTunes Wi-Fi Music Store, må iPod touch være koblet til et Wi-Fi-
nettverk som er koblet til Internett. Hvis du vil ha informasjon om tilkobling til Wi-Fi-
nettverk, kan du lese side 21. iTunes Wi-Fi Music Store er ikke tilgjengelig i alle land.

HvisduikkekankjøpefraiTunesWi-FiMusicStore
Hvis du vil kjøpe sanger fra iTunes Wi-Fi Music Store (ikke tilgjengelig i alle land), 
må du ha en iTunes Store-konto, og du må ha vært logget på kontoen forrige 
gang du synkroniserte iPod touch med iTunes. Hvis det vises en melding om at 
ingen kontoinformasjon ble funnet, når du prøver å kjøpe musikk, åpner du iTunes, 
logger på iTunes Store-kontoen din og kobler til og synkroniserer iPod touch. 

OppdatereoggjenoppretteiPodtouch-programvaren
Du kan bruke iTunes til å oppdatere og gjenopprette iPod touch-programvaren. Du bør 
alltid oppdatere iPod touch slik at den har den nyeste programvaren. Du kan også 
gjenopprette programvaren, noe som tilbakestiller iPod touch til originaltilstanden.
Â Hvisduvelgeråoppdatere, oppdateres iPod touch-programvaren uten at innstillingene 

og sangene påvirkes. 
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Â Hvisduvelgerågjenopprette, slettes alle data på iPod touch, inkludert sanger, videoer, 
kontaktinformasjon, bilder, kalenderinformasjon og alle andre data. Alle iPod touch-
innstillinger tilbakestilles til slik de var da enheten var ny.

OppdaterellergjenopprettiPodtouch
1 Forsikre deg om at du har Internett-tilgang og har installert den nyeste versjonen av 

iTunes fra www.apple.com/no/itunes.

2 Koble iPod touch til datamaskinen.

3 Marker iPod touch i kildelisten i iTunes, og klikk på Oversikt-fanen.

4 Klikk på «Søk etter oppdateringer». iTunes varsler deg hvis det finnes en nyere versjon 
av iPod touch-programvaren.

5 Klikk på Oppdater for å installere den nyeste versjonen av programvaren. Eller klikk 
på Gjenopprett for å gjenopprette iPod touch med originalinnstillingene og slette 
alle dataene på iPod touch. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopp-
rettingsprosessen.

BrukefunksjonerforsærligebehovpåiPodtouch
Følgende funksjoner kan gjøre det lettere å bruke iPod touch hvis du har 
en funksjonshemning.

Spesialtekst
Hvis spesialtekst er tilgjengelig, kan du vise spesialtekst for videoer. Les «Slå spesialtekst 
på eller av» på side 80.

MinstetillattefontstørrelseforMail-meldinger
Du kan angi Liten, Middels, Stor, Ekstra stor eller Enorm som minste fontstørrelse for 
meldingstekst i Mail, slik at meldingene blir enklere å lese. Les «Angi minste tillatte 
fontstørrelse for meldinger» på side 82.

Zoome
Dobbelttrykk eller knip websider, bilder eller kart for å zoome inn. Les side 18.

SærligebehoviMacOSX
Ta i bruk funksjonene for særlige behov i Mac OS X når du bruker iTunes til å synkron-
isere informasjon og innhold fra iTunes-biblioteket til iPod touch. I Finder velger du 
Hjelp > Mac Hjelp og søker deretter etter «særlige behov».

Hvis du vil vite mer om iPod touch og funksjoner for særlige behov i Mac OS X, kan du 
besøke: www.apple.com/no/accessibility
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B Merinformasjon,serviceog
support

Dufinnermerinformasjonomhvordandubruker
iPodtouchidetskjermbasertehjelpsystemetog
påInternett.

Følgende tabell viser hvor du finner mer informasjon om iPod-relatert programvare 
og service.

Hvisduvilvitemerom Gjørdufølgende

SikkerbrukaviPodtouch Gå til www.apple.com/no/support/manuals/ipod. Der finner du 
den nyeste versjonen av Viktigproduktinformasjon, som inneholder 
oppdatert informasjon om sikkerhet og regelverk.

Serviceogsupportfor
iPodtouch,tips,diskusjons-
forumerognedlastingav
Apple-programvare

Gå til www.apple.com/no/support/ipodtouch.

SistenyttomiPodtouch Gå til www.apple.com/no/ipodtouch.

BrukaviTunes Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes Hjelp.
Hvis du vil se en opplæringsvideo om iTunes på 
Internett (ikke tilgjengelig i alle land), kan du besøke 
www.apple.com/no/support/itunes.

BrukaviPhotoiMacOSX Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto Hjelp.

BrukavAdressebokiMacOSX Åpne Adressebok, og velg Hjelp > Adressebok Hjelp.

BrukaviCalmedMacOSX Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal Hjelp.

MicrosoftOutlook,Windows
AddressBook,Adobe
PhotoshopAlbumogAdobe
PhotoshopElements

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med disse programmene.

Finneserienummeret
tiliPodtouch

Se på baksiden av iPod touch-enheten, eller velg Innst. > Generelt > 
Om fra Hjem-skjermen.

Garantiservice Først følger du rådene i denne håndboken og ressurser på 
Internett. Deretter besøker du www.apple.com/no/support eller 
leser Viktigproduktinformasjon som følger med iPod touch.
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