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iPod touch yhdellä silmäyksellä
4. sukupolven iPod touch

Mikrofoni 
(takana)

Käynnistys/
nukkuminen

Äänenvoimak-
kuuspainikkeet
(sivulla)

Kuulokeportti
Kaiutin

Telakkaliitäntä

Etukamera

Koti-painike

Kosketusnäyttö

Ohjelmasymbolit

Tilapalkki

Pääkamera 
(takana)

1iPod touchin yleiskatsaus



3. sukupolven iPod touch

Käynnistys/
nukkuminen

Äänenvoi
makkuus
painikkeet

KuulokeporttiTelakkaliitäntä

Wi-Fi-antenni

Koti-painike

Kosketusnäyttö Sisäinen 
kaiutin

Ohjelmasymbolit

Tilapalkki

Koti‑valikko voi näyttää erilaiselta riippuen iPod touch ‑mallistasi ja siitä, oletko 
muuttanut symbolien järjestystä.

Lisävarusteet
iPod touchin mukana tulevat seuraavat lisävarusteet:

Dock Connector–USB -kaapeliApple-kuulokkeet

Varuste Käyttötarkoitus

Apple-kuulokkeet Kuuntele musiikkia ja videoita, FaceTime‑
puheluita, äänikirjoja, podcasteja ja pelejä.

Telakkaliitäntä–USB-kaapeli Liitä kaapelilla iPod touch tietokoneeseen 
synkronointia ja akun lataamista varten tai 
USB‑virtalähteeseen (myydään erikseen) akun 
lataamista varten. Kaapelia voidaan käyttää 
lisävarusteena saatavan telakan kanssa tai se 
voidaan liittää suoraan iPod touchiin.

Painikkeet
Painikkeilla on helppoa laittaa iPod touch päälle tai pois päältä ja säätää sen 
äänenvoimakkuutta .
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Käynnistys-/nukkumispainike
Kun et käytä iPod touchia aktiivisesti, voit lukita sen eli kytkeä näytön pois päältä ja 
säästää näin virtaa. 

Kun iPod touch on lukittu, mitään ei tapahdu, jos näyttöä napautetaan. Voit edelleen 
toistaa musiikkia ja säätää äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana iPod touchin 
kyljessä olevilla painikkeilla.

Oletusarvoisesti iPod touch lukkiutuu, jos näyttöä ei kosketeta minuuttiin.

Käynnistys-/
nukkumispainike

iPod touchin lukitseminen Paina käynnistys‑/nukkumispainiketta.

iPod touchin lukituksen avaaminen Paina Koti‑painiketta  tai käynnistys‑/
nukkumispainiketta ja vedä sitten liukusäädintä.

iPod touchin kytkeminen kokonaan pois päältä Pidä käynnistys‑/nukkumispainiketta painettuna 
muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen 
liukusäädin tulee näkyviin, ja vedä liukusäädintä. 

iPod touchin kytkeminen päälle Pidä käynnistys‑/nukkumispainiketta painettuna, 
kunnes Apple‑logo tulee näkyviin.

Katso tietoja iPod touchin lukkiutumisajan muuttamisesta kohdasta 
”Automaattilukitus” sivulla 169. Tietoja siitä, miten iPod touchin voi asettaa vaatimaan 
pääsykoodin avattaessa, löytyy kohdasta ”Pääsykoodi” sivulla 169.

Koti-painike
Painamalla Koti‑painiketta  pääset milloin tahansa Koti‑valikkoon, jossa ovat 
iPod touch ‑ohjelmasi. Käynnistä ohjelma napauttamalla sen symbolia. Jos haluat 
nähdä äskettäin käyttämäsi ohjelmat, paina kahdesti Koti‑painiketta (3. sukupolven 
iPod touch tai uudempi). Katso ”Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen” sivulla 23.

Äänenvoimakkuuspainikkeet
Kun toistat musiikkia, elokuvia tai muuta mediaa, iPod touchin sivulla olevat painikkeet 
säätävät äänenvoimakkuutta. Muulloin painikkeilla säädetään muistutusten ja muiden 
äänitehosteiden äänenvoimakkuutta.

VAROITUS:  Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä Tärkeitä tuotetietoja 
‑oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/. 

http://support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/


Voit säätää äänenvoimakkuutta iPod touchin sivulla olevilla painikkeilla.

Voimak
kuuden
lisäys

Voimak
kuuden
vähennys

Jos haluat asettaa äänenvoimakkuusrajat iPod touchin musiikille ja videoille, katso 
”Musiikki” sivulla 176.

iPod touchin ohjelmat
Seuraavat taulukossa olevat ohjelmat tulevat iPod touchin mukana.

Huomaa:  Ohjelmien toiminnot ja saatavuus voivat vaihdella riippuen iPod touchin 
osto‑ ja käyttömaasta ja ‑alueesta.

Musiikki

Kuuntele kappaleita, äänikirjoja ja podcasteja. Luo On‑The‑Go‑soittolistoja tai käytä 
Geniusta soittolistojen luomiseen. Kuuntele kirjastossasi olevista kappaleista tehtyjä 
Genius‑miksejä. Suoratoista musiikkia langattomasti Apple TV:hen tai yhteensopivaan 
äänentoistojärjestelmään AirPlayn avulla. Katso Luku 5, ”Musiikki ja videot,” sivulla 54.

Videot

Katso ostettuja tai vuokrattuja elokuvia, TV‑ohjelmia, musiikkivideoita ja 
videopodcasteja liikkeellä ollessasi. Suoratoista videoita langattomasti Apple TV:hen 
ja katsele niitä laajakuvatelevisiossa AirPlayn avulla. Voit myös liittää iPod touchin 
televisioon kaapelilla (saatavilla erikseen ostettuna). Katso Luku 5, ”Musiikki ja 
videot,” sivulla 54.

FaceTime

Voit käydä videopuheluita muiden iPhone 4:n tai 4. sukupolven iPod touchin 
käyttäjien kanssa Wi‑Fi‑verkon välityksellä. Etukameran avulla voit puhua kasvokkain ja 
pääkameran avulla voit jakaa sen, mitä itse näet. Katso Luku 6, ”FaceTime,” sivulla 70.

Kamera

Ota kuvia ja kuvaa videoita (4. sukupolven iPod touch). Katso niitä iPod touchissa, 
lähetä sähköpostitse tai lataa tietokoneellesi. Aseta valotus tietyn kohteen tai alueen 
mukaiseksi napauttamalla. Trimmaa ja tallenna videoleikkeitä. Lähetä videoita suoraan 
YouTubeen tai MobileMehen. Katso Luku 7, ”Kamera,” sivulla 74.
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Kuvat

Katsele kuvia ja videoita, jotka olet kuvannut iPod touchilla, synkronoinut 
tietokoneelta tai tallentanut Mailin viesteistä (videoita tukee vain 3. sukupolven iPod 
touch tai uudempi). Lähennä kuvia nähdäksesi yksityiskohdat tarkemmin. Tulosta ne 
tai katso kuvaesityksenä. Suoratoista kuvia, kuvaesityksiä ja videoita langattomasti 
Apple TV:hen ja katsele niitä laajakuvatelevisiossa AirPlayn avulla. Lähetä kuvia 
ja videoita sähköpostilla tai julkaise niitä MobileMe‑galleriassa. Lisää kuvia 
yhteystietoihin ja käytä niitä taustakuvina. Voit katsoa kuvia kuvauspaikan mukaan ja 
jos synkronoit ne iPhoto 8.0:n tai uudemman kanssa, voit katsoa niitä tapahtumien ja 
kasvojen mukaan (iPhoto 8.0 on osa iLife ’09:ää). Katso Luku 8, ”Kuvat,” sivulla 78.

Game 
Center

Tutustu uusiin peleihin ja jaa pelikokemuksesi kavereiden kanssa ympäri maailmaa. 
Voit kutsua kaverin tai pyytää ottelua muiden arvoistesi vastustajien kanssa. 
Näet pelaajien sijoitukset tulostaulukoista. Saat lisäpisteitä saavutuksilla. Katso 
Luku 9, ”Game Center,” sivulla 86.

Mail

iPod touch toimii MobileMen, Microsoft Exchangen ja monien muiden suosittujen 
sähköpostijärjestelmien – kuten Yahoo!, Google ja AOL – kanssa sekä useimpien 
tavallisten POP3‑ ja IMAP‑sähköpostijärjestelmien kanssa. Katso ja tulosta PDF‑
dokumentteja ja muita liitteitä. Tallenna liitteinä olevat valokuvat ja kuvat 
kuvakirjastoosi. Katso Luku 10, ”Mail,” sivulla 92.

Safari

Selaa verkkosivustoja Wi‑Fi‑verkossa. Käännä iPod touch vaaka‑asentoon 
laajakuvakatselua varten. Lähennä tai loitonna kaksoisnapauttamalla – Safari sovittaa 
verkkosivusarakkeen automaattisesti iPod touchin näytölle lukemisen helpottamiseksi. 
Avaa useita sivuja. Synkronoi kirjanmerkit tietokoneesi Safarin tai Microsoft Internet 
Explorerin kanssa. Voit lisätä Safarin verkkoleikkeitä Koti‑valikkoon, jotta pääset 
nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. Tallenna kuvia verkkosivustoilta kuvakirjastoosi. 
Tulosta verkkosivuja, PDF‑dokumentteja ja muita dokumentteja, jotka avautuvat 
Pikakatselussa. Katso Luku 11, ”Safari,” sivulla 102.

Kalenteri

Katsele MobileMe‑, iCal‑, Microsoft Entourage‑, Microsoft Outlook‑ tai Microsoft 
Exchange ‑kalentereita ja hae niistä tietoja. Syötä tapahtumia iPod touchiin ja 
synkronoi ne tietokoneesi kalenteriin. Tilaa kalentereita. Katso yhteystietoihin 
lisäämiäsi syntymäpäiviä. Aseta ilmoitusviestejä muistuttamaan tapahtumista, 
tapaamisista ja määräajoista. Katso Luku 12, ”Kalenteri,” sivulla 109.

YouTube

Toista YouTuben verkkokokoelman videoita. Etsi mitä tahansa videota tai selaa 
esittelyssä olevia, suosittuja, viimeksi päivitettyjä ja parhaiksi arvioituja videoita. 
Suoratoista YouTube‑videoita langattomasti Apple TV:hen ja katsele niitä 
laajakuvatelevisiossa AirPlayn avulla. Ota YouTube‑tili käyttöön ja kirjaudu sisään 
tilillesi. Arvostele videoita, synkronoi suosikkisi, näytä tilaukset ja muuta. Katso 
Luku 13, ”YouTube,” sivulla 116.

Pörssi

Seuraa osakkeidesi tietoja internetistä automaattisesti päivitettynä. Katso yrityksen 
uutiset tai nykyiset vaihtotiedot, kuten avaushinta tai keskimääräinen hinta, 
vaihdettujen osakkeiden määrä tai pörssiarvo. Käännä iPod touchia nähdäksesi 
yksityiskohtaiset kaaviot vaakanäkymässä. Liikuta sormeasi kaavioita pitkin 
seurataksesi hintoja eri pisteissä tai käytä kahta sormea nähdäksesi tiettyjen pisteiden 
välisen alueen. Katso Luku 14, ”Pörssi,” sivulla 122.



Kartat

Katsele karttoja, satelliittikuvia tai hybridinäkymiä paikoista ympäri maailmaa. 
Katso lähemmin zoomaamalla tai käytä Googlen katunäkymää. Löydä nykyinen 
likimääräinen sijaintisi. Hanki yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista 
liikennettä ja kävelyä varten ja katso suurten teiden liikennetietoja. Yritysten 
löytäminen alueelta: Katso Luku 15, ”Kartat,” sivulla 124.

Sää

Katso säätiedot ja kuuden päivän sääennuste. Lisää suosikkikaupunkejasi ja saat 
niiden säätiedot nopeasti. Katso Luku 16, ”Sää,” sivulla 132.

Muistiot

Kirjoita liikkeellä ollessasi muistioita – muistutuksia, ostoslistoja, nerokkaita ideoita. 
Lähetä niitä sähköpostilla. Synkronoi muistiot Macin Mailiin tai PC:n Microsoft 
Outlookiin tai Outlook Expressiin. Voit synkronoida muistioita langattomasti (3. 
sukupolven iPod touch tai uudempi) MobileMe‑, Google‑, Yahoo!‑ tai IMAP‑tilien 
kanssa. Katso Luku 17, ”Muistiot,” sivulla 134.

Kello

Työkalut‑kansiossa. Katso ympäri maailmaa olevien kaupunkien aikoja – luo kellot 
suosikkikaupungeillesi. Aseta yksi tai useampi muistutus. Käytä sekuntikelloa tai aseta 
lähtölaskenta. Katso Luku 18, ”Kello,” sivulla 137.

Laskin

Työkalut‑kansiossa. Summaa, vähennä, kerro ja jaa. Käytä iPod touchin tieteellisiä 
funktioita kääntämällä se sivuttain. Katso Luku 19, ”Laskin,” sivulla 140.

Sanelin

Työkalut‑kansiossa. Äänitä saneluita käyttäen 4. sukupolven iPod touchin sisäistä 
mikrofonia tai yhteensopivaa ulkoista mikrofonia tai kuulokemikrofonia. Toista niitä 
iPod touchissa tai synkronoi ne iTunesin kanssa, jotta voisit kuunnella saneluita 
tietokoneella. Liitä saneluita sähköpostiviesteihin. Katso Luku 20, ”Sanelin,” sivulla 143.

iTunes

Voit etsiä iTunes Storesta musiikkia, elokuvia, TV‑ohjelmia, äänikirjoja ja muuta. Voit 
selata, esikuunnella ja ladata uusia julkaisuja, saada Genius‑suosituksia ja nähdä, mikä 
on suosittua listoilla. Voit vuokrata elokuvia ja TV‑ohjelmia iPod touchissa katseltavaksi. 
Suoratoista ja lataa podcasteja. Seuraa suosikkiartistejasi ja kavereitasi ja saat selville, 
mitä musiikkia he kuuntelevat ja mistä musiikista he puhuvat. Katso Luku 21, ”iTunes 
Store,” sivulla 147.

App Store

Etsi App Storesta ohjelmia iPod touchille ja osta ja lataa niitä Wi‑Fi‑yhteyttä käyttäen. 
Lue tai kirjoita arvosteluja suosikkiohjelmistasi. Lataa ja asenna ohjelmia Koti‑
valikkoon. Katso Luku 22, ”App Store,” sivulla 157.

Asetukset

Säädä kaikkia iPod touchin asetuksia yhdestä kätevästä paikasta. Aseta 
äänenvoimakkuuden rajoitus kuuntelumukavuuden varmistamiseksi. Aseta taustakuva 
ja näytön kirkkaus ja tee verkko‑, puhelin‑, sähköposti‑, web‑, musiikki‑, video‑, kuva‑ ja 
muita asetuksia. Aseta Sijaintipalvelut‑asetuksissa sijaintitietojen yksityisyysasetukset 
Kartoille ja muille ohjelmille. Paranna turvallisuutta asettamalla automaattinen lukitus 
ja pääsykoodi. Rajoita pääsyä mahdollisesti loukkaavaan iTunes‑sisältöön ja tiettyihin 
ohjelmiin. Nollaa iPod touch. Katso Luku 23, ”Asetukset,” sivulla 163.
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Yhteystiedot

Voit synkronoida yhteystietoja MobileMestä, Mac OS X:n osoitekirjasta, 
Yahoo!:n osoitekirjasta, Googlen yhteystiedoista, Windowsin osoitekirjasta 
(Outlook Express), Microsoft Outlookista tai Microsoft Exchangesta. Etsi, lisää, 
muuta tai poista yhteystietoja. Muutokset synkronoituvat tietokoneelle. Katso 
Luku 24, ”Yhteystiedot,” sivulla 185.

Nike + iPod

Kun otat Nike + iPodin käyttöön Asetuksissa, iPod touchista tulee 
harjoittelukumppanisi. Seuraa tahtiasi, aikaa ja matkan pituutta eri harjoittelukerroilla 
ja valitse musiikkia, josta saat voimaa treenaamiseen. (Edellyttää tietynlaisia Nike‑
kenkiä ja Nike + iPod ‑anturia, jotka myydään erikseen.) Katso Luku 25, ”Nike + 
iPod,” sivulla 190.

iBooks

App Storesta ilmaiseksi ladattava iBooks on hieno tapa ostaa ja lukea kirjoja. Hanki 
kaikkea klassikoista bestsellereihin sisäänrakennetusta iBookstoresta. Voit lisätä ePub‑
kirjoja ja PDF‑dokumentteja kirjahyllyyn iTunesilla. Voit tulostaa PDF‑dokumentteja. 
Katso Luku 26, ”iBooks,” sivulla 194.

Tilasymbolit
Näytön yläreunassa olevat tilapalkin symbolit antavat tietoa iPod touchista:

Tilasymboli Merkitys

Wi-Fi* Kertoo, että iPod touch on yhteydessä 
internetiin Wi‑Fi‑verkon kautta. Mitä 
enemmän viivoja näkyy, sitä parempi 
yhteys on. Katso ”Langattomaan verkkoon 
liittyminen” sivulla 19.

Verkkoliikenne Kertoo verkkoliikenteestä. Jotkin muiden 
valmistajien ohjelmat voivat myös 
käyttää tätä symbolia aktiivisen prosessin 
ilmaisemiseen.

VPN Näyttää, että olet yhteydessä verkkoon 
VPN:ää käyttäen. Katso ”Verkko” sivulla 167.

Lukko Kertoo, että iPod touch on lukittu. Katso 
”Käynnistys‑/nukkumispainike” sivulla 11.

Toisto Kertoo, että kappaletta, äänikirjaa 
tai podcastia toistetaan. Katso 
”Kappaleiden ja muun äänisisällön 
toistaminen” sivulla 55.

Pystynäkymän lukitus Kertoo, että iPod touchin näyttö on 
lukittu pysymään pystynäkymässä. 
Katso ”Katsominen pysty‑ tai 
vaakanäkymässä” sivulla 26.



Tilasymboli Merkitys

Muistutus Kertoo, että muistutus on asetettu. Katso 
”Muistutukset” sivulla 137.

Sijaintipalvelut Kertoo, että jokin ohjelma 
käyttää sijaintipalveluita. Katso 
”Sijaintipalvelut” sivulla 168.

Bluetooth* Sininen tai valkoinen symboli: Bluetooth® 
on päällä ja laite, kuten kuulokemikrofoni, 
on yhdistetty. Harmaa symboli:  
Bluetooth on päällä, mutta laitteita ei ole 
yhdistettynä. Ei symbolia:  Bluetooth ei ole 
päällä. Katso ”Bluetooth‑laitteet” sivulla 40.

Akku Kertoo akun jäljellä olevan varauksen 
tai latauksen tilan. Katso ”Akun 
lataaminen” sivulla 41.

* Tiettyjen lisävarusteiden käyttäminen iPod touchin kanssa voi vaikuttaa langattoman 
yhteyden toimintaan.
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·
VAROITUS:  Lue vahinkojen välttämiseksi kaikki käyttöohjeet tästä oppaasta  
ja turvallisuusohjeet iPod touchin tärkeitä tuotetietoja ‑oppaasta osoitteesta  
support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch ennen iPod touchin käyttämistä.

Käyttöoppaan katsominen iPod touchissa
iPod touchin käyttöopasta voi katsella iPod touchilla napauttamalla iPod touchin 
käyttöopas ‑kirjanmerkkiä Safarissa tai asentamalla ilmaisen iBooks‑ohjelman ja 
lataamalla oppaan iBookstoresta.

Käyttöoppaan katseleminen Safarissa:  Napauta  ja napauta sitten iPod touchin 
käyttöopas ‑kirjanmerkkiä.

Lisää käyttöoppaan symboli Koti‑valikkoon napauttamalla  ja napauttamalla sitten 
”Lisää Koti‑valikkoon”. Jos haluat lukea käyttöopasta eri kielellä, napauta sisällön 
pääsivun alareunassa Change Language.

Käyttöoppaan katseleminen iBooksissa: 
 1 Jos iBooksia ei ole asennettu, avaa App Store, etsi iBooksia ja napauta sitä 

tulosluettelossa. Napauta Free ja napauta sitten Install.

 2 Avaa iBooks ja napauta Store.

 3 Kirjoita hakusanaksi iPod touch User ja napauta käyttöopasta tulosluettelossa.

 4 Napauta Free ja napauta sitten Get Book.

Jos haluat lisätietoja iBooksista, katso Luku 26, ”iBooks,” sivulla 194.

Mitä tarvitaan
iPod touchin käyttämiseen tarvitaan:

Mac tai PC, jossa on USB 2.0 ‑portti ja jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Â

Mac OS X 10.5.8 tai uudempi Â

Windows 7, Windows Vista tai Windows XP Home tai Professional (SP3) Â

2Alkuun pääseminen
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iTunes 10.1.2 tai uudempi, saatavilla osoitteesta  Â www.itunes.com/fi/download

Apple ID (esimerkiksi iTunes Store‑ tai MobileMe‑tili) ostosten tekemiseen iTunes  Â
Storesta tai App Storesta)

internet‑yhteys tietokoneessa (laajakaistaa suositellaan) Â

iPod touchin käyttöönotto
Ennen kuin voit käyttää iPod touchia, sille on tehtävä käyttöönottotoimenpiteet 
iTunesissa. Käyttöönoton aikana voit luoda uuden Apple ID:n tai antaa olemassa 
olevan Apple ID:n tiedot, jotta voit tehdä ostoksia iPod touchilla. (iTunes Store ei ole 
käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.) iTunes myös tallentaa iPod touchin 
sarjanumeron siltä varalta, että numeroa tarvitaan myöhemmin.

iPod touchin käyttöönotto:
 1 Lataa ja asenna uusin iTunes osoitteesta www.itunes.com/fi/download.

 2 Liitä iPod touch Macin tai PC:n USB 2.0 ‑porttiin iPod touchin mukana tulleella 
kaapelilla.

 3 Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita iTunesissa ja rekisteröi iPod touch ja synkronoi 
iPod touchiin musiikkikappaleita, videoita ja ohjelmia iTunes‑kirjastosta ja kuvia 
tietokoneelta. Jos haluat tietoja yhteystietojen synkronoinnin muokkaamisesta, katso 
”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 46.

Huomaa:  Jos olet sokea tai heikkonäköinen, VoiceOver auttaa sinua ottamaan 
iPod touchin käyttöön ilman näkevää avustajaa. VoiceOver kuvailee ääneen, mitä 
näytöllä näkyy, jotta iPod touchia voi käyttää näkemättä sitä. Kun iPod touch liitetään 
tietokoneeseen, iTunes havaitsee, mikäli käytät yhteensopivaa näytönlukijaa, kuten 
VoiceOveria (Macissa) tai GW‑Micro Window‑Eyesia (PC:ssä), ja ottaa automaattisesti 
VoiceOverin käyttöön iPod touchissa. Vaihtoehtoisesti näkevä käyttäjä voi ottaa 
VoiceOverin käyttöön iPod touchin Käyttöapu‑asetuksissa. (VoiceOver ei ehkä ole 
käytettävissä kaikilla kielillä.) Katso ”VoiceOver” sivulla 202. 

 18  Luku 2    Alkuun pääseminen

http://www.itunes.com/fi/download
http://www.itunes.com/fi/download


 Luku 2    Alkuun pääseminen 19

iPod touchin irrottaminen tietokoneesta
Voit irrottaa iPod touchin tietokoneesta milloin tahansa. Huomioi kuitenkin, että jos 
irrotat iPod touchin synkronoinnin ollessa kesken, osa tiedoista ei ehkä synkronoidu 
sillä kertaa. Ne synkronoituvat vasta, kun liität laitteen seuraavan kerran.

Kun iPod touch synkronoi tietokoneen kanssa, iPod touchin näytöllä lukee 
”Synkronoidaan”. Jos irrotat iPod touchin ennen kuin synkronointi valmistuu, 
kaikkia tietoja ei välttämättä siirretä. Kun synkronointi on valmis, iTunesissa lukee 
”iPod touchin synkronointi on suoritettu”.

Synkronoinnin kumoaminen:  Vedä iPod touchin liukusäädintä. 

Yhteyden muodostaminen internetiin
iPod touch muodostaa yhteyden internetiin Wi‑Fi‑verkkojen ( ) kautta. iPod touch 
voi liittyä AirPort‑verkkoihin ja muihin Wi‑Fi‑verkkoihin kotona, töissä ja Wi‑Fi‑
yhteyspisteissä ympäri maailmaa. Kun iPod touch on liittynyt Wi‑Fi‑verkkoon, joka on 
yhteydessä internetiin, se muodostaa internet‑yhteyden automaattisesti aina, kun 
käytät Mailia, Safaria, YouTubea, FaceTimea, Game Centeriä, Pörssiä, Karttoja, Säätä, App 
Storea tai iTunes Storea.  

Langattomaan verkkoon liittyminen
Voit asettaa Wi‑Fi:n päälle ja liittyä langattomiin verkkoihin Wi‑Fi‑asetuksissa.

Wi-Fin asettaminen päälle:   Valitse Asetukset > Wi‑Fi ja laita Wi‑Fi päälle.

Wi-Fi-verkkoon liittyminen:  Valitse Asetukset > Wi‑Fi, odota hetki iPod touchin 
etsiessä kantaman sisällä olevia verkkoja ja valitse verkko (joihinkin Wi‑Fi‑verkkoihin 
liittyminen on maksullista). Syötä tarvittaessa salasana ja napauta Liity (salasanan 
vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkosymboli ).

Kun olet liittynyt Wi‑Fi‑verkkoon käsin, iPod touch liittyy siihen automaattisesti aina, 
kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin 
käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Kun iPod touch on yhteydessä Wi‑Fi‑verkkoon, näytön yläreunassa olevan tilapalkin Wi‑
Fi‑symboli  näyttää yhteyden voimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja, sitä parempi 
yhteys.

Tietoja Wi‑Fi‑asetusten määrittelystä löytyy kohdasta ”Wi‑Fi” sivulla 164.

VPN-yhteys
VPN (virtual private network) muodostaa internetin kautta turvallisen yhteyden 
yksityisiin verkkoihin, kuten yrityksen tai oppilaitoksen verkkoon. Voit tehdä VPN‑
määrittelyt ja asettaa VPN:n päälle Verkko‑asetuksissa. Katso ”Verkko” sivulla 167.



Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilien lisääminen

Tietoja tileistä
iPod touch toimii MobileMen, Microsoft Exchangen ja monien muiden suosittujen 
internetissä toimivien sähköposti‑, yhteystieto‑ ja kalenteripalveluiden kanssa.  
Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit hankkia sellaisen ilmaiseksi osoitteesta  
www.yahoo.com, www.google.fi tai www.aol.com. Voit myös kokeilla MobileMetä 
ilmaiseksi 60 päivää osoitteessa www.me.com.

Voit lisätä yhteystietoja käyttäen LDAP‑ tai CardDAV‑tiliä, jos yrityksesi tai organisaatiosi 
tukee sitä. Katso ”Yhteystietojen lisääminen” sivulla 185.

Voit lisätä CalDAV‑kalenteritilin. Katso ”Kalenterien synkronointi” sivulla 109.

Voit tilata iCal‑kalentereita (.ics) tai tuoda niitä Mailista. Katso ”Kalenterien tilaaminen” 
ja ”Kalenteritiedostojen tuominen Mailista” sivulla 115.

MobileMe-tilien käyttöönotto
Jos haluat käyttää MobileMetä iPod touchissa, sinun on otettava käyttöön ilmainen 
MobileMe‑tili tai maksullinen MobileMe‑tilaus.

Ilmaisen MobileMe‑tilin avulla voit käyttää Etsi iPod touchini ‑toimintoa (ei saatavilla 
kaikissa maissa tai kaikilla alueilla), jolla voit paikantaa kadonneen tai varastetun 
iPod touchin ja suojata sen tiedot. Katso ”Turvallisuusominaisuudet” sivulla 43.

Maksullisen MobileMe‑tilauksen avulla voit käyttää Etsi iPod touchini ‑toimintoa sekä 
seuraavia ominaisuuksia:

Sähköpostitili me.comissa Â

Yhteystietojen, kalentereiden, kirjanmerkkien ja muistioiden langaton synkronointi Â

MobileMe‑galleria kuvien ja videoiden jakamiseen Â

MobileMe iDisk tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen Â

Voit kokeilla näitä ominaisuuksia ilmaiseksi 60 päivän ajan osoitteessa  
www.apple.com/fi/mobileme. 

Ilmaisen MobileMe‑tilin voivat saada kaikki asiakkaat, joilla on 4. sukupolven 
iPod touch ja iOS 4.2 tai uudempi. Jos olet jo luonut tilin App Storea tai Game Centeriä 
varten, voit käyttää kyseistä Apple ID:tä ilmaisen MobileMe‑tilisi kanssa. Voit luoda 
uuden Apple ID:n, jos sinulla ei vielä ole sellaista, tai jos haluat käyttää toista Apple 
ID:tä MobileMe‑tilisi kanssa.

Ilmaisen MobileMe-tilin käyttöönotto:
 1 Napauta Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”.

 2 Napauta ”Lisää tili” ja napauta sitten MobileMe.

 3 Syötä Apple ID ja salasana tai napauta Luo ilmainen Apple ID.
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 4 Noudata näytölle tulevia ohjeita.

 5 Varmista, että Etsi iPod touchini on päällä.

Etsi iPod touchini ‑toimintoa voidaan käyttää ja yhteystietoja, kalentereita, 
kirjanmerkkejä ja muistioita voidaan synkronoida vain yhdeltä MobileMe‑tililtä 
kerrallaan.

Jos haluat käyttää Galleria‑, iDisk‑ ja Etsi iPod touchini ‑toimintoja iPod touchissa, lataa 
ilmaiset MobileMe Gallery‑, MobileMe iDisk‑ ja Find My iPod touch ‑ohjelmat App 
Storesta.

Microsoft Exchange -tilien käyttöönotto
Voidaksesi käyttää Microsoft Exchangea iPod touchissa sinun on lisättävä siihen tili, 
jossa ovat Microsoft Exchange ‑tilisi asetukset. Saat asetukset palveluntarjoajalta tai 
järjestelmän ylläpitäjältä. 

iPod touch käyttää Exchange ActiveSync ‑protokollaa sähköpostin, kalenterien ja 
yhteystietojen langattomaan synkronoimiseen seuraavien Microsoft Exchange 
‑versioiden kanssa: 

Exchange Server 2003 Service Pack 2 Â

Exchange Server 2007 Service Pack 1 Â

Exchange Server 2010 Â

Ottaessasi tilin käyttöön voit valita, mitä Exchange‑palveluita haluat käyttää 
iPod touchin kanssa:

Mail Â

Yhteystiedot Â

Kalenterit Â

Käyttöön asettamasi palvelut synkronoituvat automaattisesti langattomasti ilman, että 
iPod touchia tarvitsee liittää tietokoneeseen. Katso ”Tilien synkronoiminen” sivulla 46. 

Voit ottaa käyttöön useita Exchange‑tilejä.

Exchange-tilin käyttöönotto:
 1 Napauta Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”.

 2 Napauta ”Lisää tili” ja napauta sitten Microsoft Exchange.

 3 Syötä koko sähköpostiosoitteesi, domainisi (ei pakollinen), käyttäjänimesi, salasana ja 
kuvaus. Kuvaus voi olla mitä vain haluat.



iPod touch tukee Microsoftin Autodiscovery‑palvelua, joka käyttää käyttäjänimeäsi ja 
salasanaasi Exchange‑palvelimen osoitteen määrittämiseen. Jos palvelinosoitetta ei 
voida määrittää, sinua pyydetään syöttämään se. (Syötä koko osoite Palvelin‑kenttään.) 
Kun olet yhteydessä Exchange‑palvelimeen, saat ehkä kehotuksen vaihtaa pääsykoodin 
palvelimen sääntöjä vastaavaksi.

 4 Napauta kohteita, joita haluat käyttää iPod touchissa (sähköposti, yhteystiedot 
ja kalenterit) ja aseta, kuinka monen päivän sähköpostit haluat synkronoida 
iPod touchiin.

Google-, Yahoo!- ja AOL-tilien käyttöönotto
iPod touch syöttää useimmat asetukset puolestasi monille suosituille tilipalveluille 
(Google, Yahoo! ja AOL). Ottaessasi tilin käyttöön voit valita, mitä palveluita 
haluat käyttää iPod touchin kanssa. Käyttöön asettamasi palvelut synkronoituvat 
automaattisesti langattomasti ilman, että iPod touchia tarvitsee liittää tietokoneeseen. 
Katso ”Tilien synkronoiminen” sivulla 46.

Tilin käyttöönotto:
 1 Napauta Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”.

 2 Napauta ”Lisää tili” ja napauta sitten Google, Yahoo! tai AOL.

 3 Kirjoita nimesi, koko sähköpostiosoitteesi, salasana ja kuvaus. Kuvaus voi olla mitä vain 
haluat.

 4 Napauta kohteita, joita haluat käyttää iPod touchissa. Kohteiden saatavuus riippuu 
palveluntarjoajasta.

Muiden tilien käyttöönotto
Jos haluat ottaa käyttöön muun tilin sähköpostille (esimerkiksi POP), yhteystiedoille 
(esimerkiksi LDAP tai CardDAV) tai kalentereille (esimerkiksi CalDAV), valitse Muu. Saat 
tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Tilin käyttöönotto:
 1 Napauta Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”.

 2 Napauta ”Lisää tili” ja napauta sitten Muu.

 3 Valitse, minkä tyyppisen tilin haluat lisätä (sähköposti, yhteystiedot, kalenterit).

 4 Syötä tilin tiedot ja napauta Tallenna.
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Ohjelmien käyttäminen
Tarkka Multi‑Touch‑näyttö ja yksinkertaiset sormien liikkeet (eleet) tekevät 
iPod touchin ohjelmien käyttämisestä helppoa.

Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen
Ohjelma avataan iPod touchissa napauttamalla sen symbolia Koti‑valikossa. 

Palaaminen Koti-valikkoon:  Paina Koti‑painiketta  näytön alla.

Toiseen Koti-valikkoon vaihtaminen:  Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai napauta 
pistejonon vasemmalle tai oikealle puolelle.

Ensimmäiseen Koti-valikkoon palaaminen:  Paina Koti‑painiketta  uudelleen.

Äskettäin käytettyjen ohjelmien katsominen (3. sukupolven iPod touch tai 
uudempi):  Paina Koti‑painiketta  kahdesti.

3Perusteet



Viimeksi käytetyt ohjelmat näkyvät näytön alareunassa järjestyksessä vasemmalta 
alkaen. Pyyhkäisemällä nopeasti näet lisää ohjelmia.

Toiseen ohjelmaan vaihtaminen:  Napauta ohjelmaa viimeksi käytettyjen ohjelmien 
luettelossa.

Ohjelman poistaminen viimeksi käytettyjen luettelosta:  Pidä ohjelman symbolia 
painettuna, kunnes se alkaa heilua, ja napauta . Ohjelman poistaminen viimeksi 
käytettyjen luettelosta myös pakottaa sen lopettamaan. 

Ohjelma lisätään jälleen viimeksi käytettyjen luetteloon, kun avaat sen seuraavan 
kerran.

Vierittäminen
Vieritä vetämällä ylös tai alas. Joissakin näytöissä, esimerkiksi verkkosivuilla, voit 
vierittää myös sivusuunnassa.

Vierittäminen vetämällä sormea näytöllä ei valitse kohteita tai ota mitään käyttöön.

 24  Luku 3    Perusteet



 Luku 3    Perusteet 25

Selaa nopeasti pyyhkäisemällä.

Voit odottaa, kunnes vierittäminen pysähtyy, tai napauttaa mitä tahansa näytön osaa, 
jolloin vierittäminen pysähtyy välittömästi. Vierittämisen lopettaminen napauttamalla 
näyttöä ei valitse tai ota käyttöön mitään.

Jos haluat vierittää nopeasti luettelon, verkkosivun tai sähköpostin yläreunaan, 
napauta tilapalkkia.

Kohteiden löytäminen hakemistollisesta luettelosta:  Siirry tietyllä kirjaimella alkaviin 
kohteisiin napauttamalla kirjainta. Selaa hakemistoa nopeasti vetämällä sormea 
luetteloa pitkin.

Hakemisto

Kohteen valitseminen:  Napauta kohdetta luettelossa.

Luettelosta riippuen kohdetta napauttamalla voi tehdä eri asioita, kuten avata 
uuden luettelon, toistaa kappaleen, avata sähköpostin tai tuoda näkyviin henkilön 
yhteystiedot.



Näkymän lähentäminen ja loitontaminen
Kun katselet kuvia, verkkosivuja, sähköposteja tai karttoja, voit lähentää ja 
loitontaa näkymää. Liikuta sormiasi yhteen tai erilleen. Voit lähentää kuvia ja 
verkkosivuja kaksoisnapauttamalla (napauta kahdesti nopeasti) ja loitontaa niitä 
kaksoisnapauttamalla uudelleen. Voit lähentää karttoja kaksoisnapauttamalla ja 
loitontaa niitä napauttamalla kerran kahdella sormella.

Zoomaus on myös käyttöapuominaisuus, jolla voit suurentaa minkä tahansa käyttämäsi 
ohjelman näyttöä erottaaksesi paremmin sen sisällön. Katso ”Zoomaus” sivulla 215.

Katsominen pysty- tai vaakanäkymässä
Monissa iPod touchin ohjelmissa näyttöä voidaan katsoa joko pysty‑ tai 
vaakanäkymässä. Kun käännät iPod touchia, myös näytön näkymä kääntyy ja 
mukautuu automaattisesti sopivan kokoiseksi uuteen asentoon.

Vaakasuunta voi sopia paremmin esimerkiksi verkkosivujen katsomiseen Safarissa tai 
tekstin kirjoittamiseen. Vaakasuunnassa:

Verkkosivut skaalautuvat leveämmälle näytölle, jolloin teksti ja kuvat näkyvät  Â
suurempina.

Näytölle tuleva näppäimistö on suurempi, mikä voi parantaa kirjoitusnopeutta ja  Â
vähentää virheitä.

Seuraavat ohjelmat tukevat sekä pysty‑ että vaakanäkymää:
Musiikki ja Videot Â
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Mail Â

Safari Â

Muistiot Â

Yhteystiedot Â

Pörssi Â

Kuvat Â

Laskin Â

Elokuvat, joita katsellaan Videoissa ja YouTubessa näkyvät ainoastaan vaakasuuntaisina. 
Myös Karttojen katunäkymät näkyvät vaakasuuntaisina.

Näytön lukitseminen pystynäkymään (3. sukupolven iPod touch tai uudempi):  
Paina kahdesti Koti‑painiketta , pyyhkäise nopeasti näytön alareunassa vasemmalta 
oikealle ja napauta sitten .

Pystynäkymän lukitus ‑symboli ( ) tulee näkyviin tilapalkkiin, kun näytön suunta on 
lukittu.

Koti-valikon muokkaaminen
Voit muokata Koti‑valikon symboleiden järjestystä, mukaan lukien näytön alareunassa 
olevan Dockin symbolit. Voit halutessasi järjestää ne useaan Koti‑valikkoon. Voit 
järjestää ohjelmia myös ryhmittelemällä niitä kansioihin.

Symboleiden järjestyksen muuttaminen
Voit sijoittaa Koti‑valikon symbolit mihin tahansa järjestykseen.

Symboleiden järjestyksen muuttaminen:
 1 Pidä mitä tahansa symbolia painettuna Koti‑valikossa, kunnes se alkaa heilua.

 2 Järjestä symboleita vetämällä niitä.

 3 Tallenna asettelu painamalla Koti‑painiketta .

Voit myös lisätä Koti‑valikkoon linkkejä suosikkiverkkosivuillesi. Katso 
”Verkkoleikkeet” sivulla 108.

Voit muuttaa Koti‑valikoiden symboleiden järjestystä sekä Koti‑valikoiden järjestystä, 
kun iPod touch on liitettynä tietokoneeseen. Valitse iTunesin Laitteet‑luettelosta 
iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa olevaa Ohjelmat‑välilehteä.



Symboleiden siirtäminen toiseen valikkoon:  Kun järjestät symboleja, vedä symboli 
näytön sivureunaan.

Uusien Koti-valikoiden luominen:  Kun järjestät symboleja, pyyhkäise näkyviin 
viimeisenä oikealla oleva Koti‑valikko ja vedä symbolia kohti näytön oikeaa reunaa, 
kunnes uusi valikkonäyttö avautuu.

Voit luoda enintään 11 näyttöä. Dockin yläpuolella näkyvien pisteiden määrä kertoo 
valikkojen lukumäärän sekä sen, mitä valikkoa katsot parhaillaan.

Koti-valikon nollaaminen oletusasetteluun:  Valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja 
napauta Palauta Koti‑valikko.

Koti‑näytön nollaaminen poistaa luomasi kansiot ja palauttaa Koti‑valikkoon 
oletustaustakuvan.

Järjestäminen kansioita käyttäen
Koti‑valikon symbolit voidaan järjestää käyttäen kansioita. Yhteen kansioon 
voidaan sijoittaa enintään 12 symbolia. Kun luot kansion, iPod touch nimeää sen 
automaattisesti kansion luomiseen käytettyjen symbolien perusteella, mutta voit 
muuttaa nimeä milloin tahansa. Kuten symboleja, myös kansioita voidaan järjestää 
vetämällä niitä Koti‑valikossa. Kansioita voidaan siirtää uuteen Koti‑valikkoon tai 
Dockiin.
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Kansion luominen:  Pidä symbolia painettuna, kunnes Koti‑valikon symbolit alkavat 
heilua, ja vedä symboli toisen symbolin päälle.

iPod touch luo uuden kansion, joka sisältää kaksi symbolia, ja näyttää kansion nimen. 
Voit koskettaa nimikenttää ja syöttää uuden nimen.

Voit luoda kansioita myös iTunesissa.

Kansion luominen iTunesia käyttäen:  Kun iPod touch on liitettynä tietokoneeseen, 
valitse iTunesin Laitteet‑luettelosta iPod touch. Osoita näytön yläosassa Ohjelmat ja 
vedä ohjelma toisen päälle lähellä ikkunan yläreunaa olevassa Koti‑valikossa.

Symbolin lisääminen kansioon Kun järjestät symboleita, vedä symboli kansion 
päälle.

Symbolin poistaminen kansiosta Kun järjestät symboleita, avaa kansio 
napauttamalla ja vedä sitten symboli pois 
kansiosta.

Kansion avaaminen Napauta kansiota. Voit sitten avata ohjelman 
napauttamalla sen symbolia.

Kansion sulkeminen Napauta kansion ulkopuolelle tai paina Koti‑
painiketta.



Kansion poistaminen Siirrä kaikki symbolit pois kansiosta. Tyhjä kansio 
poistetaan automaattisesti.

Kansion nimen vaihtaminen Kun järjestät symboleita, avaa kansio 
napauttamalla ja napauta sitten ylhäällä näkyvää 
nimeä ja kirjoita uusi nimi näppäimistöä käyttäen. 
Tallenna muutokset painamalla Koti‑painiketta .

Kun Koti‑valikon järjestys on valmis, paina Koti‑painiketta , jolloin muutokset 
tallentuvat.

Jotkin ohjelmat, kuten Mail ja App Store, näyttävät Koti‑valikon symbolissaan 
ilmoitusmerkin, jossa on numero (osoittaa saapuneita kohteita) tai huutomerkki 
(osoittaa ongelmaa). Jos nämä ohjelmat ovat kansion sisällä, merkki näkyy kansiossa. 
Numeroitu merkki näyttää niiden kohteiden kokonaismäärän, joille et ole vielä tehnyt 
mitään, kuten saapuneet sähköpostiviestit ja ladattavissa olevat ohjelmapäivitykset. Jos 
merkissä on huutomerkki, ohjelmassa on jokin ongelma. 

Taustakuvan lisääminen
Voit asettaa valokuvan tai muun kuvan lukitun näytön taustakuvaksi. Voit myös 
asettaa taustakuvan Koti‑valikkoon. Voit valita iPod touchin mukana tulleen kuvan tai 
tietokoneelta iPod touchiin synkronoidun kuvan. 

Taustakuvan asettaminen (3. sukupolven iPod touch tai uudempi):
 1 Valitse Asetuksissa Taustakuva ja napauta sitten lukitun näytön ja Koti‑valikon kuvia ja 

napauta Taustakuva tai napauta albumia.
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 2 Valitse kuva napauttamalla. Jos valitsit valokuvan, siirrä sitä vetämällä ja lähennä tai 
loitonna nipistämällä, kunnes se näyttää siltä kuin haluat.

 3 Napauta Aseta ja valitse sitten, haluatko kuvan taustakuvaksi lukittuun näyttöön, Koti‑
valikkoon vai molempiin.

Kirjoittaminen
Näppäimistö tulee näytölle aina, kun tarvitset sitä kirjoittamiseen.

Tekstin kirjoittaminen
Käytä näppäimistöä syöttääksesi tekstiä, kuten yhteystietoja, sähköpostia ja verkko‑
osoitteita. Näppäimistö korjaa kirjoitusvirheitä, ennakoi kirjoitusta ja oppii lisää, kun 
käytät sitä.

Käyttämästäsi ohjelmasta riippuen älykäs näppäimistö voi ehdottaa kirjoittaessasi 
korjauksia, jotta välttyisit kirjoitusvirheiltä.

Tekstin syöttäminen:
 1 Tuo näppäimistö näkyviin napauttamalla tekstikenttää esimerkiksi muistiossa tai 

uudessa yhteystiedossa.

 2 Napauta näppäimistön näppäimiä.

Aloita kirjoittaminen etusormella. Harjoituksen myötä voit alkaa kirjoittaa nopeammin 
käyttämällä molempia peukaloitasi.

Kirjoittaessasi kirjaimet tulevat näkyviin sormesi yläpuolelle. Jos napautat väärää 
näppäintä, voit liu’uttaa sormen oikean kirjaimen kohdalle. Kirjain tulee näytölle vasta, 
kun nostat sormen painikkeelta.



Edeltävän merkin poistaminen Napauta .

Isojen kirjainten kirjoittaminen Napauta vaihtonäppäintä  ennen kirjaimen 
napauttamista. Tai pidä vaihtonäppäintä 
painettuna ja liu’uta sitten sormi kirjaimen 
kohdalle.

Pisteen ja välilyönnin kirjoittaminen nopeasti Kaksoisnapauta välilyöntipainiketta. (Ominaisuus 
voidaan asettaa päälle tai pois käytöstä kohdassa 
Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.)

Isojen kirjainten asettaminen päälle Kaksoisnapauta vaihtonäppäintä 
. Vaihtonäppäin muuttuu siniseksi ja kaikki 

kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Ota isot kirjaimet 
pois käytöstä napauttamalla vaihtonäppäintä. 
(Ominaisuus voidaan asettaa päälle tai pois 
käytöstä kohdassa Asetukset > Yleiset > 
Näppäimistö.)

Numeroiden, välimerkkien tai symboleiden 
näyttäminen

Napauta numeronäppäintä . Napauta 
symbolinäppäintä , kun haluat näkyviin 
lisämerkkejä ja ‑symboleita.

Näppäimistöstä puuttuvien kirjainten ja 
symbolien kirjoittaminen

Pidä kirjaimen tai symbolin perusmuotoa 
painettuna ja valitse sitten muunnelma 
liu’uttamalla.

Sanakirja
iPod touchissa on monille kielille sanakirja kirjoittamista helpottamaan. Sopiva 
sanakirja otetaan käyttöön, kun valitset tuetun näppäimistön. 

Katso tuettujen kielten luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.

iPod touch käyttää aktiivista sanakirjaa korjausten ehdottamiseen ja kirjoitettavan 
sanan täydentämiseen. Sinun ei tarvitse keskeyttää kirjoittamista, jos haluat hyväksyä 
ehdotetun sanan.

Ehdotettu 
sana
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Sanakirjan ehdotusten hyväksyminen tai hylkääminen:
 m Voit hylätä ehdotetun sanan kirjoittamalla sanan loppuun ja hylkäämällä ehdotuksen 

napauttamalla x‑painiketta ennen kuin kirjoitat mitään muuta. Mitä useammin 
hylkäät samalle sanalle annetun ehdotuksen, sitä todennäköisemmin iPod touch alkaa 
hyväksyä sinun sanasi.

Huomaa:  Jos kirjoitat kiinaa tai japania, napauta jotakin ehdotetuista vaihtoehdoista.

 m Voit käyttää ehdotettua sanaa kirjoittamalla välilyönnin, välimerkin tai rivinvaihdon.

iPod touch myös alleviivaa jo kirjoitetut sanat, joissa on ehkä virhe.

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen käyttäminen väärin kirjoitetun sanan korvaamiseen:  
Napauta alleviivattua sanaa ja napauta sitten yhtä korjausehdotuksista.

Jos mikään ehdotuksista ei ole oikein, voit korjata valitun sanan kirjoittamalla sen 
uudelleen. Jos et halua muuttaa sanaa, napauta jonnekin muualle viestialueella.

Automaattisen korjauksen laittaminen päälle tai pois:  Valitse Yleiset > Näppäimistö 
ja laita Autom. korjaus päälle tai pois. Oletusarvoisesti automaattinen korjaus on päällä.

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen laittaminen päälle tai pois:  Valitse Yleiset > 
Näppäimistö ja laita Tarkista oikeinkirjoitus päälle tai pois. Oikeinkirjoituksen tarkistus 
on oletuksena päällä.

Muokkaaminen – leikkaaminen, kopioiminen ja sijoittaminen
Kosketusnäytöllä on helppoa tehdä muutoksia kirjoitettuun tekstiin. Näytölle tuleva 
suurennuslasi auttaa sijoittamaan lisäyskohdan täsmälleen oikeaan paikkaan. Valitun 
tekstin tarttumispisteitä käyttäen voit nopeasti laajentaa tai supistaa valintaa. Voit 
myös leikata, kopioida ja sijoittaa tekstiä ja kuvia ohjelmien sisällä tai ohjelmasta 
toiseen.



Lisäyskohdan sijoittaminen:  Tuo suurennuslasi esiin pitämällä näyttöä painettuna ja 
määritä sitten lisäyskohta vetämällä.

Tekstin valitseminen:  Tuo valintapainikkeet näkyviin napauttamalla lisäyskohtaa. 
Valitse viereinen sana napauttamalla Valitse tai valitse kaikki teksti napauttamalla 
Valitse kaikki. Voit myös valita sanan napauttamalla kahdesti. Vain luku ‑dokumenteissa, 
kuten verkkosivuilla tai vastaanottamissasi sähköposteissa voit valita sanan 
koskettamalla ja pitämällä.

Valitse enemmän tai vähemmän tekstiä vetämällä tarttumiskohdista.

Tekstin leikkaaminen tai kopioiminen:  Valitse teksti ja napauta sitten Leikkaa tai 
Kopioi.

Tekstin sijoittaminen:  Napauta lisäyskohtaa ja napauta Sijoita. Kohtaan sijoitetaan 
viimeksi leikkaamasi tai kopioimasi teksti. Tai korvaa teksti valitsemalla se ja 
napauttamalla Sijoita.

Viimeisimmän muokkauksen peruminen:  Ravista iPod touchia ja napauta Peru.

Näppäimistöasettelut
Voit valita Asetuksissa ohjelmisto‑ ja laitteistonäppäimistöjen asettelut. Käytettävissä 
olevat näppäimistöasettelut riippuvat näppäimistön kielestä.
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Näppäimistöasettelun valitseminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö 
> Kansainväliset näppäimistöt ja valitse näppäimistö. Voit valita eri kielille 
erilliset asetukset näytöllä näkyvälle ohjelmistonäppäimistölle ja ulkoiselle 
laitteistonäppäimistölle.

Näytön näppäimistön asetus määrittelee iPod touchin näytöllä näkyvän näppäimistön 
asettelun. Laitteistonäppäimistön asetus määrittelee iPod touchiin liitetyn Applen 
langattoman näppäimistön asettelun.

Applen langattoman näppäimistön käyttäminen
Voit helpottaa kirjoittamista käyttämällä langatonta Apple‑näppäimistöä (myydään 
erikseen; 3. sukupolven iPod touch tai uudempi).

Langaton Apple‑näppäimistö yhdistetään Bluetoothilla, joten näppäimistöstä on 
muodostettava pari iPod touchin kanssa. Katso ”Parin muodostaminen Bluetooth‑
laitteesta ja iPod touchista” sivulla 40.

Kun näppäimistöstä ja iPod touchista on muodostettu pari, niiden välille muodostuu 
yhteys aina, kun näppäimistö on kantaman (enimmillään n. 9 m) sisällä. Näppäimistö 
on yhdistetty, jos näytöllä näkyvä näppäimistö ei tule näkyviin, kun napautat 
tekstikenttää.

Kielen vaihtaminen laitteistonäppäimistöä käytettäessä:  Avaa käytettävissä olevien 
kielten luettelo pitämällä Komento‑näppäintä painettuna ja painamalla Välilyönti‑
näppäintä. Vaihda valittua kieltä painamalla Välilyönti‑näppäintä uudelleen.

Langattoman näppäimistön ja iPod touchin yhteyden katkaiseminen:  Pidä 
näppäimistön käynnistyspainiketta painettuna, kunnes vihreä valo sammuu.

iPod touch katkaisee yhteyden näppäimistöön, kun se on kantaman ulkopuolella.

Langattoman näppäimistön ja iPod touchin parin purkaminen:  Valitse Asetuksissa 
Yleiset > Bluetooth, napauta laitteen nimen vieressä olevaa  ja napauta ”Unohda 
tämä laite”.

Voit käyttää langattomalle näppäimistölle eri asetteluja. Katso Liite A, ”Kansainväliset 
näppäimistöt,” sivulla 219 ja ”Näppäimistöasettelut” sivulla 34.

Tulostaminen

Tietoja AirPrintista
AirPrintin avulla voit tulostaa langattomasti AirPrint‑yhteensopivilla tulostimilla. Voit 
tulostaa seuraavista iOS‑ohjelmista:

Mail – sähköpostiviestit ja liitteet, joita voidaan katsella Pikakatselussa Â

Kuvat – valokuvat ja muut kuvat Â

Safari – verkkosivut, PDF‑dokumentit ja muut liitteet, joita voidaan katsella  Â
Pikakatselussa

iBooks – PDF‑dokumentit Â



Muut App Storesta saatavat ohjelmat saattavat myös tukea AirPrintia.

AirPrint‑yhteensopiva tulostin ei vaadi erityisiä käyttöönottotoimia. Liitä se vain 
samaan Wi‑Fi‑verkkoon kuin iPod touch. (Jos et ole varma, onko tulostimesi AirPrint‑
yhteensopiva, katso lisätietoja sen dokumentaatiosta.)

Jos haluat lisätietoja, katso support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fi_FI.

Dokumentin tulostaminen
AirPrint lähettää tulostustyöt langattomasti tulostimelle Wi‑Fi‑verkon avulla. 
iPod touchin on oltava liitettynä samaan langattomaan verkkoon AirPrint‑tulostimen 
kanssa.

Dokumentin tulostaminen:
 1 Napauta  tai  (käyttämästäsi ohjelmasta riippuen) ja napauta sitten Tulosta.

 2 Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin.

 3 Aseta tulostinvalinnat, kuten kopioiden määrä ja kaksipuolinen tuloste (mikäli tulostin 
tukee sitä). Joissakin ohjelmissa voit myös valita tulostettavat sivut.

 4 Napauta Tulosta.

Tulostustyön tilan katsominen:  Paina kahdesti Koti‑painiketta  ja napauta sitten 
Tulostuskeskus.

Tulostuskeskus‑ohjelma näkyy uusimpana ohjelmana, kun dokumenttia tulostetaan. 
Ohjelman symbolissa näkyvä merkki kertoo, kuinka monta dokumenttia on 
tulostusjonossa.
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Jos tulostat useampaa dokumenttia, näet yhteenvedon kunkin tulostustyön tilasta 
valitsemalla sen.

Tulostustyön kumoaminen:  Paina kahdesti Koti‑painiketta , napauta Tulostuskeskus, 
valitse tulostustyö (jos tulostat useampaa dokumenttia) ja napauta sitten Kumoa 
tulostus.

Etsiminen
Voit etsiä monissa iPod touchin ohjelmissa, kuten Mailissa, Kalenterissa, Musiikissa, 
Videoissa, Muistiossa ja Yhteystiedoissa. Voit etsiä yksittäisestä ohjelmasta tai kaikista 
ohjelmista kerralla käyttämällä hakutoimintoa.

Hakutoimintoon siirtyminen:  Kun olet Koti‑valikon pääsivulla, pyyhkäise vasemmalta 
oikealle tai paina Koti‑painiketta .

Paina Etsi‑näytössä Koti‑painiketta  palataksesi Koti‑valikon pääsivulle.



iPod touchista etsiminen:  Kirjoita Etsi‑näytössä tekstiä hakukenttään. Hakutulokset 
tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Avaa luettelossa oleva kohde napauttamalla sitä. 
Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Hakutulosten vieressä näkyvät symbolit kertovat, mistä ohjelmista tulokset ovat. 

iPod touch saattaa näyttää aikaisempiin hakuihisi perustuvan parhaan osuman 
ylimpänä luettelossa. Safarin hakutulokset sisältävät mahdollisuuden etsiä verkosta tai 
Wikipediasta.

Ohjelma Mitä etsitään

Yhteystiedot Etu‑ ja sukunimet ja yritysten nimet

Mail Kaikkien tilien Vastaanottaja‑, Lähettäjä‑ ja Aihe‑
kentät (viestien tekstistä ei etsitä)

Kalenteri Tapahtumien otsikot, kutsutut, paikat ja 
huomautukset

Musiikki ja Videot Musiikki (kappaleiden, artistien ja albumien 
nimet) ja podcastien, videoiden ja äänikirjojen 
otsikot

Muistiot Muistioiden teksti

Hakutoiminto etsii myös iPod touchin mukana tulleiden ja siihen asennettujen 
ohjelmien nimiä, joten jos sinulla on paljon ohjelmia, hakutoiminto voi olla kätevä tapa 
löytää ja avata niitä.

Ohjelmien avaaminen Etsi-näytöstä:  Syötä ohjelman nimi ja avaa sitten ohjelma 
suoraan hakutuloksista napauttamalla sitä.

Voit valita Spotlight‑haku‑asetuksella, mistä sisällöstä etsitään ja missä järjestyksessä 
tulokset esitetään. Katso ”Spotlight‑haku” sivulla 169.

Ääniohjaus
Ääniohjauksella (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) voit hallita iPodin musiikin 
toistoa äänikomennoilla. 
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Huomaa:  Ääniohjaus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä. Jos haluat käyttää 
ääniohjausta 3. sukupolven iPod touch ‑mallissa, tarvitset kaukosäätimellä ja 
mikrofonilla varustetut Apple‑nappikuulokkeet tai yhteensopivan lisävarusteen, jossa 
on mikrofoni. 

Ääniohjauksen käyttäminen:  Pidä Koti‑painiketta  painettuna, kunnes Ääniohjaus‑
näyttö avautuu ja kuulet merkkiäänen. 

Käytä kappaleiden toistamiseen seuraavia komentoja.

Musiikin toiston hallitseminen Sano ”toista” tai ”toista musiikkia”. Keskeytä toisto 
sanomalla ”keskeytä” tai ”keskeytä musiikki”. Voit 
myös sanoa ”seuraava” tai ”edellinen”.

Albumin, artistin tai soittolistan toistaminen Sano ”toista” ja sano sitten ”albumi”, ”artisti” tai 
”soittolista” ja sano nimi.

Nykyisen soittolistan sekoittaminen Sano ”sekoita”.

Lisätietojen saaminen nykyisestä kappaleesta Sano ”mikä kappale tämä on”, ”mikä on tämän 
kappaleen nimi”, ”kuka laulaa tämän kappaleen” 
tai ”kenen kappale tämä on”.

Geniuksen käyttäminen samanlaisten 
kappaleiden toistamiseen

Sano ”Genius”, ”toista lisää samanlaisia” tai ”soita 
lisää samanlaisia kappaleita”.

Kellonajan kysyminen Sano ”kuinka paljon kello on” tai ”paljonko kello 
on”

Ääniohjauksen kumoaminen Sano ”kumoa” tai ”hylkää”.

Näin onnistut parhaiten:
Puhu selkeästi ja luonnollisesti. Â

Sano ainoastaan iPod touchin komennot ja nimet. Pidä komentojen välissä lyhyt  Â
tauko.

Jos haluat lisätietoja ääniohjauksen käyttämisestä, mukaan lukien tietoja ääniohjauksen 
käyttämisestä eri kielillä, katso support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=fi_FI.

http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=fi_FI


Ääniohjaus odottaa yleensä, että komennot puhutaan kielellä, joka iPod touchille on 
asetettu (asetus Yleiset > Maakohtaiset > Kieli). Ääniohjaus‑asetuksissa voit vaihtaa 
äänikomennoissa käytettävän kielen. Joistakin kielistä on käytettävissä eri murteita tai 
korostuksia.

Kielen tai maan vaihtaminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus 
ja napauta kieltä tai maata.

Katso ”iPodin hallitseminen ääniohjauksella” sivulla 59.

Bluetooth-laitteet
Voit käyttää iPod touchia langattoman Apple‑näppäimistön ja muiden Bluetooth‑
laitteiden, kuten Bluetooth‑kuulokkeiden kanssa. Jos haluat tietoja tuetuista Bluetooth‑
profiileista, katso support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fi_FI.

Parin muodostaminen Bluetooth-laitteesta ja iPod touchista

VAROITUS:  Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä Tärkeitä tuotetietoja 
‑oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/.

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth‑laitetta iPod touchin kanssa, niistä on 
muodostettava pari.

Parin muodostaminen Bluetooth-kuulokemikrofonista, -autopaketista tai muusta 
laitteesta ja iPod touchista:  

 1 Aseta laite löydettäväksi tai etsimään muita Bluetooth‑laitteita noudattamalla laitteen 
mukana tulleita ohjeita.

 2 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.

 3 Valitse laite iPod touchissa ja syötä sen pääsyavain tai PIN‑koodi. Ohjeita 
pääsyavaimesta tai PIN‑koodista löydät laitteen mukana tulleesta dokumentaatiosta.

Kun olet muodostanut parin kuulokkeista ja iPod touchista, tuotteen nimi ja  tulevat 
näytölle, kun tuot näkyviin äänen tai videon toistosäätimet. Jos haluat vaihtaa eri 
äänentoistolaitteeseen, kuten sisäiseen kaiuttimeen, napauta .

Parin muodostaminen langattomasta Apple-näppäimistöstä ja iPod touchista: 
 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.

 2 Laita langaton Apple‑näppäimistö päälle painamalla sen virtapainiketta.

 3 Valitse iPod touchissa Laitteet‑kohdan alta näppäimistö.

 4 Kirjoita pääsyavain näppäimistöllä ohjeiden mukaisesti ja paina rivinvaihtoa.

Huomaa:  Voit asettaa Applen langattoman näppäimistön pariksi vain yhdelle 
iPod touchille kerrallaan. Jos haluat asettaa pariksi toisen näppäimistön, nykyinen pari 
on ensin purettava.
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Jos haluat lisätietoja, katso ”Applen langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 35.

Bluetoothin tila
Bluetooth‑symboli tulee näkyviin iPod touchin tilapalkkiin näytön yläreunaan:
 Â  tai : Bluetooth on päällä ja iPod touchiin on yhdistetty laite. (Symbolin väri 

riippuu tilapalkin väristä.)

 Â : Bluetooth on päällä, mutta laitetta ei ole yhdistetty. Jos olet muodostanut parin 
laitteen ja iPod touchin välille, laite saattaa olla kantaman ulkopuolella tai pois 
päältä.

 Â Ei Bluetooth‑symbolia:  Bluetooth on pois päältä.

Bluetooth-laitteen ja iPod touchin parin purkaminen
Voit purkaa Bluetooth‑laitteen ja iPod touchin parin, jos et enää halua käyttää niitä 
yhdessä.

Bluetooth-laitteen pariasetuksen purkaminen:  
 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.

 2 Napauta laitteen nimen vieressä  ja napauta ”Unohda tämä laite”.

Akku
iPod touchissa on sisäinen akku. Käyttäjä ei pääse käsiksi akkuun ja sen voi vaihtaa vain 
valtuutettu palveluntarjoaja.

Akun lataaminen

VAROITUS:  Tärkeitä turvallisuustietoja iPod touchin lataamisesta löytyy Tärkeitä 
tuotetietoja ‑oppaasta osoitteessa www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch. 

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva symboli näyttää akun jäljellä olevan varauksen tai 
latauksen tilan. 

Latautuu Latautunut

Akun lataaminen ja iPod touchin synkronoiminen:  Liitä iPod touch tietokoneeseen 
käyttäen mukana tullutta telakkaliitäntä‑USB‑kaapelia. 

http://www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch/


Tärkeää:  iPod touchin akku voi latautumisen sijasta tyhjentyä, jos iPod touch on 
liitettynä tietokoneeseen, joka on pois päältä tai nukkumis‑ tai valmiustilassa.

Jos synkronoit tai käytät iPod touchia samalla, kun lataat sen akkua, lataaminen 
saattaa kestää pidempään. Voit myös ladata iPod touchin akun käyttäen Applen USB‑
virtalähdettä, joka on saatavilla erikseen. 

Tärkeää:  Jos iPod touchin akku on hyvin tyhjä, se saattaa näyttää toisen seuraavista 
kuvista, mikä tarkoittaa, että iPod touchia on ladattava enimmillään 10 minuuttia 
ennen kuin sitä voidaan käyttää. Jos iPod touchin akun varaus on erittäin alhainen, 
näyttö saattaa pysyä pimeänä jopa 2 minuuttia ennen kuin toinen hyvin tyhjää akkua 
osoittavista kuvista tulee näkyviin.

tai

Akun käyttöajan maksimoiminen
iPod touchissa käytetään litiumioniakkuja. Tietoja iPod touchin akun käyttöiän 
maksimoimisesta on osoitteessa www.apple.com/fi/batteries.

Akun vaihtaminen
Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta 
vaihtamaan uuteen. iPod touchin akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa; sen voi vaihtaa 
vain valtuutettu palveluntarjoaja. Jos haluat lisätietoja, katso www.apple.com/fi/
support/ipod/service/battery.
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Turvallisuusominaisuudet
Turvallisuusominaisuudet auttavat suojaamaan iPod touchin sisältämiä tietoja, jotta 
muut eivät pääse niihin käsiksi.

Pääsykoodit ja tietojen suojaus
Voit asettaa pääsykoodin, joka on syötettävä joka kerta, kun iPod touch käynnistetään 
tai herätetään.

Pääsykoodin asettaminen:  Valitse Asetukset > Yleiset > Pääsykoodi, syötä 
nelinumeroinen pääsykoodi ja vahvista pääsykoodi syöttämällä se uudelleen. 
iPod touch vaatii tämän jälkeen syöttämään pääsykoodin lukituksen avaamista tai 
pääsykoodilukitusasetusten näyttämistä varten.

Pääsykoodin asettaminen laittaa tietojen suojauksen päälle (3. sukupolven iPod touch 
tai uudempi). Tietojen suojaus käyttää pääsykoodia avaimena iPod touchiin 
tallennettujen sähköpostiviestien ja niiden liitteiden salaamisessa. (Myös jotkin App 
Storesta saatavat ohjelmat saattavat käyttää tietojen suojausta.) Ilmoitus Asetusten 
pääsykoodilukitusnäytön alareunassa kertoo, onko tietojen suojaus on käytössä.

Voit parantaa iPod touchin turvallisuutta asettamalla pois Numerokoodi‑asetuksen 
ja käyttämällä pitempää pääsykoodia, jossa on numeroita, kirjaimia, välimerkkejä ja 
erikoismerkkejä. Katso ”Pääsykoodi” sivulla 169.

Tärkeää:  3. sukupolven iPod touch ‑mallissa, jonka mukana ei tullut iOS 4:ää tai 
uudempaa, iOS‑ohjelmisto on myös palautettava, jotta tietojen suojaus voidaan ottaa 
käyttöön. Katso ”iPod touchin ohjelmiston palauttaminen” sivulla 228.

Etsi iPod touchini
Etsi iPod touchini ‑toiminnolla voit etsiä ja suojata iPod touchisi käyttämällä 
ilmaista Find My iPhone ‑ohjelmaa toisessa iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa tai 
verkkoselaimella varustetussa Macissa tai PC:ssä. Etsi iPod touchini sisältää seuraavat 
toiminnot:
 Â Paikantaminen kartalla:  Näyttää iPod touchin likimääräisen sijainnin kartalla koko 

näytön näkymässä

 Â Viestin näyttäminen tai äänimerkin antaminen: Mahdollistaa viestin kirjoittamisen 
iPod touchin näytölle tai äänimerkin soittamisen täydellä äänenvoimakkuudella 
kahden minuutin ajan, vaikka soitto/äänetön‑kytkin olisi äänetön‑asennossa.

 Â Etäpääsykoodi: Mahdollistaa iPod touchin lukitsemisen etänä ja 4‑numeroisen 
pääsykoodin asettamisen, vaikka pääsykoodia ei olisi ennestään

 Â Etätyhjennys: Mahdollistaa kaiken median ja datan poistamisen iPod touchista 
palauttamalla sen tehdasasetukset

Etsi iPod touchini -palvelun käyttäminen:  Etsi iPod touchini on otettava käyttöön 
iPod touchissa ennen kuin näitä ominaisuuksia voidaan käyttää. Katso ”MobileMe‑tilien 
käyttöönotto” sivulla 20.



Jos haluat paikantaa kadonneen iPod touchin ja käyttää muita Etsi iPod touchini 
‑ominaisuuksia, lataa ilmainen Find My iPhone ‑ohjelma App Storesta toiselle iOS‑
laitteelle tai kirjaudu sisään me.comiin Macin tai PC:n verkkoselaimessa.

Etsi iPod touchini ‑toiminto paikantaa iPod touchisi Wi‑Fi‑verkon avulla. Jos Wi‑
Fi‑verkko on pois päältä tai iPod touchiasi ei ole yhdistetty Wi‑Fi‑verkkoon, Etsi 
iPod touchini ‑toiminto ei voi paikallistaa laitetta.

Huomaa:  Etsi iPod touchini edellyttää MobileMe‑tiliä. MobileMe on Applen 
verkkopalvelu, joka tarjoaa Etsi iPod touchini ‑palvelun 4. sukupolven iPod touch 
‑asiakkaille ilmaiseksi ja lisäominaisuuksia maksullisen jäsenyyden kautta. MobileMe 
ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Jos haluat lisätietoja, katso 
”MobileMe‑tilien käyttöönotto” sivulla 20 tai vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/
mobileme.

iPod touchin puhdistaminen
Puhdista iPod touch välittömästi, jos se joutuu kosketuksiin tahraavien aineiden kanssa, 
kuten muste, värit, meikit, lika, ruoka, öljyt ja voiteet. Kun aiot puhdistaa iPod touchin, 
irrota kaikki kaapelit ja sammuta iPod touch (pidä käynnistys‑/nukkumispainiketta 
painettuna ja liu’uta sitten näytölle tulevaa liukusäädintä). Käytä sitten pehmeää, 
hieman kostutettua, nukkaamatonta liinaa. Vältä kosteuden joutumista aukkoihin. Älä 
käytä ikkunanpuhdistusaineita, kodin puhdistusaineita, paineilmaa, aerosolisuihkeita, 
liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita iPod touchin puhdistamiseen.

Lisätietoja iPod touchin käsittelemisestä löytyy iPod touchin Tärkeitä tuotetietoja 
‑oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen
Jos jokin ei toimi oikein, kokeile iPod touchin uudelleenkäynnistystä, ohjelman 
pakottamista lopettamaan tai iPod touchin nollaamista.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen:  Pidä käynnistys‑/nukkumispainiketta 
painettuna, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin. Sammuta iPod touch 
liu’uttamalla sormea liukusäätimen yli. Kytke iPod touch taas päälle pitämällä 
käynnistys‑/nukkumispainiketta painettuna, kunnes Apple‑logo tulee näkyviin.

Jos et voi sammuttaa iPod touchia tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava 
iPod touch. Nollaus tulee tehdä vain, jos iPod touchin sammuttaminen ja 
käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.

Ohjelman pakottaminen lopettamaan:  Pidä käynnistys‑/nukkumispainiketta 
painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin, ja 
pidä sitten Koti‑painiketta  painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.
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Voit myös pakottaa ohjelman lopettamaan poistamalla sen viimeksi käytettyjen 
luettelosta. Katso ”Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen” sivulla 23.

iPod touchin nollaaminen:  Pidä Käynnistys/nukkumis‑ ja Koti‑painiketta  painettuna 
vähintään 10 sekuntia, kunnes Apple‑logo tulee näkyviin.

Lisää vianmääritysohjeita löytyy kohdasta Liite B, ”Tuki ja muita tietoja,” sivulla 225.
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Tietoja synkronoimisesta
Synkronoiminen kopioi tiedot tietokoneelta tai verkkotililtä iPod touchiin ja pitää 
tiedot yhtenevinä kopioimalla yhdessä paikassa tehdyt muutokset toiseen.

Voit synkronoida tietokoneen iTunesia käyttäen yhteystietoja, kalentereita ja muita 
tietoja; iOS‑ohjelmia, kuvia ja videoita; musiikkia ja muuta iTunes‑sisältöä. Oletuksena 
synkronointi tapahtuu aina, kun iPod touch liitetään tietokoneeseen.

Voit myös määritellä iPod touchin käyttämään MobileMe‑, Microsoft Exchange‑, 
Google‑, Yahoo!‑ ja muita tilejä. Näiden tilien tiedot synkronoidaan langattomasti.

Tilien synkronoiminen
MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! ja muut verkkopalveluiden tarjoajat 
synkronoivat tiedot – esimerkiksi yhteystiedot, kalenterit, selaimen kirjanmerkit ja 
muistiot (3. sukupolven iPod touch tai uudempi)– langattomasti, joten iPod touchia 
ei tarvitse liittää tietokoneeseen. Jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch tai uudempi, 
voit synkronoida muistioita langattomasti.

Jotkin palveluntarjoajat (kuten MobileMe ja Microsoft Exchange) lähettävät tietojen 
päivitykset push‑tekniikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että synkronointi tapahtuu aina, kun 
tietoja muutetaan. Hae uudet tiedot ‑kohdan Push‑asetuksen on oltava päällä (se on 
päällä oletuksena). Muut palveluntarjoajat hakevat tehtyjä muutoksia säännöllisesti 
synkronointia varten. Hae‑asetuksella voit määritellä, kuinka usein tämä tapahtuu. 
Katso ”Hae uudet tiedot” sivulla 180.

Jos haluat tietoja tilien käyttöönottamisesta iPod touchissa, katso”Sähköposti‑, 
yhteystieto‑ ja kalenteritilien lisääminen” sivulla 20.

Synkronoiminen iTunesin kanssa
Voit määritellä iTunesin synkronoimaan haluamasi tiedot:

musiikki Â

elokuvat Â
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TV‑ohjelmat Â

App Storesta ladatut pelit ja ohjelmat Â

musiikkivideot Â

podcastit Â

kirjat ja äänikirjat Â

iTunes U ‑kokoelmat Â

kuvat ja videot (tietokoneesi kuvaohjelmasta tai ‑kansiosta) Â

yhteystiedot – nimet, puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja muuta Â

kalenterit – tapaamiset ja tapahtumat Â

muistiot Â

sähköpostitiliasetukset Â

verkkosivujen kirjanmerkit Â

Voit säätää synkronointiasetuksia koska tahansa, kun iPod touch on liitettynä 
tietokoneeseen.

Musiikki, äänikirjat, podcastit, kirjat, iTunes U ‑kokoelmat, videot ja ohjelmat 
synkronoidaan iTunes‑kirjastosta. Jos sinulla ei vielä ole sisältöä iTunesissa, voit helposti 
esikatsella ja ladata sisältöä iTunesiin iTunes Storesta (ei käytettävissä kaikissa maissa 
tai kaikilla alueilla). Voit myös lisätä musiikkia iTunes‑kirjastoon CD:iltä. Jos haluat 
tietoja iTunesista ja iTunes Storesta, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes‑ohjeet.

Yhteystiedot, kalenterit, muistiinpanot ja verkkosivujen kirjanmerkit synkronoidaan 
tietokoneen ohjelmien kanssa seuraavassa osiossa kerrotulla tavalla. iPod touchissa 
tehdyt uudet tietueet tai muutokset synkronoidaan tietokoneelle ja päinvastoin.

iTunesin avulla voit synkronoida kuvia ja videoita ohjelmasta tai kansiosta.

Sähköpostitilin asetukset voidaan synkronoida vain tietokoneen sähköpostiohjelmasta 
iPod touchiin. Tämä mahdollistaa sähköpostitilien muokkaamisen iPod touchissa 
vaikuttamatta tietokoneen sähköpostiasetuksiin.

Huomaa:  Voit myös luoda sähköpostitilejä suoraan iPod touchissa. Katso ”Sähköposti‑, 
yhteystieto‑ ja kalenteritilien lisääminen” sivulla 20.

iPod touchissa iTunes Storesta tai App Storesta ostetut kohteet synkronoidaan iTunes‑
kirjastoon. Voit myös ostaa tai ladata sisältöä ja ohjelmia iTunes Storesta tietokoneelle 
ja synkronoida ne iPod touchiin.

Voit asettaa iPod touchin synkronoimaan vain osan tietokoneen sisällöstä. Saatat 
esimerkiksi haluta synkronoida vain tietyt musiikkisoittolistat tai vain katsomattomat 
videopodcastit.  



Tärkeää:  Sinun tulee olla kirjautuneena sisään omalle käyttäjätilillesi ennen 
iPod touchin liittämistä.

iTunes-synkronoinnin käyttöönotto:
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen ja avaa iTunes.

 2 Valitse iTunesissa Laitteet‑luettelosta iPod touch.

 3 Määrittele synkronointiasetukset kaikissa asetusosioissa.

Seuraavassa osiossa on kuvaukset eri asetusosioista.

 4 Osoita näytön oikeassa alakulmassa Käytä.

”Avaa iTunes, kun tämä iPod touch liitetään” on oletuksena valittuna. 

iTunesin iPod touch -asetusosiot
Seuraavat osiot tarjoavat yleiskatsauksen kaikista iPod touchin asetusosioista. Saat 
lisätietoja avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes‑ohjeet.

Huomaa:  iTunes‑kirjastossasi olevan sisällön tyypeistä riippuen iTunesissa voi näkyä 
muidenkin osioiden painikkeita.

Yhteenveto-osio
Valitse ”Avaa iTunes, kun tämä iPod touch liitetään”, jos haluat, että iTunes aukeaa 
ja synkronoi iPod touchin automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Poista 
tämän vaihtoehdon valinta, jos haluat synkronoida osoittamalla Synkronoi‑
painiketta iTunesissa. Jos haluat lisätietoja, katso ”Automaattinen iTunes‑
synkronoiminen” sivulla 51.

Valitse ”Synkronoi vain valitut kappaleet ja videot”, jos haluat iTunesin ohittavan 
synkronoinnissa iTunes‑kirjaston merkitsemättömät kohteet.
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Jos haluat, että iTunes muuntaa suuremmat äänitiedostot standardiin iTunes‑
äänimuotoon synkronoinnin aikana, valitse ”Muunna suurempaa bittimäärää käyttävät 
kappaleet 128 kb/s AAC ‑muotoon”.

Ota automaattinen synkronointi pois käytöstä musiikin ja videoiden asetusosioissa 
valitsemalla ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”. Katso ”Sisällön hallitseminen 
käsin” sivulla 52.

Valitse ”Salaa iPodin varmuuskopio”, jos haluat salata tiedot, jotka iTunes tallentaa 
tietokoneelle tehdessään varmuuskopion. Salatut varmuuskopiot on merkitty 
lukkosymbolilla  ja tietojen palauttamiseksi iPod touchiin vaaditaan salasana. Katso 
”iPod touchin varmuuskopioiminen” sivulla 226.

Voit laittaa käyttöapuominaisuuksia (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) päälle 
osoittamalla Määrittele Käyttöapu. Katso Luku 27, ”Käyttöapu,” sivulla 201.

Ohjelmat-osio
Ohjelmat‑osiossa voit synkronoida App Store ‑ohjelmia, järjestellä ohjelmia 
iPod touchin Koti‑valikossa tai kopioida dokumentteja iPod touchin ja tietokoneen 
välillä.

Jos haluat synkronoida iPod touchin uudet ohjelmat, jotka olet ladannut tai 
synkronoinut toisesta laitteesta, valitse ”Synkronoi automaattisesti uudet ohjelmat”. Jos 
poistat ohjelman iPod touchista, voit asentaa sen uudelleen Ohjelmat‑osiosta, jos se on 
synkronoitu aiemmin.

Voit luoda iPod touchissa dokumentteja ohjelmilla, jotka tukevat tiedostonjakoa, ja 
kopioida dokumentit tietokoneelle. Voit myös kopioida dokumentteja tietokoneelta 
iPod touchiin ja käyttää niitä tiedostonjakoa tukevien ohjelmien kanssa. Katso 
”Tiedostonjako” sivulla 52.

Musiikki-, Elokuvat-, TV-ohjelmat-, Podcastit-, iTunes U- ja Kirjat-osiot
Valitse näissä osioissa media, jota haluat synkronoida. Voit synkronoida kaikki 
kappaleet, elokuvat, TV‑ohjelmat, podcastit, iTunes U ‑kokoelmat, kirjat ja äänikirjat tai 
valita haluamasi sisällön.

Jos luot soittolistakansion (kokoelman soittolistoja) iTunesissa, kansio ja sen soittolistat 
synkronoidaan iPod touchiin. Soittolistakansioita ei voida luoda suoraan iPod touchissa. 

Jos kuuntelet osan podcastista tai äänikirjasta, tieto pysäytyskohdasta synkronoituu 
myös, kun synkronoit sisältöä iTunesin kanssa. Jos kuuntelet tarinaa iPod touchilla, voit 
jatkaa kuuntelua samasta kohdasta iTunesilla tietokoneella tai päinvastoin. 

Jos haluat katsella tietokoneella olevaa vuokraelokuvaa iPod touchissa, synkronoi se 
iPod touchiin iTunesin Elokuvat‑osiossa.



iPod touchiin synkronoidaan vain kappaleet ja videot, jotka ovat iPod touchin 
tukemassa muodossa. Tietoja iPod touchin tukemista muodoista löytyy osoitteesta 
www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.

Tärkeää:  Jos poistat kohteen iTunesista, se poistetaan iPod touchista seuraavassa 
synkronoinnissa.

Kuvat-osio
Macilla voit synkronoida kuvia Aperturesta tai iPhoto 4.0.3:sta tai uudemmasta 
ja videoita iPhoto 6.0.6:sta tai uudemmasta. PC:llä voit synkronoida kuvia Adobe 
Photoshop Elements 8.0:sta tai uudemmasta. Voit synkronoida kuvia ja videoita myös 
mistä tahansa Macin tai PC:n kansiosta, joka sisältää kuvia.

Tiedot-osio
Tiedot‑osiossa voit määrittää yhteystietojen, kalenterien, sähköpostitilien ja 
verkkoselaimen synkronointiasetukset.

Yhteystiedot Â

Voit synkronoida yhteystiedot esimerkiksi Mac OS X:n Osoitekirjan, Yahoo!:n 
osoitekirjan ja Googlen osoitekirjan kanssa Macissa tai Yahoo!:n osoitekirjan, 
Googlen osoitekirjan, Windowsin osoitekirjan (Outlook Express), Windowsin 
yhteystietojen (Vista ja Windows 7) tai Microsoft Outlook 2003:n, 2007:n tai 2010:n 
kanssa PC:ssä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien yhteystiedot. PC:ssä voit 
synkronoida yhteystiedot yhden ohjelman kanssa kerralla.)

Jos haluat synkronoida Yahoo!:n osoitekirjasta, voit syöttää uudet 
sisäänkirjautumistiedot osoittamalla Valinnat, kun muutat Yahoo!:n käyttäjätunnusta 
tai salasanaa synkronointiasetusten määrittämisen jälkeen.

Kalenterit Â

Voit synkronoida kalentereita ohjelmista, kuten iCalista Macilla tai Microsoft Outlook 
2003:sta, 2007:stä tai 2010:stä PC:llä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien 
kalenterit. PC:ssä voit synkronoida yhteystiedot vain yhden ohjelman kanssa 
kerralla.)

Sähköpostitilit Â

Voit synkronoida sähköpostitilien asetuksia Mailista Macilla ja Microsoft Outlook 
2003:sta, 2007:stä tai 2010:stä tai Outlook Expressistä PC:llä. Tilien asetukset siirretään 
vain tietokoneelta iPod touchiin. iPod touchissa sähköpostitiliin tekemäsi muutokset 
eivät vaikuta tietokoneen tiliin.

Huomaa:  Yahoo!‑sähköpostitilin salasanaa ei tallenneta tietokoneelle, joten sitä 
ei voida synkronoida ja se on syötettävä iPod touchiin. Valitse Asetuksissa ”Mail, 
yhteystiedot, kalenterit”, napauta Yahoo!‑tiliä ja syötä salasana.

Kirjanmerkit Â

Voit synkronoida kirjanmerkit Safarista Macissa tai Safarista tai Microsoft Internet 
Explorerista PC:ssä.
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Muistiot Â

Synkronoi iPod touchin Muistiot‑ohjelman muistioita Mailin muistiinpanojen kanssa 
Macissa tai Microsoft Outlook 2003:n, 2007:n tai 2010:n muistiinpanojen kanssa 
PC:ssä.

Lisävalinnat Â

Nämä valinnat antavat sinun korvata iPod touchin tietoja tietokoneen tiedoilla 
seuraavan synkronoinnin aikana.

Automaattinen iTunes-synkronoiminen
Oletuksena iPod touch synkronoidaan aina, kun yhdistät sen iTunesiin. Voit estää 
iPod touchia synkronoimasta automaattisesti, kun liität iPod touchin johonkin muuhun 
tietokoneeseen kuin siihen, jonka kanssa yleensä synkronoit.

iPod touchin automaattisen synkronoinnin poistaminen käytöstä:  
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.

 2 Valitse iTunesin Laitteet‑luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa 
Yhteenveto.

 3 Poista valinta kohdasta ”Avaa iTunes, kun tämä iPod touch liitetään”.

Kun automaattinen synkronointi on otettu pois käytöstä, voit edelleen synkronoida 
osoittamalla Synkronoi‑painiketta.

Kaikkien iPodien, iPhonien ja iPadien automaattisen synkronoinnin estäminen:  
 1 Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset (Macilla) tai Muokkaa > Asetukset (PC:llä).

 2 Osoita Laitteet ja valitse ”Estä iPodeja, iPhoneja ja iPadeja synkronoimasta 
automaattisesti”.

Jos tämä valintaneliö on valittuna, iPod touch ei synkronoi, vaikka ”Avaa iTunes, kun 
tämä iPod touch liitetään” olisi valittuna Yhteenveto‑osiossa.

Automaattisen synkronoinnin estäminen kerran asetuksia muuttamatta:  Avaa 
iTunes, liitä iPod touch tietokoneeseen ja pidä Komento‑ ja Optio‑näppäimiä 
(Macissa) tai Vaihto‑ ja Ctrl‑näppäimiä (PC:ssä) painettuina, kunnes näet iPod touchin 
sivupalkissa.

Synkronoiminen manuaalisesti:  Valitse iTunesin sivupalkista iPod touch ja osoita 
ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa Synkronoi‑painiketta. Jos synkronointiasetuksia 
on muutettu, osoita Käytä.



Sisällön hallitseminen käsin
Hallitsemalla käsin voit valita musiikin, videot ja podcastit, jotka haluat iPod touchiin.

iPod touchin asettaminen sisällön hallitsemiseen käsin:  
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.

 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.

 3 Osoita Yhteenveto‑välilehteä ja valitse ” Hallitse musiikkia ja videoita käsin”.

 4 Osoita Käytä.

Kohteiden lisääminen iPod touchiin:  Vedä kappale, video, podcast tai soittolista 
iTunes‑kirjastosta iPod touchiin (sivupalkissa). Voit valita lisättäviksi useita kohteita 
kerralla Vaihto‑osoittamalla tai Komento‑osoittamalla (Macissa) tai Ctrl‑napsauttamalla 
(Windowsissa).

iTunes synkronoi sisällön välittömästi. Jos poistat valinnan kohdasta ”Hallitse musiikkia 
ja videoita käsin”, käsin lisäämäsi sisältö poistetaan iPod touchista seuraavan kerran, 
kun iTunes synkronoi sisältöä.

Kohteiden poistaminen iPod touchista:  Kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen, 
valitse iPod touch iTunesin sivupalkista ja tuo sitten sen sisältö näkyviin osoittamalla 
kolmiota. Valitse sisältöalue, kuten Musiikki tai Elokuvat ja valitse sitten kohteet, jotka 
haluat poistaa, ja paina näppäimistön poistonäppäintä (Delete).

Kohteen poistaminen iPod touchista ei poista sitä iTunes‑kirjastosta.

Huomaa:  Genius ei toimi, jos hallitset sisältöä käsin. Katso ”Geniuksen käyttäminen 
iPod touchissa” sivulla 62.

Ostetun sisällön siirtäminen toiseen tietokoneeseen
Voit siirtää iPod touchissa olevaa sisältöä, joka on ostettu yhden tietokoneen iTunesilla, 
toisen valtuutetun tietokoneen iTunes‑kirjastoon. Tietokoneen täytyy olla valtuutettu 
toistamaan Apple ID:lläsi hankittua sisältöä.

Tietokoneen valtuuttaminen:  Avaa iTunes tietokoneella ja valitse Store > Valtuuta 
tietokone.

Ostetun sisällön siirtäminen:  Liitä iPod touch toiseen tietokoneeseen. Valitse 
iTunesissa Arkisto (Windowsissa Tiedosto) > Siirrä ostokset iPod touchista.

Tiedostonjako
Tiedostonjaolla voit siirtää tiedostoja iPod touchin ja tietokoneen välillä. Voit jakaa 
tiedostoja, jotka on luotu yhteensopivalla ohjelmalla ja tallennettu tuettuun muotoon.
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Tiedostonjakoa tukevat ohjelmat näkyvät iTunesin Tiedostonjako‑osion 
ohjelmaluettelossa. Jokaisen ohjelman kohdalla Tiedostot‑luettelo näyttää 
iPod touchissa olevat dokumentit. Katso ohjelman dokumentaatiosta, miten se jakaa 
tiedostoja; kaikki ohjelmat eivät tue tätä ominaisuutta.

Tiedoston siirtäminen iPod touchista tietokoneelle:
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.

 2 Valitse iTunesin Laitteet‑luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa 
olevaa Ohjelmat‑välilehteä.

 3 Valitse Tiedostonjako‑osiossa ohjelma vasemmalla olevasta luettelosta.

 4 Valitse oikealta tiedosto, jonka haluat siirtää, osoita ”Tallenna kohteeseen” ja valitse 
kohde tietokoneelta.

Tiedoston siirtäminen tietokoneelta iPod touchiin:
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.

 2 Valitse iTunesin Laitteet‑luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa 
olevaa Ohjelmat‑välilehteä.

 3 Osoita Tiedostonjako‑osiossa Lisää.

 4 Valitse tiedosto ja osoita Valitse (Mac) tai OK (PC).

Tiedosto siirretään laitteeseen ja voidaan avata ohjelmalla, joka tukee kyseistä 
tiedostotyyppiä. Jos haluat siirtää useamman kuin yhden tiedoston, valitse seuraava 
tiedosto samalla tavalla.

Tiedoston poistaminen iPod touchista:  Valitse tiedosto Tiedostot‑luettelosta ja 
napauta Poista.
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Voit nauttia suosikkimusiikistasi, laajakuvavideoista sekä muusta käyttäen Musiikki ja 
videot ‑ohjelmia. Voit selata iPod touchin sisältöä kategorioiden, kuten soittolistojen, 
artistien, kappaleiden tai videoiden mukaan, tai selata albumikuvitusta Cover Flow 
‑näkymässä. Voit toistaa musiikkia AirPlay‑kaiuttimilla tai ‑äänentoistojärjestelmillä tai 
katsella videoita televisiossa AirPlayta ja Apple TV:tä käyttäen.

Musiikin, videoiden ja muun sisällön hankkiminen
Voit hankkia musiikkia, videoita ja muuta sisältöä iPod touchiin kahdella tavalla:

Siirrä musiikkia, videoita ja muuta iPod touchiin synkronoimalla sisältöä  Â
tietokoneella olevasta iTunesista. Voit synkronoida kaiken median tai valita tietyt 
kappaleet, videot, podcastit ja iTunes U ‑kokoelmat. Katso ”Synkronoiminen iTunesin 
kanssa” sivulla 46.

iPod touchin iTunes Storella voit ostaa ja ladata kappaleita, albumeita, TV‑ohjelmia,  Â
elokuvia, musiikkivideoita ja äänikirjoja suoraan iPod touchiin. Voit myös suoratoistaa 
ja ladata ääni‑ ja video‑podcasteja sekä iTunes U ‑sisältöä. Kun olet kuunnellut 
podcastin tai katsonut TV‑ohjelman, voit hankkia lisää jaksoja iTunes Storesta 
napauttamalla jaksoon sisältyvää linkkiä. Katso Luku 21, ”iTunes Store,” sivulla 147.

Musiikki ja muu äänisisältö
iPod touchin tarkka Multi‑Touch‑näyttö tekee kappaleiden kuuntelemisesta visuaalisen 
kokemuksen. Voit selailla soittolistoja tai selata albumikuvitusta Cover Flow’ssa.

Voit kuunnella ääntä sisäisestä kaiuttimesta, kuulokeporttiin liitetyistä kuulokkeista 
tai Bluetooth‑stereokuulokkeista, joista on muodostettu pari langattomasti. Kun 
kuulokkeet on liitetty, tai niistä on muodostettu pari laitteen kanssa, kaiuttimesta ei 
kuulu ääntä.

5Musiikki ja videot



 Luku 5    Musiikki ja videot 55

VAROITUS:  Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä Tärkeitä tuotetietoja 
‑oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch.

Kappaleiden ja muun äänisisällön toistaminen
Voit selata iPod touchin sisältöä esimerkiksi soittolistojen, artistien, kappaleiden tai 
videoiden mukaan, tai selata albumikuvitusta Cover Flow ‑näkymässä. iTunesista 
synkronoitavien soittolistakansioiden avulla voit ryhmitellä soittolistoja.

Kokoelman selaaminen:  Napauta Soittolistat, Artistit tai Kappaleet. Jos haluat selata 
albumeja, äänikirjoja, kokoelmia, säveltäjiä, lajeja, iTunes U:ta, podcasteja tai videoita, 
napauta Muut‑painiketta.

Voit korvata selauspainikkeet näytön alalaidassa useammin käyttämilläsi painikkeilla. 
Katso ”Selauspainikkeiden vaihtaminen” sivulla 69.

Podcastin lisäjaksojen hankkiminen:  Napauta Podcastit (napauta ensin Muut, jos 
Podcastit ei ole näkyvissä) ja napauta sitten podcastia nähdäksesi luettelon sen 
jaksoista. Näytä luettelo muista iTunes Storesta saatavista jaksoista napauttamalla 
”Lisää jaksoja…”.

Genius-miksien selaaminen:  Napauta Genius (napauta ensin Muut, jos Genius ei ole 
näkyvissä). Jos Genius ei tule näkyviin, sinun on kytkettävä Genius päälle iTunesissa 
ja synkronoitava sitten iPod touch iTunesin kanssa. Katso ”Geniuksen käyttäminen 
iPod touchissa” sivulla 62.

Kappaleen toistaminen:  Napauta kappaletta.

Sekoittaminen ravistamalla:  Ravistamalla iPod touchia saat sen sekoittamaan 
kappaleet ja vaihtamaan kappaletta. Voit milloin tahansa vaihtaa toiseen kappaleeseen 
ravistamalla.

Sekoita ravistamalla ‑ominaisuus voidaan laittaa päälle tai pois kohdassa Asetukset > 
Musiikki (oletusarvoisesti se on päällä). Katso ”Musiikki” sivulla 176.

http://support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch


Äänisisällön toiston hallitseminen
Kun toistat kappaletta, näkyviin tulee Toistettava‑näyttö.

Seuraava/kelaus
eteenpäin

Toisto/kesketys

Raitaluettelo

Takaisin

ÄänenvoimakkuusEdellinen/kelaus
taaksepäin

AirPlay

Kappaleen keskeyttäminen Napauta .

Toiston jatkaminen Napauta .

Äänenvoimakkuuden säätäminen Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä tai käytä 
iPod touchin kyljessä olevia painikkeita.

Musiikin toistaminen AirPlay-kaiuttimien tai 
Apple TV:n kautta

Napauta  ja valitse kaiuttimet tai Apple TV. 
Jos  ei näy tai jos et näe etsimääsi AirPlay‑
järjestelmää, varmista, että iPod touch on 
samassa langattomassa verkossa.

Vaihtaminen AirPlaysta takaisin iPod touchiin Napauta  ja valitse luettelosta iPod touch.

Musiikkikappaleen tai äänikirjan tai podcastin 
luvun aloittaminen alusta

Napauta .

Siirtyminen seuraavaan musiikkikappaleeseen 
tai äänikirjan lukuun tai podcastin 
kappaleeseen

Napauta .

Siirtyminen edelliseen musiikkikappaleeseen tai 
äänikirjan lukuun tai podcastin kappaleeseen

Napauta  kahdesti.

Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin Pidä  tai  painettuna. Mitä kauemmin pidät 
säädintä painettuna, sitä nopeammin kappale 
kelautuu taakse‑ tai eteenpäin.

iPodin selauslistaan palaaminen Napauta  tai pyyhkäise albumikuvituksen yli 
oikealle.

Toistettava-näyttöön palaaminen Napauta Toistettava.
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Kappaleen sanoituksen näyttäminen Napauta albumikuvitusta kappaleen toiston 
aikana. (Sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen 
kappaleeseen iTunesin Tiedot‑ikkunaa käyttäen.)

Äänentoistosäätimien tuominen näkyviin toisessa ohjelmassa tai näytön ollessa 
lukittuna (3. sukupolven iPod touch tai uudempi):  Paina kahdesti Koti‑painiketta  ja 
pyyhkäise sitten näytön alareunassa vasemmalta oikealle.

Säätimillä hallitaan parhaillaan sisältöä toistavaa ohjelmaa tai, jos äänen toisto on 
keskeytetty, viimeksi sisältöä toistanutta ohjelmaa. Aktiivisen ohjelman symboli näkyy 
oikealla. Voit avata ohjelman napauttamalla symbolia.

Jos iPod touch on lukittu ja musiikkia toistetaan, paina kahdesti Koti‑painiketta.

Muut äänisisällön säätimet
Saat näkyviin lisää säätimiä napauttamalla albumin kuvitusta Toistettava‑näytössä.

Uudelleentoiston, Geniuksen ja sekoituksen säätimet ja selauspalkki tulevat näkyviin. 
Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja kappaleen numeron. Myös kappaleen sanoitus 
näkyy, jos olet lisännyt sen iTunesissa.

Selauspalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää 
siirtymisnopeutta selauspalkissa nopeasta hienosäätöön liikuttamalla sormea alas 
samalla, kun liu’utat toistopaikkaa selauspalkissa.

Uudelleentoisto Ping (tykkää)

Selauspalkki

Sekoitus

Genius

Ping (kirjoita)

Toistopaikka



iPod touchin asettaminen toistamaan 
kappaleita uudelleen

Napauta . Napauta  uudelleen, jos haluat, 
että iPod touch toistaa vain nykyistä kappaletta.

 = iPod touch on asetettu toistamaan 
uudelleen kaikki nykyisen albumin tai listan 
kappaleet.

 = iPod touch on asetettu toistamaan nykyinen 
kappale yhä uudelleen.

 = iPod touchia ei ole asetettu toistamaan 
kappaleita uudelleen.

Siirtyminen tiettyyn kohtaan kappaleessa Vedä toistopaikkaa selauspalkissa. Säädä 
siirtymisnopeutta liu’uttamalla sormea alas. 
Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä 
alemmas liu’utat sormeasi.

Kerro Ping-seuraajille, että pidät kappaleesta Napauta .
 = Olet jo kertonut pitäväsi kappaleesta.

Genius-soittolistan tekeminen Napauta . Näkyviin tulevat Genius‑soittolista 
ja painikkeet, joilla voit luoda uuden Genius‑
soittolistan, päivittää nykyisen listan tai tallentaa 
soittolistan. Katso ”Geniuksen käyttäminen 
iPod touchissa” sivulla 62.

Kappaleeseen liittyvän Ping-kommentin 
lähettäminen

Napauta .

iPod touchin asettaminen sekoittamaan 
kappaleita

Napauta . Napauta  uudelleen, jos haluat, 
että iPod touch toistaa kappaleet järjestyksessä.

 = iPod touch on asetettu sekoittamaan 
kappaleet.

 = iPod touch on asetettu toistamaan 
kappaleet järjestyksessä.

Minkä tahansa soittolistan, albumin tai muun 
kappaleluettelon raitojen sekoittaminen

Napauta Sekoitus‑painiketta luettelon 
yllä. Esimerkiksi, jos haluat sekoittaa kaikki 
iPod touchin kappaleet, valitse Kappaleet > 
Sekoita.
Riippumatta siitä, onko iPod touch asetettu 
sekoittamaan kappaleet, jos napautat 
soittolistan yläreunassa Sekoita, iPod touch 
toistaa soittolistan kappaleet satunnaisessa 
järjestyksessä.

Sanoitusten kätkeminen Valitse Asetukset > Musiikki ja laita ”Sanat, 
podcast‑tiedot” pois päältä.

Podcastien ja äänikirjojen säätimet
Lisää säätimiä ja tietoja tulee näkyviin Toistettava‑näyttöön, kun aloitat toiston.

Sähköpostin, 30 sekunnin uudelleentoiston ja toiston säätimet sekä selauspalkki 
tulevat näkyviin. Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja jakson tai luvun numeron.
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Selauspalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää 
siirtymisnopeutta selauspalkissa nopeasta hienosäätöön liikuttamalla sormea alas 
samalla, kun liu’utat toistopaikkaa selauspalkissa.

Selauspalkki Toistopaikka

Toistonopeus

30 sekunnin 
uudelleentoisto

Lähetä 
sähköposti

Podcastin linkin lähettäminen sähköpostilla Napauta .

Siirtyminen mihin tahansa kohtaan Vedä toistopaikkaa selauspalkissa. Säädä 
siirtymisnopeutta liu’uttamalla sormea alas. 
Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä 
alemmas liu’utat sormeasi.

Palaaminen 30 sekuntia taaksepäin Napauta . 

Toistonopeuden asettaminen Napauta . Muuta nopeutta napauttamalla 
uudelleen.

 = toisto kaksinkertaisella nopeudella.
 = toisto puolella nopeudella.
 = toisto normaalinopeudella.

Säätimien näyttäminen ja kätkeminen Napauta näytön keskelle.

Podcastin tietojen kätkeminen Valitse Asetukset > Musiikki ja laita ”Sanat, 
podcast‑tiedot” pois päältä.

iPodin hallitseminen ääniohjauksella
Voit käyttää ääniohjausta (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) musiikin toiston 
hallitsemiseen iPod touchissa. 

Huomaa:  3. sukupolven iPod touch vaatii kaukosäätimellä ja mikrofonilla varustetut 
Apple‑nappikuulokkeet tai yhteensopivan mikrofonilisälaitteen. Ääniohjaus ei ehkä ole 
käytettävissä kaikilla kielillä.

Ääniohjauksen käyttäminen:  Pidä Koti‑painiketta  painettuna, kunnes Ääniohjaus‑
näyttö avautuu ja kuulet merkkiäänen. Käytä sitten alla esiteltyjä komentoja 
musiikkikappaleiden toistamiseen. 



Musiikin toiston hallitseminen Sano ”toista” tai ”toista musiikkia”. Keskeytä toisto 
sanomalla ”keskeytä” tai ”keskeytä musiikki”. Voit 
myös sanoa ”seuraava” tai ”edellinen”.

Albumin, artistin tai soittolistan toistaminen Sano ”toista” ja sano sitten ”albumi”, ”artisti” tai 
”soittolista” ja sano nimi.

Nykyisen soittolistan sekoittaminen Sano ”sekoita”.

Lisätietojen saaminen nykyisestä kappaleesta Sano ”mikä kappale tämä on”, ”mikä on tämän 
kappaleen nimi”, ”kuka laulaa tämän kappaleen” 
tai ”kenen kappale tämä on”.

Geniuksen käyttäminen samanlaisten 
kappaleiden toistamiseen

Sano ”Genius”, ”toista lisää samanlaisia” tai ”soita 
lisää samanlaisia kappaleita”.

Ääniohjauksen kumoaminen Sano ”kumoa” tai ”hylkää”.

Albumikuvituksen selaaminen Cover Flow’ssa
Kun selaat musiikkia, voit kääntää iPod touchin sivuttain ja katsella iTunes‑sisältöä 
Cover Flow’ssa ja selata musiikkia albumin kuvituksen perusteella.

Albumikuvituksen selaaminen Vedä vasemmalle tai oikealle.

Albumin raitojen katsominen Napauta albumin kuvitusta tai .
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Tietyn raidan toistaminen Napauta raitaa. Vieritä raitoja vetämällä ylös tai 
alas.

Palaaminen albumin kuvitukseen Napauta otsikkopalkkia. Tai napauta uudelleen .

Nykyisen kappaleen toistaminen tai 
keskeyttäminen

Napauta  tai . 

Albumin kaikkien raitojen katsominen
Kaikkien nykyisen kappaleen albumin raitojen katsominen:  Napauta 
Toistettava‑näytössä . Toista raita napauttamalla sitä. Palaa Toistettava‑näyttöön 
napauttamalla albumikuvituksen miniatyyriä.

Arviointipalkki

Palaa 
Toistettava-
näyttöön

Albumin raidat

Voit antaa kappaleille arviointeja raitaluettelonäkymässä. Arviointien avulla voit luoda 
iTunesissa älykkäitä soittolistoja, joihin päivittyvät dynaamisesti esimerkiksi parhaiksi 
arvioimasi kappaleet.

Kappaleen arvioiminen:  Anna kappaleelle nollasta viiteen tähteä liikuttamalla 
sormeasi arviointipalkilla.

Äänisisällön etsiminen
Voit etsiä kappaleiden, podcastien ja muun iPod touchiin synkronoidun sisällön nimiä, 
artisteja, albumeja ja säveltäjiä.

Musiikin etsiminen:  Syötä tekstiä hakukenttään kappaleluettelon, soittolistan, 
artistiluettelon tai muun iPod‑sisällön näkymän yläosassa. (Voit vierittää nopeasti 
luettelon alkuun, missä hakukenttä näkyy, napauttamalla tilapalkkia.)

Hakutulokset tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat 
näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Äänisisältö on mukana Koti‑valikon kautta etsittäessä. Katso ”Etsiminen” sivulla 37.



Geniuksen käyttäminen iPod touchissa
Genius löytää iTunes‑kirjastostasi keskenään yhteensopivia kappaleita. Genius‑
soittolista on kappalekokoelma, johon Genius on valinnut sinulle kappaleita, 
jotka sopivat yhteen kirjastosta valitsemasi kappaleen kanssa. Genius‑miksi on 
samankaltaisten kappaleiden kokoelma. Genius‑miksit luodaan uudelleen joka kerta, 
kun kuuntelet niitä, joten ne ovat aina uusia ja tuoreita.

Voit luoda Genius‑soittolistoja iTunesissa ja synkronoida niitä iPod touchiin. Voit myös 
luoda ja tallentaa Genius‑soittolistoja suoraan iPod touchissa.

iTunes luo Genius‑miksit automaattisesti. iTunes luo erilaisia miksejä riippuen iTunes‑
kirjastossasi olevasta musiikkivalikoimasta. Voit esimerkiksi saada Genius‑miksejä, joissa 
korostuvat R&B‑kappaleet tai vaihtoehtorock.

Jotta voisit käyttää Geniusta iPod touchissa, sinun on ensin asetettava Genius 
käyttöön iTunesissa ja synkronoitava sitten iPod touch iTunesin kanssa. Genius‑miksit 
synkronoidaan automaattisesti, ellet hallitse musiikkia käsin ja valitse iTunesissa, mitkä 
miksit haluat synkronoida. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää Apple ID:tä.

Kun synkronoit Genius‑miksin, iTunes voi valita ja synkronoida kirjastostasi kappaleita, 
joita et ole varta vasten valinnut synkronoitaviksi.

Genius-miksien selaaminen:  Napauta Genius (napauta ensin Muut, jos Genius ei ole 
näkyvissä). Näytön alalaidassa olevien pisteiden määrä kertoo, kuinka monta miksiä 
olet synkronoinut iTunesista, ja pisteistä näet, mitä miksiä parhaillaan katselet. Pääset 
toisiin mikseihin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Genius-miksin toistaminen:  Napauta miksiä tai napauta .

Genius-soittolistan luominen iPod touchissa:  
 1 Napauta Soittolistat (napauta ensin Muut, jos Soittolistat ei ole näkyvissä) ja napauta 

sitten Genius‑soittolista.
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 2 Napauta kappaletta luettelossa. Genius luo soittolistan lisäämällä siihen kappaleita, 
jotka sopivat hyvin yhteen kyseisen kappaleen kanssa.

Voit myös luoda parhaillaan toistettavan kappaleen kanssa yhteensopivien 
kappaleiden Genius‑soittolistan. Napauta Toistettava‑näytössä albumin kuvitusta, jotta 
saat näkyviin lisää säätimiä, ja napauta sitten .

Genius-soittolistan tallentaminen:  Napauta soittolistassa Tallenna. Soittolista 
tallennetaan Soittolistat‑valikkoon valitsemasi kappaleen nimellä.

Voit luoda ja tallentaa niin monta Genius‑soittolistaa kuin haluat. Jos tallennat 
iPod touchissa luodun Genius‑soittolistan, se synkronoidaan takaisin iTunesiin, kun 
seuraavan kerran liität laitteen tietokoneeseen.

Genius-soittolistan päivittäminen:  Napauta soittolistassa Päivitä.

Soittolistan päivittäminen luo uuden, eri kappaleita sisältävän soittolistan valitsemasi 
kappaleen kanssa yhteensopivista kappaleista. Voit päivittää minkä tahansa soittolistan 
riippumatta siitä, onko se luotu iTunesissa ja synkronoitu iPod touchiin vai luotu 
suoraan iPod touchissa.

Genius-soittolistan tekeminen eri kappaletta käyttäen:  Napauta Genius‑soittolista, 
napauta sitten Uusi ja valitse kappale.

Tallennetun Genius-soittolistan poistaminen:  Napauta Genius‑soittolista ja napauta 
sitten Poista.

Kun Genius‑soittolista on synkronoitu iTunesiin, et voi poistaa sitä suoraan 
iPod touchissa. Voit muokata soittolistan nimeä, lopettaa synkronoinnin tai poistaa 
soittolistan iTunesissa.

Soittolistojen luominen
Voit luoda ja muokata omia soittolistoja iPod touchissa. Voit myös muokata 
tietokoneen iTunesista synkronoituja soittolistoja.

Soittolistan luominen:
 1 Napauta Soittolistat (napauta ensin Muut, jos Soittolistat ei ole näkyvissä) ja napauta 

sitten Lisää soittolista…

 2 Kirjoita soittolistan nimi ja napauta Tallenna.

 3 Selaa kappaleita näytön alalaidassa olevia säätimiä käyttäen. Lisää kappale tai video 
soittolistaan napauttamalla. Jos haluat lisätä minkä tahansa kappaleluettelon kaikki 
kappaleet, napauta ”Lisää kaikki” luettelon yllä.

 4 Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun teet soittolistan ja synkronoit sen jälkeen iPod touchin tietokoneen kanssa, 
soittolista synkronoituu iTunes‑kirjastoosi.

Soittolistan muokkaaminen:
 1 Napauta Soittolistat (napauta ensin Muut, jos Soittolistat ei ole näkyvissä) ja napauta 

sitten soittolistaa, jota haluat muokata.



 2 Napauta Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

 Â Siirrä kappaletta ylemmäs tai alemmas listassa vetämällä kappaleen vieressä olevaa 
symbolia .

 Â Poista kappale soittolistasta napauttamalla kappaleen vieressä  ja napauttamalla 
sitten Poista. Kappaleen poistaminen soittolistasta ei poista sitä iPod touchista.

 Â Lisää kappaleita napauttamalla .

 3 Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun muokkaat soittolistaa ja synkronoit sen jälkeen iPod touchin tietokoneen kanssa, 
soittolista synkronoituu iTunes‑kirjastoosi.

Soittolistan poistaminen:  Napauta Soittolistat‑näytössä sitä soittolistaa, jonka haluat 
poistaa, ja napauta sitten Poista (vieritä listan yläreunaan, jossa Poista‑painike näkyy). 
Vahvista poisto napauttamalla ”Poista soittolista”.

Soittolistan tyhjentäminen:  Napauta Soittolistat‑näytössä sitä soittolistaa, jonka 
haluat tyhjentää ja napauta sitten Tyhjennä (vieritä listan yläreunaan, jossa Tyhjennä‑
painike näkyy). Vahvista tyhjennys napauttamalla ”Tyhjennä soittolista”.

Videot
iPod touchilla voit katsella videosisältöä, kuten elokuvia, musiikkivideoita ja 
videopodcasteja. Jos videossa on kappaleita, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen 
kappaleeseen tai tuoda näkyviin luettelon ja aloittaa toiston haluamastasi kappaleesta. 
Jos videossa on kielivaihtoehtoja, voit valita äänen kielen tai asettaa tekstitykset 
näkyviin.

Videoiden toistaminen
Videon toistaminen:  Napauta Videot (napauta ensin Muut, jos Videot ei ole näkyvissä) 
ja napauta sitten videota.

Toistosäätimien tuominen näkyviin:  Saat säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä. 
Voit kätkeä ne napauttamalla uudelleen.

Podcastin tai TV-ohjelman lisäjaksojen hankkiminen:  Napauta Videot (napauta 
ensin Muut, jos Videot ei ole näkyvissä) ja napauta sitten podcastia tai TV‑ohjelmaa 
nähdäksesi luettelon sen jaksoista. Näytä luettelo muista iTunes Storesta saatavista 
jaksoista napauttamalla ”Lisää jaksoja…”.

Videon toiston hallitseminen
Videot toistetaan vaakanäkymässä, jotta laajakuvanäytöstä saa täyden hyödyn.
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Selauspalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää 
siirtymisnopeutta selauspalkissa liikuttamalla sormea alas samalla, kun liu’utat 
toistopaikkaa selauspalkissa.

ToistopääSelauspalkki

Toisto/
kesketys

Kelaus 
eteenpäin

Skaalaus

Aloita alusta/  
kelaus taaksepäin

Äänenvoimakkuus

AirPlay

Videon keskeyttäminen Napauta .

Toiston jatkaminen Napauta .

Äänenvoimakkuuden säätäminen Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä.

Vaihtaminen AirPlaysta takaisin iPod touchiin Napauta  ja valitse luettelosta iPod touch.

Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen (jos 
käytettävissä)

Napauta .

Siirtyminen edelliseen kappaleeseen (jos 
käytettävissä)

Napauta .

Toiston aloittaminen halutusta kappaleesta (jos 
käytettävissä)

Napauta  ja valitse sitten kappale luettelosta.

Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin Pidä  tai  painettuna.

Siirtyminen tiettyyn kohtaan videolla Vedä toistopaikkaa selauspalkissa. Säädä 
siirtymisnopeutta liu’uttamalla sormea alas. 
Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä 
alemmas liu’utat sormeasi.

Videon katselun lopettaminen ennen sen 
loppumista

Napauta Valmis. Vaihtoehtoisesti paina Koti‑
painiketta .

Videon skaalaaminen näytön täyttäväksi tai 
näytölle sopivaksi

Jos haluat, että video täyttää näytön, napauta 
. Jos haluat, että video sovitetaan näytölle, 

napauta . Voit myös vaihtaa näytön 
täyttämisen ja näytölle sovittamisen välillä 
kaksoisnapauttamalla videota.
Kun skaalaat videon täyttämään näytön, sivut 
tai ylälaita saattavat leikkaantua pois näkyvistä. 
Kun skaalaat videon mahtumaan näytölle, videon 
sivuilla tai ylä‑ ja alapuolella saattavat näkyä 
mustat palkit.



Äänen vaihtoehtoisen kielen valinta (jos 
käytettävissä)

Napauta  ja valitse Ääni‑luettelosta kieli.

Tekstitysten näyttäminen tai kätkeminen (jos 
käytettävissä)

Napauta  ja valitse Tekstitys‑luettelosta kieli tai 
vaihtoehto Pois.

Videoiden etsiminen
Voit etsiä iPod touchiin synkronoitujen elokuvien, TV‑ohjelmien ja videopodcastien 
nimiä.

Videon etsiminen: Syötä tekstiä hakukenttään videoluettelon yläosassa.

Hakutulokset tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat 
näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Videosisältö on mukana Koti‑valikon kautta etsittäessä. Katso ”Etsiminen” sivulla 37.

Vuokraelokuvien ja -TV-ohjelmien katsominen
Voit vuokrata videoita iTunes Storesta ja katsoa niitä iPod touchissa. Voit ladata 
vuokrattuja elokuvia ja TV‑ohjelmia suoraan iPod touchiin tai siirtää elokuvia 
iPod touchiin tietokoneen iTunesista. (Elokuvien ja TV‑ohjelmien vuokraaminen ei ehkä 
ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.)

Katso ”” sivulla 152.

Elokuva tai TV‑ohjelma on ladattava kokonaan, ennen kuin sen katsomisen voi aloittaa. 
Voit keskeyttää latauksen ja jatkaa sitä myöhemmin. 

Vuokratut elokuvat ja TV‑ohjelmat vanhenevat tietyn ajan kuluttua, ja kun olet 
aloittanut elokuvan tai TV‑ohjelman katsomisen, se on katsottava loppuun määrätyn 
ajan kuluessa. Jäljellä oleva aika näkyy nimen lähellä. Vuokratut kohteet poistetaan 
automaattisesti, kun ne vanhenevat. Tarkista elokuvan tai TV‑ohjelman vuokra‑aika 
iTunes Storesta ennen sen vuokraamista.

Vuokraelokuvan tai -TV-ohjelman katsominen:  Napauta Videot (napauta ensin Muut, 
jos Videot ei ole näkyvissä) ja valitse elokuva tai TV‑ohjelma.

Jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch, voit siirtää vuokrattuja elokuvia iPod touchin ja 
tietokoneen välillä. Jos sinulla on 4. sukupolven iPod touch, voit siirtää vuokraelokuvia 
iPod touchin ja tietokoneen välillä ainoastaan, mikäli ne on vuokrattu tietokoneen 
iTunesissa. 4. sukupolven iPod touch ‑mallilla vuokrattuja elokuvia ei voida siirtää 
tietokoneelle.

Vuokratun elokuvan siirtäminen iPod touchin ja tietokoneen välillä:  
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
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 2 Valitse iTunesissa Laitteet‑luettelosta iPod touch ja osoita sen jälkeen Elokuvat.

 3 Osoita Siirrä haluamasi kohteen vieressä ja osoita sitten Käytä.

Tietokoneen on oltava yhteydessä internetiin.

Videoiden katseleminen televisiossa
Voit katsella iPod‑videoita televisiossa käyttäen jotakin seuraavista:

Applen komponentti‑AV‑kaapeli Â

Applen komposiitti‑AV‑kaapeli Â

Applen digitaali‑AV‑sovitin ja HDMI‑kaapeli (4. sukupolven iPod touch) Â

Applen VGA‑sovitin ja VGA‑kaapeli Â

Digitaali‑AV‑sovitin tukee teräväpiirtovideota tarkkuuteen 720p saakka äänen kanssa.

Voit myös suoratoistaa iPod‑videoita langattomasti televisioon AirPlayta ja Apple TV:tä 
käyttäen.

Huomaa:  Applen kaapeleita, sovittimia ja telakoita voi ostaa erikseen. Vieraile 
osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore (verkkokauppa ei ehkä ole käytettävissä 
kaikissa maissa tai kaikilla alueilla) tai tiedustele tuotteita paikalliselta Apple‑
jälleenmyyjältä.

Liittäminen AV-kaapelilla:  Voit käyttää Applen komponentti‑AV‑kaapelia, Applen 
komposiitti‑AV‑kaapelia tai muuta valtuutettua iPod touch ‑yhteensopivaa kaapelia. 
Voit käyttää näitä kaapeleita myös Apple Universal Dockin kanssa iPod touchin 
liittämiseen TV:hen. Apple Universal Dock ‑telakkaan kuuluu kaukosäädin, jolla voit 
hallita toistoa matkan päästä. 

Liittäminen Applen digitaali-AV-sovittimella (4. sukupolven iPod touch):  Liitä Applen 
digitaali‑AV‑sovitin iPod touchin telakkaliitäntään. Liitä HDMI‑kaapeli sovittimen HDMI‑
portista televisioon tai vastaanottimeen. Jotta iPod touch pysyisi ladattuna videoiden 
katselun aikana, kytke Applen telakkaliitäntä–USB‑kaapeli sovittimen 30‑nastaisesta 
liitännästä tietokoneeseen tai sähköpistorasiaan liitettyyn USB‑virtalähteeseen.

VGA -sovittimella liittäminen:  Liitä VGA‑sovitin iPod touchin telakkaliitäntään. Liitä 
VGA‑sovitin VGA‑kaapelilla yhteensopivaan televisioon, projektoriin tai VGA‑näyttöön

Videoiden suoratoistaminen AirPlayn ja Apple TV:n avulla:  Aloita videon 
toistaminen, napauta sitten  ja valitse luettelosta Apple TV. Jos  ei näy tai 
jos et näe AirPlay‑laitteiden luettelossa Apple TV:tä, varmista, että se on samassa 
langattomassa verkossa kuin iPod touch. Voit palauttaa toiston takaisin iPod touchiin 
napauttamalla  uudelleen ja valitsemalla luettelosta iPod touch.

Videoiden muuntaminen iPod touchia varten
Voit lisätä iPod touchiin muitakin kuin iTunes Storesta ostettuja videoita, kuten 
videoita, joita olet luonut iMoviessa Macilla, tai videoita, joita olet ladannut internetistä 
ja lisännyt iTunesiin.

http://www.apple.com/fi/ipodstore


Jos yrität lisätä videota iTunesista iPod touchiin ja näkyviin tulee viesti, jossa sanotaan, 
että videota ei voida toistaa iPod touchissa, voit muuntaa videon.

Videon muuntaminen toimimaan iPod touchin kanssa:  Valitse video iTunes‑
kirjastossasi ja valitse Lisäasetukset > Luo iPod‑ tai iPhone‑versio. Sitten voit lisätä 
muunnetun videon iPod touchiin.

Videoiden poistaminen iPod touchista
Voit säästää tilaa poistamalla videoita iPod touchista.

Videon poistaminen:  Pyyhkäise videoluettelossa vasemmalle tai oikealle videon yli ja 
napauta sitten Poista.

Videon (muun kuin vuokratun elokuvan tai TV‑ohjelman) poistaminen iPod touchista 
ei poista sitä iTunes‑kirjastostasi. Video saattaa palata iPod touchiin, jos se on edelleen 
asetettu synkronoitavaksi iTunesissa.

Tärkeää:  Jos poistat vuokratun elokuvan tai TV‑ohjelman iPod touchista, se poistetaan 
pysyvästi eikä sitä voida siirtää takaisin tietokoneelle.

Kotijako
Kotijaon avulla voit toistaa musiikkia, elokuvia ja TV‑ohjelmia iPod touchilla Mac‑ tai 
PC‑tietokoneen iTunes‑kirjastosta. 

Huomaa:  Kotijakoa varten tarvitaan iTunes 10.2 tai uudempi, saatavilla osoitteesta 
www.itunes.com/fi/download Bonussisältöä, kuten digitaalisia kirjoja tai iTunes Extras 
‑sisältöä ei voi jakaa.

iPod touchin ja tietokoneen on oltava samassa Wi‑Fi‑verkossa. iTunesin on oltava 
avoinna tietokoneella, Kotijaon on oltava päällä ja kirjautuneena samaan Apple‑tiliin 
kuin iPod touchilla olevan Kotijako. 

iTunes-kirjaston musiikin tai videon toistaminen iPod touchilla:
 1 Valitse Macin tai PC:n iTunesissa Lisäasetukset > Laita kotijako päälle. Syötä Apple ID ja 

salasana ja osoita sitten Luo kotijako.

 2 Valitse Asetukset > Musiikki ja anna sitten Kotijako‑kohdassa sama Apple ID ja 
salasana, joita käytit, kun laitoit Kotijaon päälle iTunesissa.

 3 Napauta Musiikissa Muut, napauta Jaetut ja valitse iTunes‑kirjastosi.

Musiikin välilehdillä (soittolistat, artistit, kappaleet jne.) näkyy nyt iTunes‑kirjaston 
sisältö iPod touchin sisällön sijaan. 

iPod touchin sisältöön palaaminen:  Napauta Musiikissa Muut, napauta sitten Jaetut ja 
valitse luettelon yläosasta iPod touch.
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Nukkumisajastimen asettaminen
Voit asettaa iPod touchin lopettamaan musiikin tai videoiden toiston tietyn ajan 
jälkeen.

Nukkumisajastimen asettaminen:  Valitse Koti‑valikossa Kello > Ajastin ja valitse 
tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Napauta ”Ajan loppuessa”, valitse ”Laita 
iPod nukkumaan” ja käynnistä sitten ajastin napauttamalla Aloita‑painiketta.

Kun ajastus päättyy, iPod touch lopettaa musiikin tai videon toistamisen, sulkee kaikki 
avoinna olevat ohjelmat ja lukitsee itsensä.

Selauspainikkeiden vaihtaminen
Voit korvata selauspainikkeet näytön alalaidassa useammin käyttämilläsi painikkeilla. 
Jos esimerkiksi kuuntelet usein podcasteja, voit korvata Kappaleet‑painikkeen 
Podcastit‑painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen:  Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike 
näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun 
olet valmis, napauta Valmis. Pääset milloin tahansa käyttämään korvaamiasi painikkeita 
napauttamalla Muut‑painiketta.
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Tietoja FaceTimesta
FaceTime mahdollistaa videopuhelujen soittamisen Wi‑Fin kautta. Etukameran avulla 
voit puhua kasvokkain ja pääkameran avulla voit jakaa sen, mitä itse näet.

Sinulla on oltava 4. sukupolven iPod touch ja Wi‑Fi‑yhteys internetiin, jotta voit käyttää 
FaceTimea. Keskustelukumppanilla on myös oltava Wi‑Fi‑yhteys ja joko 4. sukupolven 
iPod touch, iPad 2 tai iPhone 4. Jos haluat lisätietoja, katso ”Yhteyden muodostaminen 
internetiin” sivulla 19. 

Huomaa:  FaceTime ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

6FaceTime
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Sisäänkirjautuminen
FaceTimeen sisäänkirjautumista varten tarvitaan Apple ID. Jos sinulla on iTunes Store‑, 
MobileMe‑ tai muu Apple‑tili, voit käyttää kyseistä Apple ID:tä FaceTimessa. Jos sinulla 
ei ole Apple ID:tä, voit luoda uuden tilin, kun avaat FaceTimen.

Sinun ei tarvitse kirjautua sisään tai ulos joka kerta, kun käytät FaceTimea. Kun olet 
kirjautunut sisään, siirryt suoraan yhteystietoluetteloon aina, kun avaat FaceTimen.

Kirjautuminen sisään FaceTimeen:
 1 Avaa FaceTime, syötä Apple ID ja salasana ja napauta Kirjaudu. Jos sinulla ei ole 

Apple‑tiliä, luo tili napauttamalla Luo uusi tili.

 2 Valitse Sijainti‑näytöllä nykyinen sijaintisi ja napauta Seuraava.

 3 Syötä FaceTime‑näytöllä sähköpostiosoite, jota muiden on käytettävä FaceTime‑
puhelujen soittamiseen sinulle, ja napauta sitten Seuraava. Jos käytät tätä osoitetta 
ensimmäisen kerran FaceTimen kanssa, joudut ehkä vastaamaan Applen kyseiseen 
osoitteeseen lähettämään vahvistusviestiin. (Jos olet jo lisännyt tilin Mailiin iPod 
touchissa, vahvistus tehdään automaattisesti.)

Voit nyt valita yhteystiedon ja aloittaa FaceTime‑puhelun, ja muut voivat soittaa sinulle 
käyttäen antamaasi sähköpostiosoitetta. Jos käytät useampaa kuin yhtä osoitetta, voit 
lisätä muut osoitteet alla kuvatulla tavalla.

Uuden tilin luominen: 
 1 Avaa FaceTime ja napauta Luo uusi tili.

 2 Syötä tilin tiedot Uusi tili ‑näytöllä ja napauta sitten Seuraava. Syöttämästäsi 
sähköpostiosoitteesta tulee uuden tilin Apple ID.

 3 Valitse Sijainti‑näytöllä nykyinen sijaintisi ja napauta Seuraava.

 4 Syötä FaceTime‑näytöllä sähköpostiosoite, jota haluat toisten käyttävän soittaessaan 
sinulle ja napauta sitten Seuraava. Tämän osoitteen ei tarvitse olla sama kuin tilin 
tunnukseksi antamasi osoite. Osoitteen on kuitenkin oltava käytössä.

 5 Vastaa vahvistusviestiin, jonka Apple lähetti edellisessä vaiheessa syötettyyn 
sähköpostiosoitteeseen.

Jos sinulla on useampi kuin yksi sähköpostiosoite, voit antaa muiden soittaa sinulle 
käyttäen mitä tahansa niistä.

Sähköpostiosoitteiden lisääminen:  Valitse Asetukset > FaceTime ja napauta sitten 
Lisää uusi sähköpostiosoite.

Uloskirjautuminen: Valitse Asetukset > FaceTime ja napauta sitten Tili.

Sinun ei tarvitse kirjautua ulos FaceTimesta. Voit kirjautua sisään kerran ja avata 
FaceTimen myöhemmin uudelleen. Sinua ei pyydetä enää kirjautumaan sisään. Et voi 
vastaanottaa FaceTime‑puheluja, jos olet kirjautunut ulos.



FaceTime-asetusten muuttaminen:  Valitse Asetukset > FaceTime. Katso 
”FaceTime” sivulla 177.

FaceTime-puhelun soittaminen
Soita FaceTime‑puhelu valitsemalla henkilö yhteystiedoista, suosikeista tai äskeisten 
puheluiden luettelosta.

Soittaminen yhteystiedolle:  Napauta Yhteystiedot, valitse nimi ja napauta sitten 
FaceTime. Jos et näe FaceTime‑painiketta, varmista, että FaceTime on asetettu päälle 
Asetuksissa.

Yhteystiedon lisääminen: Napauta Yhteystiedot ja napauta sitten  ja syötä henkilön 
nimi ja sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Tämä voi olla iPod touchia käyttävän 
henkilön sähköpostiosoite tai iPhone 4:ää käyttävän henkilön puhelinnumero.

Jos yhteystieto on alueesi ulkopuolella, muista syöttää koko numero (myös maakoodi 
ja suuntanumero), esimerkiksi Yhdysvalloissa +1 (408) 555‑0125.

Äskeisen puhelun uudelleenvalinta:  Napauta Äskeiset ja valitse sitten nimi tai 
numero.

Soittaminen suosikille:  Napauta Suosikit ja napauta sitten luettelossa olevaa nimeä.

Puhelun aikana
Kun puhut puhelua jonkun kanssa FaceTimessa, voit vaihtaa kameraa, vaihtaa kameran 
näkymän suuntaa, mykistää mikrofonin, siirtää kuva‑kuvassa‑näyttöä, avata toisen 
ohjelman ja lopettaa puhelun.

Vaihtaminen etukameran ja pääkameran välillä:  Napauta .

Kameran näkymän suunnan vaihtaminen:  Käännä iPod touch. Kuva, jonka ystäväsi 
näkee, muuttuu vastaavasti.
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Voit lukita iPod touchin pystynäkymään, jos haluat välttää turhat näkymän 
suunnan vaihdokset, kun liikutat kameraa. Katso ”Katsominen pysty‑ tai 
vaakanäkymässä” sivulla 26.

Mikrofonin mykistäminen:  Napauta . Ystäväsi näkee sinut edelleen. Myös sinä näet 
ja kuulet hänet.

Kuva-kuvassa-näytön siirtäminen:  Vedä pieni ikkuna mihin tahansa kulmaan.

Toisen ohjelman käyttämien puhelun aikana: Paina Koti‑painiketta  ja napauta 
haluamasi ohjelman symbolia. Voit edelleen keskustella ystäväsi kanssa, mutta ette 
näe toisianne. Voit palata videopuheluun napauttamalla vihreää palkkia näytön 
yläreunassa.

Puhelun lopettaminen:  Napauta .
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Tietoja Kamerasta
4. sukupolven iPod touch ‑laitteessa voit ottaa kuvia ja kuvata videota kaikkialla minne 
menetkin. 4. sukupolven iPod touch ‑laitteessa on pääkamera, joka ottaa kuvia ja kuvaa 
teräväpiirtovideota, ja etukamera, jolla voit soittaa FaceTime‑videopuheluita ja ottaa 
kuvia tai kuvata videoita itsestäsi.

Pääkamera on iPod touchin takana. Kameraa hallitaan näytöllä, jossa näkyy otettava 
kuva tai kuvattava video. Napauttamalla mihin tahansa näytöllä voit asettaa valotuksen 
kyseisen kuvan osan mukaiseksi.

Jos sinulla on Wi‑Fi‑yhteys ja sijaintipalvelut ovat päällä, kuviin ja videoihin merkitään 
sijaintitiedot. Sijaintitiedoilla voi joissakin ohjelmissa ja joillakin kuvien jakamiseen 
tarkoitetuilla sivustoilla esittää, missä kuvat on otettu. Esimerkiksi Kuvat‑ohjelma 
järjestää kuvat paikkojen mukaan.

Huomaa:  Jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, kun avaat Kameran, saat kehotuksen 
laittaa sijaintipalvelut päälle. Jos et halua sisällyttää sijaintitietoa kuviisi ja 
videoihisi, voit käyttää Kameraa asettamatta sijaintipalveluita päälle. Katso 
”Sijaintipalvelut” sivulla 168.
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Kuvien ottaminen ja videojen kuvaaminen
Kuvien ottaminen ja videon kuvaaminen iPod touchilla tapahtuu helposti 
suuntaamalla vain kamera kohteeseen ja napauttamalla näyttöä.

Valokuva/
video-kytkin

Valotusalue

Vaihda kameraa

Zoomaa

Viimeisen kuvan 
miniatyyri

Ota valokuva 
napauttamalla

Kuvan ottaminen:  Suuntaa iPod touch ja napauta .

Varmista, että Kamera/video‑kytkin on asennossa .

Kun otat kuvan tai aloitat videon kuvaamisen, iPod touchista kuuluu suljinääni. 
Voit säätää suljinäänen äänenvoimakkuutta iPod touchin kyljessä olevilla 
äänenvoimakkuuspainikkeilla. 

Videon kuvaaminen:  Liu’uta Kamera/video‑kytkin asentoon  ja aloita sitten 
kuvaaminen napauttamalla . Kun Kamera kuvaa videota, tallennuspainike vilkkuu. 
Kun haluat lopettaa tallentamisen, napauta  uudelleen. 

Voit tuoda kameran säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä.

Valotuksen muuttaminen:  Aseta valotus napauttamalla haluamaasi kohtaa. Kamera 
säätää valotuksen sopivaksi valitulle kuvan alueelle. Kameratilassa napauttaminen tuo 
myös näkyviin zoomaussäätimen näytön alareunassa.

Lähentäminen ja loitontaminen:  Napauta näyttöä ja lähennä tai loitonna vetämällä 
näytön alareunassa olevaa liukusäädintä (vain pääkamera kameratilassa).

Vaihtaminen pääkameran ja etukameran välillä:  Napauta  näytön oikeassa 
yläkulmassa.

Juuri kuvatun kuvan tai videon tarkistaminen:  Napauta viimeisimmän kuvan tai 
videon miniatyyrikuvaa näytön vasemmassa alakulmassa. 



Voit katsoa muita Kameran rulla ‑albumissa olevia kuvia ja videoita käyttämällä näytön 
alareunassa olevia vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolia tai vain pyyhkäisemällä 
vasemmalle tai oikealle. Palaa kamera‑ tai videotilaan napauttamalla Valmis. Jos 
säätimet eivät näy, tuo ne esiin napauttamalla näyttöä.

Kuvan tai videon poistaminen:  Napauta . Jos  ei näy, tuo säätimet esiin 
napauttamalla näyttöä.

Näyttökaappauksen ottaminen:  Paina nopeasti käynnistys‑/nukkumispainiketta ja 
Koti‑painiketta samanaikaisesti. Näyttö välähtää ilmaisten, että näyttökaappauksen 
otto onnistui. Näyttökaappaus lisätään Kameran rulla ‑albumiin.

Kuvien ja videoiden katsominen ja jakaminen
Kameralla kuvatut kuvat ja videot tallennetaan iPod touchin Kameran rulla ‑albumiin. 
Voit katsoa Kameran rulla ‑albumia joko Kamera‑ tai Kuvat‑ohjelmassa. 

Kuvien ja videoiden katsominen Kameran rulla -albumissa:  Napauta Kamera‑
ohjelmassa näytön vasemmassa alakulmassa olevaa miniatyyrikuvaa. Napauta Kuvat‑
ohjelmassa Kameran rulla ‑albumia. Selaa kuvia ja videoita napauttamalla vasemmalle 
tai oikealle osoittavaa painiketta tai pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Kun kuvaa tai videota katsotaan Kameran rulla ‑albumissa, säätimet saa näkyviin 
napauttamalla näyttöä.

Jos haluat lisätietoja videoiden ja kuvien katsomisesta ja jakamisesta, katso:
” Â Kuvien ja videoiden katsominen” sivulla 79

” Â Kuvien ja videon jakaminen” sivulla 82

Videoiden leikkaaminen
Voit leikata kehyksiä juuri kuvaamasi videon tai minkä tahansa muun Kameran rulla 
‑albumissa olevan videon alusta ja lopusta. Voit korvata alkuperäisen videon tai 
tallentaa trimmatun version uutena videoleikkeenä.
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Videon leikkaaminen:  
 1 Kun katsot videota, saat säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä.

 2 Vedä jompaakumpaa päätä kehysnäkymässä videon yläpuolella ja napauta Leikkaa.

 3 Napauta ”Leikkaa alkuperäistä” tai ”Tallenna uutena leikkeenä”.

Tärkeää:  Jos valitset ”Leikkaa alkuperäistä”, pois leikatut kehykset poistetaan 
alkuperäisestä videosta lopullisesti. Jos valitset ”Tallenna uutena leikkeenä”, Kameran 
rulla ‑albumiin tallennetaan uusi trimmattu videoleike ja alkuperäinen video jätetään 
ennalleen.

Kuvien ja videoiden lähettäminen tietokoneelle
Kamera‑ohjelmalla kuvattuja kuvia ja videoita voi lähettää tietokoneen kuvaohjelmaan, 
kuten Macin iPhotoon.

Kuvien ja videoiden lähettäminen tietokoneelle:  Liitä iPod touch tietokoneeseen.

 Â Mac:  Valitse haluamasi kuvat ja videot ja osoita iPhotossa tai muussa tietokoneella 
olevassa tuetussa kuvaohjelmassa tuonti‑ tai latauspainiketta.

 Â PC:  Noudata kuvaohjelmiston mukana tulleita ohjeita.

Jos valitset kuvien ja videoiden poistamisen iPod touchista, kun ne ladataan 
tietokoneelle, ne poistetaan Kameran rulla ‑albumista. Voit synkronoida kuvia ja 
videoita iPod touchin Kuvat‑ohjelmaan iTunesin Kuvat‑asetusosion avulla (videot 
voidaan synkronoida vain Macissa). Katso ”iTunesin iPod touch ‑asetusosiot” sivulla 48.
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Tietoja Kuvista
Voit kuljettaa kuvasi ja videosi mukana iPod touchissa, jotta voit jakaa ne perheesi, 
ystäviesi ja yhteistyökumppaniesi kanssa. Voit myös katsella kuvia ja videoita 
iPod touchilla tai katsella kuvia ja videoita televisiossa AirPlayn ja Apple TV:n avulla. 
Voit synkronoida kuvia ja videoita tietokoneeltasi, katsella iPod touchilla kuvattuja 
kuvia ja videoita ja käyttää kuvia taustakuvina. Voit myös lähettää kuvia ja videoita 
sähköpostissa, ladata kuvia ja videoita MobileMe‑gallerioihin sekä tulostaa kuvia.

Huomaa:  Video‑ ja kameraominaisuudet ovat käytettävissä, jos sinulla on 4. 
sukupolven iPod touch.

Kuvien ja videoiden synkronoiminen tietokoneen kanssa
iTunes voi synkronoida kuvat ja videot seuraavien ohjelmien kanssa:
 Â Mac:  iPhoto 4.0.3 tai uudempi (videoiden synkronoiminen edellyttää iPhoto 6.0.6:tta 

tai uudempaa) tai Aperture (vain kuvat)

 Â PC:  Adobe Photoshop Elements 8.0 tai uudempi (vain kuvat)

Voit myös synkronoida kuvia ja videoita mistä tahansa tietokoneesi kuvia sisältävästä 
kansiosta. Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 46.

iPod touch tukee H.264‑ MPEG‑4‑videomuotoja AAC‑äänellä. Jos sinulla on ongelmia 
videon synkronoimisessa iPod touchiin, voit ehkä käyttää iTunesia luodaksesi videosta 
iPod touch ‑version. 

iPod touch-version luominen videosta:
 1 Kopioi video iTunes‑kirjastoosi.

 2 Valitse iTunesissa Kirjasto‑luettelosta Elokuvat ja valitse video, jonka haluat 
synkronoida.
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 3 Valitse Lisäasetukset > Luo iPod‑ tai iPhone‑versio.

Jos haluat lisätietoja, katso http://support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=fi_FI.

Kuvien ja videoiden katsominen
Kuvissa voidaan katsella kuvia ja videoita, jotka on kuvattu 4. sukupolven 
iPod touchilla, synkronoitu tietokoneelta tai tallennettu sähköpostista. Jos synkronoit 
kuvat iPhoto 8.0:n (osa iLife ’09:ää) tai uudemman kanssa, voit katsella kuvia ja videoita 
järjestettyinä tapahtumien ja nimeämiesi kasvojen mukaan. Jos kuviin ja videoihin on 
merkitty sijaintitiedot, voit katsoa myös paikkoja, joissa ne on kuvattu.

Kuvien ja videoiden katsominen:  
 1 Napauta Kuvissa kuva‑albumia. Napauta näytön alareunassa olevia painikkeita 

katsoaksesi kuvia ja videoita albumien, tapahtumien, kasvojen ja paikkojen mukaan.

Kuvat on järjestetty kuvaamispäivän mukaan. Jos napautat Paikat, kaikki paikat, joihin 
merkittyjä kuvia sinulla on, tulevat näkyviin karttaan. Napauta nastaa ja napauta sitten 

 nähdäksesi kyseisen paikan kuvat ja videot.

 2 Näet kuvan tai videon koko näytöllä napauttamalla miniatyyrikuvaa.

Säätimien näyttäminen ja kätkeminen:  Näet säätimet napauttamalla kuvaa tai 
videota koko näytön tilassa. Voit kätkeä säätimet napauttamalla uudelleen.

Videon toistaminen:  Napauta näytön keskellä .

Voit toistaa videon uudelleen napauttamalla  näytön alareunassa. Jos  ei näy, tuo 
säätimet esiin napauttamalla näyttöä.

http://support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=fi_FI


Kuvan tai videon katsominen vaakasuunnassa:  Käännä iPod touch poikittain. Kuva 
tai video kääntyy automaattisesti oikein päin, ja jos kyseessä on laajakuvamuotoinen 
kuva, se suurenee täyttämään näytön.

Kuvan tietyn kohdan lähentäminen:  Voit lähentää näkymää kaksoisnapauttamalla 
ja loitontaa kaksoisnapauttamalla uudelleen. Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa 
nipistämällä.

Videon katsominen koko näytöllä tai sovittaminen näytölle:  Kaksoisnapauttamalla 
näyttöä voit skaalata videon näytön täyttäväksi. Kaksoisnapauttamalla uudelleen saat 
videon mahtumaan näytölle.

Kuvan panorointi:  Vedä kuvaa.

Seuraavan tai edellisen kuvan tai videon katsominen:  Pyyhkäise vasemmalle tai 
oikealle. Tai tuo säätimet esiin napauttamalla ja napauta sitten  tai .
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Kuvien ja videoiden poistaminen
Voit poistaa kuvia ja videoita iPod touchin Kameran rullasta (tai Tallennetuista kuvista, 
jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch tai vanhempi) .

Kuvien ja videoiden poistaminen:
 1 Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa.

 2 Valitse napauttamalla ne kuvat ja videot, jotka haluat poistaa.

Poista‑painikkeessa näkyy valittujen kohteiden lukumäärä.

 3 Napauta Poista.

Kuvaesitykset
Voit katsoa kuva‑albumia kuvaesityksenä taustamusiikin ja siirrosten (iOS 4.3) kanssa.

Kuvaesityksen katsominen:
 1 Avaa albumi napauttamalla sitä, napauta sitten kuvaa ja napauta .

 2 Valitse kuvaesityksen asetukset.

 Â Siirroksen tyypin vaihtaminen: Napauta Siirrokset ja valitse siirros.

Käytettävissä olevat siirrokset valitaan sen mukaan, miten kuvaesitys näytetään. 
Jos laite on liitetty Apple TV:hen, valitse jokin käytettävissä olevista siirroksista Jos 
iPod touch on liitetty televisioon tai projektoriin AV‑kaapelilla, valitse Hajonta‑
siirros. Jos haluat lisätietoja, katso ”Kuvien, kuvaesitysten ja videoiden katsominen 
televisiossa” alla.

 Â Musiikin toistaminen kuvaesityksen aikana:  Laita Toista musiikkia ‑asetus päälle, 
napauta sitten Musiikki ja valitse kappale.

 3 Napauta Aloita kuvaesitys.

Videot toistetaan automaattisesti, kun niiden vuoro tulee osana kuvaesitystä.

Kuvaesityksen pysäyttäminen:  Napauta näyttöä.

Kuvaesityksen asetukset:  Valitse Asetuksissa Kuvat ja aseta seuraavia asetuksia:

 Â Voit asettaa kunkin kuvan näkymisajan napauttamalla ”Toista jokaista kuvaa” ja 
valitsemalla ajan.

 Â Voit asettaa kuvaesityksen uudelleentoistamisen valitsemalla asetuksen Toista päälle 
tai pois.

 Â Voit asettaa kuvat ja videot näkymään satunnaisessa järjestyksessä valitsemalla 
asetuksen Sekoita päälle tai pois.



Kuvien, kuvaesitysten ja videoiden katsominen televisiossa
Kuvat‑ohjelman avulla voit katsella kuvia, kuvaesityksiä ja videoita televisiossa käyttäen 
jotakin seuraavista:

Applen komponentti‑AV‑kaapeli Â

Applen komposiitti‑AV‑kaapeli Â

Applen digitaali‑AV‑sovitin ja HDMI‑kaapeli (4. sukupolven iPod touch) Â

Applen VGA‑sovitin ja VGA‑kaapeli Â

Digitaali‑AV‑sovitin tukee teräväpiirtovideota tarkkuuteen 720p saakka äänen kanssa.

Voit myös suoratoistaa kuvia, kuvaesityksiä ja videoita langattomasti televisioon 
AirPlayn ja Apple TV:n avulla.

Huomaa:  Applen kaapeleita, sovittimia ja telakoita voi ostaa erikseen. Vieraile 
osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore (verkkokauppa ei ehkä ole käytettävissä 
kaikissa maissa tai kaikilla alueilla) tai tiedustele tuotteita paikalliselta Apple‑
jälleenmyyjältä.

Liittäminen AV-kaapelilla:  Voit käyttää Applen komponentti‑AV‑kaapelia, Applen 
komposiitti‑AV‑kaapelia tai muuta valtuutettua iPod touch ‑yhteensopivaa kaapelia. 
Voit käyttää näitä kaapeleita myös Apple Universal Dockin kanssa iPod touchin 
liittämiseen TV:hen tai vahvistimeen. Apple Universal Dock ‑telakkaan kuuluu 
kaukosäädin, jolla voit hallita toistoa matkan päästä. 

VGA -sovittimella liittäminen:  Liitä VGA‑sovitin iPod touchin telakkaliitäntään. Liitä 
VGA‑sovitin VGA‑kaapelilla yhteensopivaan televisioon, projektoriin tai VGA‑näyttöön

Liittäminen Applen digitaali-AV-sovittimella (4. sukupolven iPod touch):  Liitä 
digitaali‑AV‑sovitin iPod touchin telakkaliitäntään. Liitä HDMI‑kaapeli sovittimen HDMI‑
portista televisioon tai vastaanottimeen. Jotta iPod touch pysyisi ladattuna videoiden 
katselun aikana, kytke telakkaliitäntä–USB‑kaapeli sovittimen 30‑nastaisesta liitännästä 
tietokoneeseen tai sähköpistorasiaan liitettyyn USB‑virtalähteeseen.

Sisällön suoratoistaminen AirPlayn ja Apple TV:n avulla:  Katsele kuvaa, kuvaesitystä 
tai videota, napauta sitten  ja valitse luettelosta Apple TV. Jos  ei näy tai jos et näe 
AirPlay‑laitteiden luettelossa Apple TV:tä, varmista, että se on samassa langattomassa 
verkossa kuin iPod touch. Voit palauttaa toiston takaisin iPod touchiin napauttamalla 

 uudelleen ja valitsemalla luettelosta iPod touch.

Kuvien ja videon jakaminen
Voit lähettää kuvia ja videoita sähköpostissa, lisätä kuvia ja videoita MobileMe‑
gallerioihin ja julkaista videoita YouTubessa. Voit myös kopioida ja sijoittaa kuvia ja 
videoita ja tallentaa Kuviin kuvia ja videoita sähköpostiviesteistä ja verkkosivuilta.

Huomaa:  Video‑ominaisuudet ovat käytettävissä vain, jos sinulla on 4. sukupolven 
iPod touch.
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Kuvan tai videon lähettäminen sähköpostilla
Kuvan tai videon lähettäminen sähköpostiviestissä:

 1 Valitse kuva tai video ja napauta . Jos  ei näy, tuo säätimet esiin napauttamalla 
näyttöä.

 2 Napauta Lähetä.

Kuva tai video tulee näkyviin uuden sähköpostiviestin ikkunaan.

 3 Kirjoita viesti ja napauta Lähetä.

 4 Jos lähetät kuvan, sinua kehotetaan ehkä pienentämään viestin kokoa skaalaamalla 
kuvaa. Napauta kokoa, jota haluat käyttää.

Useiden kuvien tai videoiden lähettäminen kerralla:  Kun katselet miniatyyrejä 
albumissa, napauta , valitse napauttamalla kuvat, jotka haluat lähettää, ja napauta 
Jaa ja Sähköposti.

Tarvittaessa iPod touch voi pakata kuvan tai videon. Jos haluat lisätietoja kuvista ja 
videoista, katso Luku 7, ”Kamera,” sivulla 74.

Kuvien ja videoiden kopioiminen ja sijoittaminen
Voit myös kopioida kuvan tai videon Kuvissa ja sijoittaa sen sähköpostiviestiin. Jotkin 
muiden valmistajien ohjelmat voivat myös tukea kuvien tai videoiden kopioimista ja 
sijoittamista.

Kuvan tai videon kopioiminen:  Pidä sormea näytöllä, kunnes Kopioi‑painike tulee 
näkyviin ja napauta sitten Kopioi.

Useiden kuvien tai videoiden kopioiminen:
 1 Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa.

 2 Valitse napauttamalla ne kuvat ja videot, jotka haluat kopioida.

Kopioi‑painikkeessa näkyy valittujen kohteiden lukumäärä.

 3 Napauta Kopioi.

Kuvan tai videon sijoittaminen:  Sijoita lisäyskohta paikkaan, johon haluat lisätä kuvan 
tai videon, napauttamalla paikkaa, napauta sitten lisäyskohtaa ja napauta Sijoita.

Kuvan tai videon lisääminen MobileMe-galleriaan
Jos sinulla on MobileMe‑tili, voit lisätä kuvia ja videoita suoraan iPod touchista 
MobileMe‑galleriaan. Voit myös lisätä kuvia ja videoita jonkun toisen MobileMe‑
galleriaan, jos kyseinen käyttäjä on sallinut kuvien lisäämisen sähköpostitse.

Ennen kuvien tai videoiden lisäämistä MobileMe‑galleriaan:
Ota MobileMe‑tili käyttöön iPod touchissa Â

Julkaise MobileMe‑galleria ja salli kuvien lisääminen sähköpostitse tai iPod touchia  Â
käyttäen

Liity Wi‑Fi‑verkkoon, joka on internet‑yhteydessä Â



Jos haluat lisätietoja gallerian luomisesta ja kuvien ja videoiden lisäämisestä siihen, 
tutustu MobileMe‑ohjeisiin.

Kuvan tai videon lisääminen omaan galleriaan:  Valitse kuva tai video ja napauta  ja 
napauta sitten ”Lähetä MobileMehen”. Syötä halutessasi otsikko ja kuvaus, valitse sitten 
albumi, johon haluat lisätä kuvan tai videon ja napauta Julkaise.

Jos  ei näy, tuo säätimet esiin napauttamalla näyttöä.

iPod touch ilmoittaa, kun kuva tai video on julkaistu, ja tarjoaa mahdollisuuden katsoa 
sitä MobileMessä tai lähettää sähköpostissa linkin ystävälle.

Kuvan tai videon lisääminen jonkun toisen galleriaan:  Valitse kuva tai video, napauta 
 ja napauta Sähköposti. Syötä albumin sähköpostiosoite ja napauta Lähetä.

Videoiden julkaiseminen YouTubessa
Jos sinulla on YouTube‑tili ja 4. sukupolven iPod touch, voit lähettää videoita suoraan 
YouTubeen. Kaikkia videoita ei ehkä voida siirtää elokuvan pituudesta tai muista 
tekijöistä johtuen.

Videon julkaiseminen YouTubessa:  
 1 Kun katsot videota, napauta  ja napauta ”Lähetä YouTubeen”.

 2 Kirjaudu sisään YouTube‑tilillesi.

 3 Syötä julkaisutiedot, kuten otsikko, kuvaus ja tagit. 

 4 Valitse kategoria napauttamalla Kategoria. 

 5 Napauta Julkaise.

Kuvien ja videoiden tallentaminen sähköpostiviesteistä ja 
verkkosivuilta
Huomaa:  Video‑ominaisuudet ovat käytettävissä vain, jos sinulla on 4. sukupolven 
iPod touch. 3. sukupolven iPod touch ‑mallissa tai aiemmassa Kameran rulla ‑albumin 
nimi on Tallennetut kuvat.

Kuvan tallentaminen sähköpostiviestistä Kameran rulla -albumiin:  Napauta kuvaa ja 
napauta sitten Tallenna kuva. Jos kuvaa ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Videon tallentaminen sähköpostiviestistä Kameran rulla -albumiin:  Pidä liitettä 
painettuna ja napauta Tallenna Video. Jos videota ei ole vielä ladattu, napauta ensin 
latausviestiä.

Kuvan tallentaminen verkkosivulta Kameran rulla -albumiin:  Pidä kuvaa painettuna 
ja napauta Tallenna kuva.
Voit ladata Kameran rulla ‑albumissasi olevia kuvia ja videoita tietokoneesi 
kuvaohjelmaan liittämällä iPod touchin tietokoneeseen.

 84  Luku 8    Kuvat



 Luku 8    Kuvat 85

Kuvien tulostaminen
Voit käyttää AirPrint‑toimintoa kuvien tulostamiseen iPod touchista.

Kuvan tulostaminen:  Napauta  ja napauta sitten Tulosta. Valitse tulostin 
napauttamalla Valitse tulostin, aseta kopioiden määrä ja napauta Tulosta.

Useiden kuvien tulostaminen:  Napauta kuva‑albumin katselemisen aikana . Valitse 
kuvat, jotka haluat tulostaa, ja napauta Tulosta. Valitse tulostin napauttamalla Valitse 
tulostin, aseta kopioiden määrä ja napauta Tulosta.

Jos haluat lisätietoja, katso ”Tulostaminen” sivulla 35.

Kuvan lisääminen yhteystietoon
Voit lisätä kuvan yhteystietoon. 

Kuvan lisääminen yhteystietoon: 
 1 Valitse kuva iPod touchissa ja napauta .

 2 Napauta Yhdistä yhteystietoon ja valitse yhteystieto.

 3 Säädä kuvan paikkaa ja kokoa, kunnes se näyttää siltä kuin haluat.

Panoroi kuvaa vetämällä ja lähennä ja loitonna nipistämällä.

 4 Napauta Käytä.

Voit lisätä kuvan yhteystietoon myös Yhteystiedoissa napauttamalla Muokkaa‑
painiketta ja napauttamalla sitten ”Lisää kuva”.

Taustakuva
Voit asettaa kuvan lukitun näytön tai Koti‑valikon taustakuvaksi (4. sukupolven 
iPod touch).

Kuvan asettaminen taustakuvaksi (3. sukupolven iPod touch tai uudempi):  
 1 Valitse mikä tahansa kuva, napauta  ja napauta sitten ”Käytä taustakuvana”.

 2 Siirrä kuvaa vetämällä ja lähennä tai loitonna nipistämällä, kunnes kuva näyttää siltä 
kuin haluat.

 3 Napauta Aseta ja valitse sitten, haluatko kuvan taustakuvaksi lukittuun näyttöön, Koti‑
valikkoon vai molempiin.

Voit myös valita useista iPod touchin mukana tulevista taustakuvista valitsemalla Koti‑
valikossa Asetukset > Taustakuva. Katso ”Taustakuvan lisääminen” sivulla 30.
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Tietoja Game Centeristä
Game Centeristä löydät uusia pelejä ja siellä voit jakaa pelikokemuksesi kavereiden 
kanssa ympäri maailman (3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Voit kutsua 
kavereita pelaamaan tai löytää muita arvoisiasi vastustajia arpomalla pelikaverin. 
Tulostaulukoista näet, ketkä ovat parhaita pelaajia. Saat lisäpisteitä tietyistä 
saavutuksista pelissä.

Huomaa:  Game Center ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla 
alueilla, ja saatavilla olevat pelit saattavat vaihdella maittain tai alueittain.

Game Centerin käyttämiseen tarvitaan internet‑yhteys ja Apple ID. Jos sinulla on jo 
iTunes Store‑, MobileMe‑ tai muu Apple‑tili, voit käyttää kyseistä Apple ID:tä Game 
Centerin kanssa. Jos sinulla ei ole Apple‑tiliä, voit luoda sellaisen Game Centerissä, alla 
kuvatulla tavalla.

Game Centerin käyttöönotto
Kun avaat Game Centerin ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään, haluatko sallia 
push‑ilmoitukset. (Sinulta saatetaan aluksi kysyä, haluatko laittaa ilmoitukset päälle.) 
Ilmoituksia voivat olla esimerkiksi varoitukset, äänet ja merkit, jotka kertovat sinulle 
Game Center ‑tapahtumista, vaikka et sillä hetkellä käyttäisikään Game Centeriä. Saatat 
esimerkiksi saada ilmoituksen, että kaveri on kutsunut sinut pelaamaan peliä. 

Ilmoitusten salliminen:  Napauta OK.

Jos napautat ”Älä salli”, et saa ilmoituksia Game Centeristä. Voit laittaa ilmoitukset 
päälle myöhemmin ja voit määritellä, millaisia ilmoituksia haluat.

Ilmoitusten laittaminen päälle tai pois:  Valitse Asetuksissa Ilmoitukset. Ilmoitusten 
laittaminen pois päältä poistaa ilmoitukset käytöstä kaikissa ohjelmissa.
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Game Centeristä tulevien ilmoitusten määrittäminen:  Valitse Asetuksissa Ilmoitukset 
> Game Center ja määrittele Äänet, Ilmoitusviestit ja Merkit. Jos Game Center ei tule 
näkyviin, laita ilmoitukset päälle.

Apple ID:n Game Center -tietojen käyttöönotto:
 1 Syötä Apple ID ja salasana ja napauta sitten Kirjaudu.

Sinulta saatetaan pyytää lisätietoja. Jos sinulla ei ole Apple ID:tä, voit luoda sellaisen 
napauttamalla Luo uusi tili.

 2 Hyväksy Game Centerin sopimusehdot napauttamalla Hyväksy.

 3 Syötä lempinimi, jonka toiset näkyvät ja jonka perusteella he tuntevat sinut.

 4 Game Center ‑asetusten määritteleminen:

Jos haluat sallia muiden kutsua sinut pelaamaan, jätä ”Allow Game Invites” päälle.  Â
Muussa tapauksessa laita se pois päältä napauttamalla.

Jos haluat sallia muiden löytää sinut sähköpostiosoitteen perusteella, jätä ”Find Me  Â
By Email” päälle. Muussa tapauksessa laita se pois päältä napauttamalla.

Tarkista tilin sähköpostiosoite. Voit syöttää eri osoitteen, jos et halua käyttää  Â
sisäänkirjautumisessa käyttämäsi Apple‑tilin osoitetta. Jotta voimme varmistaa, että 
osoite kuuluu sinulle, sinun on vastattava sähköpostiin, joka lähetetään kyseiseen 
osoitteeseen.

Jos haluat lisätä useampia sähköpostiosoitteita, joiden kautta sinuun voidaan ottaa  Â
yhteys Game Centeristä, napauta ”Lisää uusi sähköpostiosoite”.

 5 Kun tili on määritelty, napauta Seuraava.

Apple ID:n Game Center -asetusten muuttaminen:
 1 Napauta näytön alareunassa ”Minä” ja napauta tilin banneria.

 2 Napauta ”Näytä tili”.

 3 Tee muutokset ja napauta Valmis.

Kirjautuminen sisään eri Apple ID:llä: 
 1 Napauta ”Minä” ja napauta tilin banneria näytön alareunassa.

 2 Napauta ”Kirjaudu ulos”.

 3 Syötä uusi Apple ID ja ‑salasana ja napauta sitten Kirjaudu.

Pelit
Game Center ‑pelejä on saatavilla App Storesta.

Pelien ostaminen ja lataaminen
App Storen Game Center ‑osio näyttää pelit, jotka toimivat Game Centerin kanssa.

Pelien ostaminen ja lataaminen:  Napauta Pelit ja ”Etsi Game Center ‑pelejä”. 



Voit selata tätä osiota sekä ostaa ja ladata sieltä pelejä. Jos et ole syöttänyt 
luottokorttitietoja Apple ID:lle, sinua pyydetään syöttämään tiedot ennen kuin voit 
ostaa ja ladata pelejä. Katso Luku 22, ”App Store,” sivulla 157.

Jos haluat ostaa pelin, joka kaverillasi on, pääset kyseiseen peliin App Storessa 
napauttamalla peliä kaverin tietonäytöllä. 

Pelien pelaaminen
Pelit‑näyttö näyttää App Storesta lataamasi pelit. Jokaisen pelin kohdalla näkyy 
saavutustesi määrä ja sijoituksesi kaikkien pelin pelaajien joukossa.

Tietojen saaminen pelistä:  Napauta Pelit ja napauta peliä. Jos ne ovat käytettävissä, 
näet pelin tulostaulukot, saavutuksesi pelissä ja sen, kuka on äskettäin pelannut peliä.

Pelin pelaaminen:  Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Pelaa.

Pelistä riippuen pelin kotinäyttö saattaa sisältää ohjeita tai muita tietoja ja antaa 
mahdollisuuden katsella tulostaulukoita ja saavutuksiasi, asettaa pelivalintoja ja 
aloittaa yhden tai monen pelaajan pelin. Jos haluat pelata muita vastaan, voit joko 
kutsua kaverin tai antaa Game Centerin arpoa sinulle pelikaverin. Jos haluat tietoja 
kavereiden löytämisestä Game Centerissä, katso ”Kaverit” sivulla 90.

Monen pelaajan peleissä voit lähettää pelikutsun myös Kaverit‑näytöstä.

Kaverin kutsuminen monen pelaajan peliin Kaverit-näytöstä:
 1 Napauta näytön alareunassa Kaverit.

 2 Valitse kaveri.

 3 Valitse peli ja napauta Pelaa.

Jos peli sallii tai vaatii lisäpelaajia, kutsu halutessasi pelaajia ja napauta Seuraava.

 4 Kirjoita ja lähetä kutsu ja odota muiden hyväksymisviestejä.

 5 Aloita peli.
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Jos kaveri ei ole tavoitettavissa tai ei vastaa kutsuun, voit antaa Game Centerin etsiä 
sinulle toisen pelaajan napauttamalla ”Arvo pelikaveri” tai yrittää kutsua toisen kaverin 
napauttamalla ”Kutsu kaveri”.

Muut pelaajat voivat kutsua sinut pelaamaan peliä.

Pelikutsuun vastaaminen:  Napauta näkyviin tulevassa ilmoituksessa Hyväksy tai 
Kieltäydy.

Voit poistaa monen pelaajan pelit käytöstä Rajoituksissa. Katso ”Rajoitukset” sivulla 170. 
Voit estää muita pelaajia kutsumasta sinua pelaamaan laittamalla Game Center 
‑asetuksissa ”Salli pelikutsut” pois päältä. Katso ”Tila‑ ja tilitiedot” sivulla 91.

Game Centeriin palaaminen:  Paina Koti‑painiketta ja napauta sitten Koti‑valikossa 
Game Center.

3. sukupolven iPod touch ‑laitteessa tai uudemmassa voit myös painaa Koti‑painiketta 
nopeasti kaksi kertaa ja napauttaa sitten Game Center äskeisissä ohjelmissa.

Tulostaulukot
Joissakin peleissä on yksi tai useampia tulostaulukoita, jotka näyttävät pelin pelaajien 
sijoituksen, pisteet, ajat tai muut pelisuorituksen mittarit.

Pelin tulostaulukon näkeminen:  Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Tulostaulukko.

Voit ehkä katsoa tulostaulukoita myös pelin sisällä.

Jos pelissä on variaatioita (kuten helppo, normaali ja vaikea), Lajityypit‑näytössä voit 
valita tulostaulukon pelille yleisesti tai jollekin variaatioista.

Tulostaulukko näyttää kavereiden ja kaikkien pelaajien sijoituksen. Voit ehkä katsella 
tulostaulukoita tietyltä ajanjaksolta, kuten samalta päivältä, samalta viikolta tai kautta 
aikain.

Näet tulostaulukon vaaka‑asennossa kääntämällä iPod touchia.

Pelin aloittaminen tulostaulukosta:  Napauta oikeassa yläkulmassa Pelaa.

Saavutukset
Jotkin pelit antavat bonuspisteitä tietyistä saavutuksista.

Pelin mahdollisten saavutusten näkeminen:  Napauta Pelit, valitse peli ja napauta 
Saavutukset.

Game Center näyttää jokaisen saavutuksen kohdalla, kuinka monta bonuspistettä siitä 
annetaan ja onko sinulla kyseinen saavutus. Saavutuksista saatavat kokonaispisteet 
näkyvät ylhäällä. Tietystä saavutuksesta saa bonuspisteitä vain kerran.

Voit ehkä katsoa saavutuksia myös pelin sisällä.



Äsken pelattu
Jotkin pelit näyttävät sinulle, ketkä kavereistasi ovat pelanneet peliä äskettäin.

Peliä äskettäin pelanneiden näkeminen:  Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Äsken 
pelattu.

Tietojen saaminen pelaajasta:  Napauta pelaajan nimeä luettelossa.

Kaverit
Game Center yhdistää sinut pelaajiin ympäri maailmaa. Voit lisätä kavereita Game 
Centeriin lähettämällä pyyntöjä muille pelaajille tai hyväksymällä heidän pyyntöjään.

Kaverin lisääminen Game Centeriin:
 1 Napauta Kaverit tai Pyynnöt.

 2 Napauta + ja syötä kaverin sähköpostiosoite tai Game Center ‑lempinimi.

Yhteystiedoissa olevat osoitteet ja nimet tulevat näkyviin kirjoitettaessa. Lisää henkilö 
pyyntöön napauttamalla yhteystietoa. Jos haluat selata yhteystietoja, napauta .

Jos haluat lisätä useita kavereita kerralla, syötä lisää yhteystietoja.

 3 Kirjoita pyyntöön viesti ja napauta Lähetä.

Henkilön on hyväksyttävä pyyntö tullakseen kaveriksesi.

Muut pelaajat saattavat lähettää sinulle pyynnön. Jos saat ilmoituksen, voit hyväksyä 
pyynnön heti tai voit sulkea ilmoituksen ja vastata pyyntöön myöhemmin Pyynnöt‑
näytössä. Pyynnöt‑painikkeessa oleva ilmoitusmerkki osoittaa vastausta odottavien 
kaveripyyntöjen määrän.

Kaveripyyntöön vastaaminen:  Napauta Pyynnöt, napauta pyytävän henkilön nimeä ja 
napauta Hyväksy, Kieltäydy tai Raportoi ongelma.

Kun pelaaja hyväksyy toisen pelaajan pyynnön, heistä tulee toistensa kavereita. 
Kavereiden nimet tulevat näkyviin Kaverit‑näytölle.

Tietojen saaminen kaverista:  Napauta kaverin nimeä.

Kaverin etsiminen:  Vieritä näytön yläreunaan napauttamalla tilapalkkia, napauta 
hakukenttää ja ala kirjoittaa. Hakua vastaavat kaverit tulevat näkyviin kirjoitettaessa.

Kaverin tietosivu näyttää, kuinka monta kaveria (mukaan lukien sinä) hänellä on, hänen 
pelaamiensa eri pelien määrän ja hänen saavutustensa lukumäärän. Tietonäytössä 
saattaa myös näkyä:

Yhdessä pelaamienne pelien lukumäärä Â

Molempien omistamat pelit Â

Muut kaverisi omistamat pelit Â
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Näet oman ja kaverisi sijoituksen yleisessä tulostaulukossa sekä saavutuksenne pelissä 
napauttamalla missä tahansa luettelossa olevaa peliä.

Kaverin kutsuminen pelaamaan:  Napauta Kaverit, napauta kaverin nimeä, napauta 
peliä ja napauta Pelaa. Katso ”Pelien pelaaminen” sivulla 88.

Kaverin poistaminen:  Napauta Kaverit, napauta nimeä, napauta ”Poista kaveri” ja 
napauta Poista.

Jos pelaaja käyttäytyy hyökkäävästi tai sopimattomasti, voit raportoida asiasta.

Raportoiminen ongelmasta kaverin kanssa:  Napauta Kaverit, napauta kaverin 
nimeä ja napauta Raportoi ongelma. Kuvaa ongelma ja lähetä raportti napauttamalla 
Raportoi. 

Jos laitat Asetuksissa Moninpelit pois päältä, et voi lähettää tai vastaanottaa kutsuja 
pelien pelaamiseen. Katso ”Rajoitukset” sivulla 170.

Tila- ja tilitiedot
Minä‑näyttöön on koottu tietoja kavereistasi, peleistäsi ja saavutuksistasi.

Näytön keskellä olevaan tekstikenttään voit syöttää tilaviestin. Tila näkyy lempinimen 
kanssa muiden pelaajien Kaverit‑näytöillä.

Tilan vaihtaminen:  Kirjoita uusi tila tai päivitä vanhaa tilaa napauttamalla tilakenttää 
ja käyttämällä näppäimistöä.

Tilitietojen katseleminen:  Napauta tilimerkkiä ja napauta Näytä tili.

Voit muuttaa tai päivittää seuraavia asetuksia:

Lempinimi Â

Salli pelikutsut Â

Löydä minut sähköpostin perusteella Â

Sähköpostiosoitteesi Game Centeriä varten Â

Muut sähköpostiosoitteet Â

Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit myös kirjautua ulos ja kirjautua sisään eri tilille tai luoda uuden tilin.

Uloskirjautuminen:  Napauta tilimerkkiä ja napauta Kirjaudu ulos.

Jos haluat kirjautua sisään eri tilille, syötä käyttäjätunnus ja salasana ja napauta 
Kirjaudu sisään. Jos haluat luoda uuden tilin, napauta ”Luo uusi tili” ja seuraa näytöllä 
näkyviä ohjeita.
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Mail toimii MobileMen, Microsoft Exchangen ja monien muiden suosittujen 
sähköpostijärjestelmien – kuten Yahoo!, Google ja AOL – kanssa sekä tavallisten POP3‑ 
ja IMAP‑sähköpostijärjestelmien kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa kuvia, videoita ja 
grafiikkaa sekä katsoa PDF-dokumentteja ja muita liitteitä. Voit myös tulostaa viestejä 
ja liitteitä, jotka avautuvat Pikakatselussa.

Jotta voit ladata ja lähettää viestejä Mailissa, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, 
josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19. 

Sähköpostitilien käyttöönotto
Voit ottaa sähköpostitilin käyttöön iPod touchissa jommallakummalla seuraavista 
tavoista:

Ota tili käyttöön suoraan iPod touchissa. Katso ” Â Sähköposti‑, yhteystieto‑ ja 
kalenteritilien lisääminen” sivulla 20.

Käytä iTunesissa iPod touch ‑asetusten osiota synkronoidaksesi  Â
sähköpostitiliasetukset tietokoneeltasi. Katso ”iTunesin iPod touch 
‑asetusosiot” sivulla 48.

Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen
Koti‑valikon Mail‑symboli näyttää saapuneiden viestien postilaatikoissa olevien 
lukemattomien viestien määrän. Muissa postilaatikoissa saattaa olla muita 
lukemattomia viestejä.

Lukemattomien sähköpostien
määrä saapuneiden kansioissa
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Mailin postilaatikkonäytöstä pääset nopeasti kaikkiin saapuneiden viestien laatikoihin 
ja muihin postilaatikoihin. Näet tilin saapuneet viestit napauttamalla tilin saapuneiden 
viestien postilaatikkoa. Jos haluat nähdä kaikkien tiliesi saapuneet viestit, napauta 
”Kaikki saapuneet”. Jos vain yksi sähköpostitili on käytössä, Postilaatikot‑näytössä näkyy 
vain vain kyseisen tilin saapuneiden viestien laatikko.

Lukemattomien 
viestien määrä

Kaikkien tilien 
saapuneet viestit

Kun avaat postilaatikon, Mail lataa ja näyttää uusimmat viestit ja kertoo näytön 
yläreunassa lukemattomien viestien määrän. Lukemattomien viestien vieressä 
on sininen piste . Ladattavien viestien määrä valitaan Mail‑asetuksissa. Katso 
”Mail” sivulla 180.

Jos ketjutat viestit, toisiinsa liittyvät viestit näkyvät yhdessä kohdassa postilaatikossa. 
Viestiketjuissa on oikealle osoittavan nuolen vieressä numero, joka kertoo ketjuun 
sisältyvien viestien määrän. Sininen piste kertoo, että ketjussa on vähintään yksi 
lukematon viesti. Näkyvä viesti on vanhin lukematon viesti, tai jos kaikki viestit on 
luettu, näkyy ketjun uusin viesti.

Lukemattomat viestit

Ketjussa olevien 
viestien määrä

Ketjuun sisältyvän viestin katsominen:  Napauta ketjua postilaatikossa. 

Viestin lukeminen:  Napauta viestiä. Kun viesti on auki, napauta  tai  nähdäksesi 
seuraavan tai edellisen viestin.

Ketjuta viestit -asetuksen asettaminen päälle tai pois:  Valitse Asetuksissa ”Mail, 
yhteystiedot, kalenterit” ja aseta sitten kytkintä napauttamalla ”Ketjuta viestit” päälle tai 
pois. Katso ”Mail” sivulla 180.



Jos otat käyttöön useamman kuin yhden tilin, voit käyttää kaikkia tilejä Postilaatikot‑
näytön Tilit‑osion kautta. Napauttamalla tiliä näet sen kansiot ja postilaatikot, myös 
saapuvien viestien laatikon. Jos vain yksi tili on käytössä, Postilaatikot‑näytössä näkyvät 
kyseisen tilin kansiot ja postilaatikot. 

Lukemattomien
viestien määrä

Napauta tähän 
nähdäksesi kaikki
sähköpostitunnuksesi

Uusien viestien tarkistaminen:  Valitse postilaatikko tai napauta  milloin tahansa.

Useampien viestien lataaminen:  Vieritä viestiluettelon alareunaan ja napauta Lisää 
viestejä.

Viestin tietyn kohdan lähentäminen Kaksoisnapauta aluetta viestissä. Loitonna 
näkymää kaksoisnapauttamalla uudelleen. Tai 
voit lähentää avaamalla sormien nipistystä tai 
loitontaa nipistämällä niitä yhteen.

Tekstisarakkeen sovittaminen näytölle Kaksoisnapauta tekstiä.

Viestin kaikkien vastaanottajien katsominen Napauta Lisätiedot‑painiketta.
Näet vastaanottajan yhteystiedot napauttamalla 
nimeä tai sähköpostiosoitetta. Ota sitten yhteys 
henkilöön napauttamalla sähköpostiosoitetta. 
Voit kätkeä vastaanottajat napauttamalla 
painiketta Kätke.

Sähköpostin vastaanottajan lisääminen 
yhteystietoluetteloon

Napauta viestiä, ja napauta tarvittaessa 
Lisätiedot‑painiketta, niin näet vastaanottajat. 
Napauta sitten nimeä tai sähköpostiosoitetta ja 
napauta ”Luo yhteystieto” tai ”Lisää yhteystietoon”.

Viestin merkitseminen lukemattomaksi Avaa viesti ja napauta ”Merkitse lukemattomaksi”.
Viestin vieressä postilaatikon luettelossa näkyy 
sininen pallo , kunnes avaat sen uudelleen.

Tapaamiskutsun avaaminen:  Napauta kutsua.
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Voit katsoa järjestäjän ja muiden kutsuttujen yhteystiedot, asettaa muistutuksen, 
lisätä tapahtumaan huomautuksia ja lisätä kommentteja vastaukseesi, joka lähetetään 
järjestäjälle sähköpostitse. Voit hyväksyä kutsun, hyväksyä sen alustavasti tai kieltäytyä 
siitä. Katso ”Kokouskutsuihin vastaaminen” sivulla 112.

Push-ominaisuuden asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa ”Mail, 
yhteystiedot, kalenterit” > Hae uudet tiedot ja aseta sitten Push päälle tai pois.

Linkkien ja tunnistettujen tietojen käyttäminen
iPod touch tunnistaa verkkolinkkejä, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja 
muita tietoja, joita voit käyttää verkkosivun avaamiseen, valmiiksi osoitteistetun 
sähköpostiviestin luomiseen, yhteystiedon luomiseen tai tietojen lisäämiseen 
yhteystietoon tai jonkin muun hyödyllisen toiminnon suorittamiseen. Tunnistetut 
tiedot näytetään sinisellä alleviivattuna tekstinä. Käytä tiedon oletustoimintoa 
napauttamalla tietoa tai katso muut toiminnot pitämällä tietoa painettuna.

Linkki tai kuva Avaa verkkosivu Safarissa napauttamalla.
Pitämällä painettuna voit:
 Â avata verkkosivun Safarissa
 Â kopioida linkin

Puhelinnumero Napauttamalla voit:
 Â tehdä numerosta uuden yhteystiedon
 Â lisätä numeron olemassa olevaan 

yhteystietoon

Osoite Näytä sijainti Kartoissa napauttamalla.
Pitämällä painettuna voit:
 Â näyttää sijainnin Kartoissa
 Â tehdä osoitteesta uuden yhteystiedon
 Â lisätä osoitteen olemassa olevaan 

yhteystietoon
 Â kopioida osoitteen

Sähköpostiosoite Luo osoitetta napauttamalla uusi sähköpostiviesti, 
jossa vastaanottajakenttä on valmiiksi täytetty.
Pitämällä painettuna voit:
 Â luoda uuden sähköpostiviestin
 Â tehdä osoitteesta uuden yhteystiedon
 Â lisätä osoitteen olemassa olevaan 

yhteystietoon
 Â kopioida osoitteen

Päivä, päivämäärä tai aika Luo tapahtuma Kalenteriin napauttamalla 
kohdetta ja napauttamalla sitten ”Luo tapahtuma”.

Lähetystunnus (ei ehkä ole käytettävissä 
kaikissa maissa tai kaikilla alueilla)

Avaa lähettäjän verkkosivu ja katso paketin 
tilanne napauttamalla.



Liitteiden katsominen
iPod touch näyttää monissa tavallisissa tiedostomuodoissa (JPEG, GIF ja TIFF) 
olevat kuvaliitteet sähköpostiviestin tekstin ohessa. iPod touch voi toistaa 
monentyyppisiä äänitiedostoliitteitä, kuten MP3, AAC, WAV ja AIFF. Voit ladata ja katsoa 
vastaanottamaasi viestiin liitettyjä tiedostoja (esimerkiksi PDF‑, verkkosivu‑, teksti‑, 
Pages‑, Keynote‑, Numbers‑ sekä Microsoft Word‑, Excel‑ ja PowerPoint‑dokumentit).

Liitetiedoston katseleminen:  Avaa liite Pikakatselussa napauttamalla sitä.

Sinun on ehkä ladattava liite ensin napauttamalla  (jos liite näkyy viestin lopussa 
katkoviivalla ympäröidyssä laatikossa, jossa on dokumentin nimi).

Lataa liite 
napauttamalla

Voit katsella liitteitä pysty‑ tai vaakasuunnassa.

Jos iPod touch ei tue liitetiedoston muotoa, näet tiedoston nimen, mutta et voi avata 
sitä. iPod touch tukee seuraavia dokumenttityyppejä:

.doc Microsoft Word

.docx Microsoft Word (XML)

.htm verkkosivu

.html verkkosivu

.key Keynote

.numbers Numbers

.pages Pages

.pdf Esikatselu, Adobe Acrobat

.ppt Microsoft PowerPoint

.pptx Microsoft PowerPoint (XML)

.rtf Rich Text Format

.txt teksti
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.vcf yhteystiedot

.xls Microsoft Excel

.xlsx Microsoft Excel (XML)

Liitetiedoston avaaminen toisessa ohjelmassa:  Pidä liitettä painettuna ja valitse 
ohjelma. Jos ohjelmaa ei ole tarjolla, voit avata liitteen Pikakatselussa.

Liitteenä olevan kuvan tallentaminen Tallennetut kuvat -albumiin:  Napauta kuvaa ja 
napauta sitten Tallenna kuva. Jos kuvaa ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Liitteenä olevan videon tallentaminen Tallennetut kuvat -albumiin:  Pidä liitettä 
painettuna ja napauta Tallenna Video. Jos videota ei ole vielä ladattu, napauta ensin 
latausviestiä.

Viestien ja liitteiden tulostaminen
Voit tulostaa sähköpostiviestejä ja liitteitä, joita voidaan katsella Pikakatselussa. 

Sähköpostiviestin tulostaminen:  Napauta  ja napauta sitten Tulosta. Valitse tulostin 
napauttamalla Valitse tulostin ja aseta tulostinvalinnat, kuten kopioiden määrä ja 
kaksipuolinen tuloste (mikäli tulostin tukee sitä). Napauta sitten Tulosta.

Jos haluat tulostaa pelkän kuvan ilman muuta sähköpostiviestiä, tallenna kuva 
(napauta kuvaa ja napauta sitten Tallenna kuva), avaa Kuvat tai Kamera (vain 4. 
sukupolven iPod touch) ja tulosta kuva Kameran rulla ‑albumista.

Liitteen tulostaminen:  Napauta liitettä katsellaksesi sitä Pikakatselussa, napauta 
sitten  ja napauta Tulosta. Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin ja aseta 
tulostinvalinnat, kuten sivut, kopioiden määrä ja kaksipuolinen tuloste (mikäli tulostin 
tukee sitä). Napauta sitten Tulosta.

Jos haluat lisätietoja, katso ”Tulostaminen” sivulla 35.

Sähköpostin lähettäminen
Voit lähettää sähköpostiviestin kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen:
 1 Napauta .

 2 Kirjoita Vastaanottaja‑kenttään nimi tai sähköpostiosoite tai lisää nimi yhteystiedoistasi 
napauttamalla .

Kun kirjoitat sähköpostiosoitetta, kirjoitusta vastaavat sähköpostiosoitteet näkyvät 
luettelossa kentän alla. Lisää osoite napauttamalla sitä. Voit lisätä useampia nimiä 
napauttamalla rivinvaihtonäppäintä tai . 



Huomaa:  Jos kirjoitat viestiä Microsoft Exchange ‑tililläsi ja pääset käyttämään Global 
Address List (GAL) ‑luetteloasi, iPod touchin yhteystiedoissa olevat löydetyt osoitteet 
näkyvät ensin, ja sen jälkeen näkyvät löydetyt GAL‑osoitteet.

 3 Napauta kenttää Kopio/Piilokopio/Lähettäjä, jos haluat lähettää viestin muille kopiona 
tai piilokopiona tai vaihtaa tiliä, jolta lähetät sen. Jos sinulla on enemmän kuin yksi 
sähköpostitili tai sähköpostialiaksia MobileMe‑tililläsi, voit vaihtaa lähettäjätiliä tai 
‑aliasta napauttamalla Lähettäjä‑kenttää.

 4 Kirjoita aihe ja kirjoita sitten viesti.

Voit siirtyä kentästä toiseen napauttamalla rivinvaihtoa.

 5 Napauta Lähetä.

Kuvan tai videon lähettäminen 
sähköpostiviestissä

Valitse Kuvissa kuva tai video, napauta  ja 
napauta sitten Sähköposti. Voit myös kopioida ja 
sijoittaa kuvia ja videoita.
Jos haluat lähettää useita kuvia, napauta , 
kun katselet albumin miniatyyreja. Valitse kuvat 
ja videot napauttamalla, napauta Jaa ja napauta 
sitten Sähköposti.

Kuvan tai videon sijoittaminen 
sähköpostiviestiin

Pidä Kuvat‑ohjelmassa kuvaa tai videota 
painettuna, kunnes Kopioi‑toiminto tulee 
näkyviin. Napauta Kopioi. Siirry Mailiin ja luo uusi 
viesti. Sijoita lisäyskohta napauttamalla paikkaan, 
johon haluat videon, napauta sitten lisäyskohtaa, 
jolloin muokkauskomennot tulevat näkyviin, ja 
napauta Sijoita.
Jos haluat kopioida useita videoita, avaa albumi 
Kuvissa, napauta , valitse kuvat ja videot 
napauttamalla ja napauta sitten Kopioi.

Viestiluonnoksen tallentaminen myöhemmin 
täydennettäväksi

Napauta Kumoa‑painiketta ja napauta sitten 
Tallenna‑painiketta. Viesti tallennetaan 
Luonnoksiin.

Viimeksi tallennetun luonnoksen avaaminen Jos haluat avata viimeksi tallentamasi luonnoksen 
viimeksi käyttämältäsi tililtä, pidä  painettuna.

 98  Luku 10    Mail



 Luku 10    Mail 99

Viestiin vastaaminen Napauta . Jos haluat vastata vain lähettäjälle, 
napauta Vastaa‑painiketta, ja jos haluat vastata 
lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille, napauta 
Vastaa kaikille ‑painiketta. Kirjoita vastausviestisi 
ja napauta Lähetä‑painiketta.
Alkuperäiseen viestiin liitettyjä tiedostoja tai 
kuvia ei lähetetä takaisin.

Viestin välittäminen Avaa viesti, napauta  ja napauta sitten Välitä. 
Lisää yksi tai useampi sähköpostiosoite, kirjoita 
viestisi ja napauta Lähetä‑painiketta.
Kun välität viestin, voit sisällyttää alkuperäisen 
viestin tiedostot tai kuvat.

Yhteystiedon tietojen jakaminen Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto, napauta 
Tiedot‑näytön alaosassa Jaa yhteystieto ja 
napauta sitten Lähetä sähköpostilla.

Sähköpostin järjestäminen
Voit järjestää viestit missä tahansa postilaatikossa, kansiossa tai hakutulosikkunassa. 
Voit poistaa viestejä yksi kerrallaan tai valita joukon ja poistaa sen kerralla. Voit myös 
siirtää viestejä postilaatikosta tai kansiosta toiseen samalla tilillä tai tilien välillä.

Viestin poistaminen:  Avaa viesti ja napauta .

Voit poistaa viestin myös suoraan postilaatikon viestiluettelosta pyyhkäisemällä 
vasemmalle tai oikealle viestin aiheen päällä ja napauttamalla Poista‑painiketta.

Tuo poistopainike 
näkyviin pyyhkäisemällä
oikealle tai vasemmalle 
viestin yli.

Huomaa:  Jos kyseessä on Google‑tili, napauta Arkistoi. Viestejä ei poisteta, vaan ne 
siirretään tilin arkistoon.



Useiden viestien poistaminen:  Kun katsot viestiluetteloa, napauta Muokkaa‑
painiketta, valitse viestit, jotka haluat poistaa, ja napauta Poista‑painiketta.

Viestin siirtäminen toiseen postilaatikkoon tai kansioon:  Kun katsot viestiä, napauta 
 ja valitse sitten postilaatikko tai kansio.

Napauta Tilit ja valitse toisen tilin postilaatikko tai kansio.

Useiden viestien siirtäminen:  Kun katsot viestiluetteloa, napauta Muokkaa ja valitse 
sitten viestit, jotka haluat siirtää, napauta Siirrä ja valitse postilaatikko tai kansio.

Sähköposteista etsiminen
Voit etsiä sähköpostiviestejä Vastaanottaja‑, Lähettäjä‑ ja Aihe‑kenttien perusteella. 
Mail etsii parhaillaan avoinna olevan postilaatikon ladatuista viesteistä. MobileMe‑, 
Exchange‑ ja IMAP ‑sähköpostitilien viestejä voi etsiä myös palvelimelta.

Sähköpostiviestien etsiminen:  Avaa postilaatikko, vieritä yläreunaan ja syötä tekstiä 
hakukenttään. Valitse kentät, joista haluat etsiä, napauttamalla Lähettäjä, Vast.ottaja, 
Aihe tai Kaikki. Pääset siirtymään nopeasti luettelon yläreunassa olevaan hakukenttään 
napauttamalla tilapalkkia.

iPod touchiin jo ladattujen viestien hakutulokset näkyvät automaattisesti, kun kirjoitat. 
Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Palvelimella olevien viestien etsiminen:  Napauta hakutulosten lopussa ” Jatka etsintää 
palvelimella”.
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Huomaa:  Palvelimilla olevien viestien hakutulokset voivat vaihdella tilin tyypistä 
riippuen. Joillakin palvelimilla etsitään ehkä vain kokonaisia sanoja.

Mailin viestit ovat mukana Koti‑valikon kautta etsittäessä. Katso ”Etsiminen” sivulla 37.
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Voit surffata Safarin avulla verkossa iPod touchilla samaan tapaan kuin tietokoneella. 
Voit luoda kirjanmerkkejä iPod touchissa ja synkronoida ne tietokoneesi kanssa. Voit 
lisätä verkkoleikkeitä suosikkisivustoistasi suoraan Koti‑valikkoon nopeaa käyttöä 
varten. Tulosta verkkosivuja, PDF‑dokumentteja ja muita dokumentteja, jotka avautuvat 
Pikakatselussa.

Jotta voisit käyttää Safaria, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, joka on 
yhteydessä internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Verkkosivujen katsominen
Voit katsoa verkkosivuja joko pysty‑ tai vaakanäkymässä. Kun käännät iPod touchia, 
myös verkkosivu kääntyy ja sivun koko mukautuu automaattisesti näytölle sopivaksi.

Verkkosivujen avaaminen
Verkkosivun avaaminen:  Napauta osoitekenttää (otsikkopalkin vasemmalla puolella), 
kirjoita verkko‑osoite ja napauta Mene‑painiketta. Jos osoitekenttä ei ole näkyvissä, 
napauta näytön yläreunan tilapalkkia.
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Kun kirjoitat, näkyviin tulee kirjoittamallasi tavalla alkavia verkko‑osoitteita. Ne ovat 
kirjanmerkeissä olevia sivuja tai äskettäin avaamiasi sivuja. Siirry sivulle napauttamalla 
osoitetta. Jos etsimäsi verkko‑osoite ei ole luettelossa, jatka kirjoittamista.

Osoitekentän tyhjentäminen:  Napauta osoitekenttää ja napauta sitten .

Zoomaus ja vierittäminen
Lähentäminen ja loitontaminen:  Tekstipalsta suurenee koko näytölle 
kaksoisnapauttamalla palstaa>. Loitonna näkymää kaksoisnapauttamalla uudelleen>.

Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa käsin nipistämällä.

Verkkosivun vierittäminen Vedä ylös, alas tai sivuille. Vierittäessäsi voit 
napauttaa ja vetää mitä tahansa sivun osaa ilman, 
että linkit avautuvat.

Verkkosivun kehyksen vierittäminen Voit vierittää verkkosivun kehystä kahdella 
sormella. Vieritä koko verkkosivua yhdellä 
sormella.

Verkkosivun alkuun siirtyminen Napauta iPod touchin näytön yläreunassa olevaa 
tilapalkkia.

Verkkosivuilla navigoiminen
Verkkosivujen linkit vievät tyypillisesti toisaalle verkossa.

Verkkosivulla olevan linkin seuraaminen:  Napauta linkkiä.

Voit myös käyttää verkkolinkkejä sijainnin näyttämiseen Kartoissa, äänen 
suoratoistamiseen tai luodaksesi sähköpostiviestin, jossa on valmiina vastaanottajan 
osoite. Pääset takaisin Safariin, kun linkki avaa toisen ohjelman, painamalla Koti‑
painiketta  ja napauttamalla Safari.

Linkin kohdeosoitteen katsominen Pidä linkkiä painettuna. Osoite avautuu sormesi 
viereen. Voit pitää sormea kuvan päällä, jolloin 
näet, onko siinä linkkiä.

Verkkosivun lataamisen pysäyttäminen Napauta .

Verkkosivun lataaminen uudelleen Napauta .



Edelliselle tai seuraavalle sivulle palaaminen Napauta näytön alareunassa  tai .

Palaaminen äskettäin katsotulle sivulle Napauta  ja napauta Historia. Tyhjennä 
historialuettelo napauttamalla Tyhjennä.

Vastaanottajan osoitteen valmiiksi sisältävän 
sähköpostiviestin luominen

Pidä sähköpostin verkkolinkkiä painettuna ja 
napauta Uusi viesti.

Uuden yhteystiedon luominen tai sisällön 
lisääminen olemassa olevaan yhteystietoon

Pidä yhteystiedot sisältävää verkkolinkkiä 
painettuna ja napauta Luo yhteystieto tai Lisää 
yhteystietoon.

Verkkosivun osoitteen lähettäminen 
sähköpostilla

Napauta  ja napauta ”Lähetä sivun linkki”.

Kuvan tai valokuvan tallentaminen 
Kuvakirjastoon

Pidä kuvaa painettuna ja napauta Tallenna kuva.

Verkkosivustovideon katseleminen Apple TV:llä Aloita videon toistaminen, napauta sitten  
ja valitse Apple TV. Jos  ei näy tai jos et näe 
etsimääsi Apple TV:tä, varmista, että iPod touch 
on samassa langattomassa verkossa.
Kun olet valmis, napauta  ja valitse luettelosta 
iPod touch.

Useiden sivujen avaaminen
Sinulla voi olla enintään kahdeksan verkkosivua avoinna samaan aikaan. Jotkin linkit 
avaavat automaattisesti uuden sivun sen sijaan, että ne korvaisivat nykyisen sivun.

Sivupainikkeen  sisällä näytön alareunassa näkyvä numero kertoo, kuinka monta 
sivua on auki. Jos symbolissa ei näy numeroa, vain yksi sivu on auki. Esimerkki:

 = yksi sivu on auki

 = kolme sivua on auki

Uuden sivun avaaminen:  Napauta  ja napauta Uusi sivu.
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Toiselle sivulle siirtyminen:  Napauta  ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Napauta 
sivua, jota haluat katsoa.

Sivun sulkeminen:  Napauta  ja napauta .

Tekstin syöttäminen ja lomakkeiden täyttäminen
Joillakin verkkosivuilla on täytettäviä tekstikenttiä ja lomakkeita. Voit asettaa Safarin 
muistamaan nimet ja salasanat sivuilla, joilla vierailet, ja täyttämään automaattisesti 
tekstikenttiä Yhteystietoihin kirjatuilla tiedoilla. Katso ”Safari” sivulla 183.

Näppäimistön avaaminen näytölle Napauta tekstikenttää.

Siirtyminen toiseen tekstikenttään Napauta toista tekstikenttää tai napauta 
Seuraava‑ tai Edellinen‑painiketta.

Lomakkeen lähettäminen Kun olet täyttänyt lomakkeen, napauta Avaa‑ tai 
Etsi‑painiketta. Useimmilla sivuilla on linkki, jota 
napauttamalla lomake lähetetään.

Näppäimistön sulkeminen ilman, että lomaketta 
lähetetään

Napauta Valmis.

Automaattisen täytön käyttöönotto verkkolomakkeiden täyttämisessä:  Valitse 
Asetuksissa Safari > Autom. täyttö ja tee sitten jokin seuraavista:

 Â Voit käyttää Yhteystietojen tietoja asettamalla ”Käytä yhteystietoja” päälle, valitsemalla 
sitten ”Omat tiedot” ja valitsemalla yhteystietokortti, jota haluat käyttää.

Safari käyttää yhteystietojen tietoja verkkolomakkeiden yhteystietokenttien 
täyttämiseen.

 Â Voit käyttää nimi‑ ja salasanatietoja asettamalla ”Nimet ja salasanat” päälle.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, Safari muistaa nimet ja salasanat vierailemiltasi 
verkkosivustoilta ja täyttää tiedot automaattisesti, kun vierailet sivustolla uudelleen.

 Â Voit poistaa kaikki automaattisesti täytetyt tiedot napauttamalla Tyhjennä.



Etsiminen
Syötä hakukenttään sanoja ja lauseita, joita haluat etsiä verkosta ja nykyiseltä 
verkkosivulta. Kun kirjoitat, näkyviin tulee ehdotettuja ja äskeisiä hakuja.

Etsiminen verkosta:
 1 Napauta etsintäkenttää (otsikkopalkissa oikealla).

 2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja napauta luettelossa olevaa ehdotusta tai 
napauta Etsi.

 3 Avaa verkkosivu napauttamalla hakutulosluettelon linkkiä.

Hakusanan tai lauseen etsiminen nykyiseltä verkkosivulta:  Vieritä tulosluettelon 
loppuun ja etsi hakusanan tai lauseen ensimmäistä esiintymää napauttamalla 
Tällä sivulla ‑kohdan alapuolelle syötettyä tekstiä. Voit etsiä seuraavia esiintymiä 
napauttamalla Seuraava.

Safarin oletusarvoinen hakukone on Google. Voit käyttää muitakin hakukoneita.

Safarin asettaminen käyttämään toista hakukonetta:  Valitse Asetuksissa Safari > 
Hakukone ja valitse toinen hakukone.

Verkkosivujen, PDF-dokumenttien ja muiden dokumenttien 
tulostaminen
Voit tulostaa verkkosivuja, PDF‑dokumentteja ja muita dokumentteja, jotka avautuvat 
Pikakatselussa.

Verkkosivun, PDF-dokumentin tai Pikakatselu-dokumentin tulostaminen:  Napauta 
 ja napauta sitten Tulosta. Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin ja aseta 

tulostinvalinnat, kuten kopioiden määrä ja kaksipuolinen tuloste (mikäli tulostin tukee 
sitä). Jos tulostat PDF‑dokumenttia tai muuta Pikakatselu‑dokumenttia, voit ehkä valita 
tulostettavat sivut. Napauta sitten Tulosta.

Jos haluat lisätietoja, katso ”Tulostaminen” sivulla 35.

Verkkovideoiden katseleminen televisiossa
Voit katsella QuickTime‑videoita ja muita tuettuja verkkovideoita televisiossa liittämällä 
iPod touchin televisioon tai AV‑vastaanottimeen Applen komponentti‑AV‑kaapelilla, 
Applen komposiitti‑AV‑kaapelilla, Applen VGA‑sovittimella tai Applen digitaali‑AV‑
sovittimella (4. sukupolven iPod touch) tai langattomasti AirPlayn ja Apple TV:n avulla. 
Katso ”Videoiden katseleminen televisiossa” sivulla 67.
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Kirjanmerkit
Voit merkitä kirjanmerkeillä verkkosivuja,  joilla haluat käydä myöhemmin uudelleen.

Verkkosivun merkitseminen kirjanmerkillä:  Avaa sivu ja napauta . Napauta sitten 
Lisää kirjanmerkki.

Kun tallennat kirjanmerkin, voit muokata sen nimeä. Oletusarvoisesti kirjanmerkit 
tallennetaan Kirjanmerkkien ylimmälle tasolle. Valitse toinen kansio napauttamalla 
Kirjanmerkit‑painiketta.

Jos käytät Safaria Macissa tai Safaria tai Microsoft Internet Exploreria PC:ssä, voit 
synkronoida iPadin kirjanmerkit tietokoneen verkkoselaimen kirjanmerkkien kanssa.

Kirjanmerkkien synkronoiminen tietokoneen kanssa:
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.

 2 Valitse iTunesissa Laitteet‑luettelosta iPod touch.

 3 Osoita näytön yläosassa olevaa Tiedot‑välilehteä, valitse kohdassa Muut ”Synkronoi … 
kirjanmerkit” ja osoita Käytä.

Katso ”iTunesin iPod touch ‑asetusosiot” sivulla 48.

Kirjanmerkkien synkronoiminen MobileMen kanssa:  Valitse iPod touchin Asetuksissa 
MobileMe‑tilisi kohdalla Kirjanmerkit. Katso ”MobileMe‑tilien käyttöönotto” sivulla 20.

Kirjanmerkiksi merkityn verkkosivun avaaminen:  Napauta  ja valitse sitten 
kirjanmerkki tai napauta kansiota nähdäksesi sen sisältämät kirjanmerkit.

Kirjanmerkin tai kirjanmerkkikansion muokkaaminen:  Napauta , valitse kansio, 
jonka sisältämää kirjanmerkkiä tai kansiota haluat muokata, ja napauta Muokkaa. Tee 
sitten jokin seuraavista:

 Â Voit luoda uuden kansion napauttamalla Uusi kansio.

 Â Jos haluat poistaa kirjanmerkin tai kansion, napauta  ja napauta sitten Poista.

 Â Voit vaihtaa kirjanmerkin tai kansion paikkaa vetämällä symbolia .

 Â Voit muokata kirjanmerkin tai kansion nimeä tai osoitetta tai siirtää se eri kansioon 
napauttamalla sitä.

Kun olet valmis, napauta Valmis.



Verkkoleikkeet
Lisäämällä verkkoleikkeitä Koti‑valikkoon pääset nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. 
Verkkoleikkeet näkyvät Koti‑valikossa symboleina, ja voit järjestellä ne muiden 
symbolien sekaan. Katso ”Koti‑valikon muokkaaminen” sivulla 27.

Verkkoleikkeen lisääminen:  Avaa verkkosivu ja napauta . Napauta sitten Lisää Koti‑
valikkoon.

Kun avaat verkkoleikkeen, Safari zoomaa ja vierittää automaattisesti verkkosivun 
kohtaan, jonka tallensit verkkoleikkeeksi. Näkyvää aluetta käytetään myös 
verkkoleikkeen symbolissa Koti‑valikossa, ellei verkkosivulla ole valmiina omaa 
symbolia.

Kun lisäät verkkoleikkeen, voit muokata sen nimeä. Jos nimi on liian pitkä (enemmän 
kuin 10 merkkiä), se saatetaan näyttää lyhennettynä Koti‑valikossa.

Verkkoleikkeet eivät ole kirjanmerkkejä, eivätkä siten synkronoidu MobileMen tai 
iTunesin kautta.

Verkkoleikkeen poistaminen:
 1 Pidä mitä tahansa symbolia painettuna Koti‑valikossa, kunnes se alkaa heilua.

 2 Napauta  sen verkkoleikkeen yläkulmassa, jonka haluat poistaa.

 3 Napauta Poista ja tallenna asettelu painamalla Koti‑painiketta .
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Tietoja Kalenterista
Kalenteri‑ohjelman kautta voit katsoa kalentereitasi ja tapahtumia. Voit katsoa 
kalentereita yksitellen tai katsoa montaa kalenteria yhdessä. Voit katsoa tapahtumia 
päivä tai kuukausi kerrallaan tai luettelossa. Voit etsiä tapahtumien otsikoita, kutsuttuja, 
paikkoja ja huomautuksia. Jos olet lisännyt yhteystietoihin syntymäpäivät, voit katsoa 
ne Kalenterissa.

Voit synkronoida iPod touchin tietokoneesi kalenterien sekä monien palveluiden, 
kuten MobileMen, Microsoft Exchangen, Yahoo!:n ja Googlen, kalenterien kanssa. Voit 
myös kirjata, muokata tai perua tapaamisia iPod touchissa ja synkronoida muutokset 
tietokoneeseen tai kalenteritilille. Jos sinulla on MobileMe‑, Microsoft Exchange‑, 
Google‑, Yahoo!‑ tai CalDAV‑tili, kalenterit voidaan synkronoida langattomasti ilman, 
että iPod touchia tarvitsee liittää tietokoneeseen. MobileMen jaetut kalenterit, joihin 
olet liittynyt tietokonetta käyttäen, synkronoituvat myös iPod touchiin.

Voit tilata vain luku ‑muotoisia iCalendar‑kalentereita (.ics) tai tuoda .ics‑tiedostoja 
sähköpostista. Jos sinulla on Microsoft Exchange ‑tili, jossa kalenterit ovat käytössä, tai 
tuettu CalDAV‑tili, voit vastaanottaa kokouskutsuja muilta käyttäjiltä ja vastata niihin 
sekä kutsua ihmisiä merkitsemiisi tapahtumiin.

Kalenterien synkronointi
Voit synkronoida kalenterin kummalla tahansa seuraavista tavoista:

Käytä iTunesissa iPod touchin Tiedot‑osiota synkronoidaksesi sen iCalin tai  Â
Microsoft Entouragen kanssa Macissa tai Microsoft Outlook 2003:n, 2007:n tai 2010:n 
kanssa PC:ssä, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. Katso ”iTunesin iPod touch 
‑asetusosiot” sivulla 48.
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Aseta iPod touchin asetuksissa Kalenterit päälle MobileMe‑, Microsoft Exchange‑,  Â
Google‑ tai Yahoo!‑tileillesi, jotta kalenteritiedot synkronoituvat langattomasti, 
tai ota käyttöön CalDAV‑tili, mikäli yrityksesi tai organisaatiosi tukee sitä. Katso 
”Sähköposti‑, yhteystieto‑ ja kalenteritilien lisääminen” sivulla 20.

Jotta voisit synkronoida kalentereita, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, joka 
on yhteydessä internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Kalenterien katsominen
Voit katsoa yksittäistä kalenteria, valittuja kalentereita tai kaikkia kalentereita kerralla.

Katsottavien kalentereiden valitseminen:  Napauta Kalenterit ja valitse sitten 
napauttamalla ne kalenterit, joita haluat katsoa. Napauttamalla ”Näytä kaikki kalenterit” 
tai ”Kätke kaikki kalenterit” voit valita kaikki kalenterit tai poistaa kaikki valinnat 
nopeasti. Jos haluat nähdä Yhteystiedoissa olevien henkilöiden syntymäpäivät, 
napauta näytön alareunassa Syntymäpäivät. Näet valitsemasi kalenterit, kun napautat 
Valmis.

Valittujen kalenterien tapahtumat näkyvät yhdessä kalenterissa iPod touchissa. 
Kalenterissa voit katsella tapahtumia luettelona tai päivittäin tai kuukausittain 
ryhmiteltyinä. 

Näkymän vaihtaminen:  Napauta Luettelo, Päivä tai Kk.

 Â Luettelonäkymä: Kaikki tapaamisesi ja tapahtumasi näkyvät vieritettävässä 
luettelossa.

 Â Päivänäkymä: Näet päivän tapahtumat vierittämällä ylös tai alas. Jos haluat nähdä 
edellisen tai seuraavan päivän tapahtumat, napauta  tai .

 Â Kuukausinäkymä: Näet päivän tapahtumat napauttamalla päivää. Jos haluat nähdä 
edellisen tai seuraavan kuukauden, napauta  tai .

Lisää tapahtuma

Pisteellä 
merkityille päiville 
on tapahtumia

Siirry tähän päivään Vaihda näkymää

Vastaa 
kalenterikutsuun

Valitun päivän 
tapahtumat
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Tapahtuman tietojen katsominen:  Napauta tapahtumaa.

Kalentereista etsiminen
Voit etsiä kalentereista tapahtumien otsikoita, kutsuttuja, paikkoja ja huomautuksia. 
Kalenteri etsii vain parhaillaan katsomiesi kalentereiden tapahtumista.

Tapahtumien etsiminen:  Syötä luettelonäkymässä tekstiä hakukenttään.

Hakutulokset tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat 
näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Kalenterin tapahtumat ovat mukana Koti‑valikon kautta etsittäessä. Katso 
”Etsiminen” sivulla 37.

Tapahtumien lisääminen ja päivittäminen iPod touchissa
Voit luoda ja päivittää kalenteritapahtumia suoraan iPod touchissa.

Jos sinulla on Microsoft Exchange ‑tili, jossa on käytössä Kalenterit, tai tuettu CalDAV‑
tili, voit kutsua muita tapahtumaan tai kokoukseen.

Tapahtuman lisääminen:  Napauta  ja syötä tapahtuman tiedot ja napauta Valmis.

Voit syöttää seuraavia tietoja:
nimi Â

Sijainti Â

alku‑ ja loppuaika (tai valitse Koko päivä, jos kyseessä on koko päivän tapahtuma) Â

toistaminen – ei koskaan tai päivän, viikon, kahden viikon, kuukauden tai vuoden  Â
välein

kutsutut (jos kalenteripalvelin tukee tätä ominaisuutta) Â

muistutusaika – viidestä minuutista kahteen päivään ennen tapahtumaa Â



Kun asetat muistutuksen, näkyviin tulee 2. muistutuksen vaihtoehto. Kun muistutus 
aktivoituu, iPod touch näyttää viestin. Voit myös asettaa iPod touchin antamaan 
äänimerkin (katso ”Merkkiäänet” sivulla 115).

Tärkeää:  Kun olet matkoilla, iPod touch ei ehkä muistuta sinua oikeaan paikalliseen 
aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso ”Päivä ja aika” sivulla 172.

Kalenteri Â

Voit vaihtaa oletuskalenteria käyttämällä Oletuskalenteri‑asetusta. Katso 
”Kalenterit” sivulla 182.

Muistiot Â

Et voi lisätä tapahtumaa vain luku ‑kalenteriin.

Tapahtumia voidaan luoda myös napauttamalla päivää, päivämäärää tai kellonaikaa 
Mailin viestissä. Katso ”Linkkien ja tunnistettujen tietojen käyttäminen” sivulla 95.

Tapahtuman päivittäminen:  Napauta Muokkaa ja muuta tapahtuman tietoja. Kun olet 
valmis, napauta Valmis.

Tapahtuman poistaminen:  Napauta tapahtumaa, napauta Muokkaa, vieritä alas ja 
napauta ”Poista tapahtuma”.

Kokouskutsuihin vastaaminen
Jos sinulla on Microsoft Exchange‑ tai MobileMe‑tili, jossa on käytössä Kalenterit, tai 
tuettu CalDAV‑tili, voit vastaanottaa kokouskutsuja muilta organisaatiossa ja vastata 
niihin. Kun saat kutsun, kokous näkyy kalenterissa katkoviivalla ympäröitynä.  
ja ilmoitusmerkki näytön oikeassa alakulmassa kertovat saamiesi uusien kutsujen 
kokonaismäärän. Uusien kutsujen määrä näkyy myös Kalenteri‑symbolissa Koti‑
valikossa.
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Jotta voisit vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin, iPod touchin on liityttävä Wi‑
Fi‑verkkoon, josta on yhteys internetiin.

Kokouskutsujen 
määrä

Kutsuun vastaaminen Kalenterissa:
 1 Napauta kokouskutsua kalenterissa tai avaa Tapahtuma‑näyttö napauttamalla  ja 

napauta kutsua.

Näet kokouksen järjestäjän yhteystiedot napauttamalla painiketta Kutsujana. Jos  Â
haluat lähettää sähköpostiviestin järjestäjälle, napauta sähköpostiosoitetta. 

Napauta Kutsutut nähdäksesi, keitä muita kokoukseen on kutsuttu. Napauttamalla  Â
nimeä näet osallistujan yhteystiedot. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin 
osallistujalle, napauta sähköpostiosoitetta. 

Jos haluat, että iPod touch muistuttaa kokouksesta, napauta Muistutus. Â

Jos haluat lisätä kommentteja kokouksen järjestäjälle lähetettävään  Â
sähköpostivastaukseen, napauta Lisää kommentteja. Kommentit näkyvät myös 
kokouksen Tiedot‑näytössä.



Huomautukset ovat tapahtuman järjestäjän lisäämiä.

 2 Napauta Hyväksy, Ehkä tai Kieltäydy.

Kun hyväksyt kutsun, hyväksyt kutsun alustavasti tai kieltäydyt kutsusta, 
vastaussähköposti, joka sisältää mahdollisesti lisäämäsi kommentit, lähetetään 
järjestäjälle.

Jos hyväksyt kutsun tai hyväksyt kutsun alustavasti, voit muuttaa vastaustasi 
myöhemmin. Jos haluat muuttaa kommenttejasi, napauta Lisää kommentteja.

Kokouskutsut lähetetään myös sähköpostiviestissä, josta voit avata kokouksen Tiedot‑
näytön Mailista.

Sähköpostiviestissä olevan kokouskutsun avaaminen:  Napauta kutsua.

Kalenterien tilaaminen
Voit tilata iCalendar (.ics) ‑muotoisia kalentereita. Monet kalenteripalvelut, kuten 
Yahoo!, Google ja Mac OS X:n iCal‑ohjelma tukevat kalenterien tilaamista.

Tilatut kalenterit ovat vain luku ‑muodossa. Voit lukea tilattujen kalentereiden 
tapahtumia iPod touchissa, mutta et voi muokata niitä tai luoda uusia tapahtumia.

Kalenterin tilaaminen:  
 1 Valitse Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja napauta sitten Lisää tili.

 2 Valitsee Muut ja valitse ”Lisää tilattu kalenteri”.

 3 Syötä palvelimen tiedot ja siirry vahvistamaan tilaus napauttamalla Seuraava.

 4 Napauta Tallenna.

Voit myös tilata verkossa julkaistun iCal‑kalenterin (tai muun .ics‑kalenterin) 
napauttamalla kalenterilinkkiä, jonka saat iPod touchiin sähköpostiviestissä.
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Kalenteritiedostojen tuominen Mailista
Voit lisätä kalenteriin tapahtumia tuomalla kalenteritiedoston sähköpostiviestistä. Voit 
tuoda minkä tahansa vakiomuotoisen .ics‑kalenteritiedoston.

Tapahtumien tuominen kalenteritiedostosta:  Avaa viesti Mailissa ja napauta 
kalenteritiedostoa. Kun tapahtumaluettelo tulee näkyviin, napauta Lisää kaikki, valitse 
kalenteri, johon haluat lisätä tapahtumat, ja napauta OK.

Merkkiäänet
Kalenterimerkkiäänten asettaminen:  Valitse Asetukset > Yleiset > Äänet ja laita 
Kalenteriäänet päälle. Jos Kalenteriäänet‑asetus on pois päältä, iPod touch näyttää 
viestin, kun tapahtuma lähestyy, mutta ei ilmaise asiaa äänellä.

Kutsujen merkkiäänet:  Valitse Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”. Aseta 
Kalentereissa ”Näytä uudet kutsut” päälle napauttamalla sitä.
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Videoiden etsiminen ja katseleminen
YouTubessa on ihmisten eri puolilta maailmaa lähettämiä lyhyitä videoita. Joidenkin 
YouTube‑ominaisuuksien käyttäminen iPod touchissa edellyttää kirjautumista sisään 
YouTube‑tilille. Saat tietoja vaatimuksista ja YouTube‑tilin hankkimisesta osoitteesta 
www.youtube.com.

Huomaa:  YouTube ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikkialla.

Jotta voit käyttää YouTubea, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, josta on yhteys 
internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Videoiden selaaminen:  Napauta Esittelyssä, Katsotuimmat tai Suosikit. Tai napauta 
Muut‑painiketta, jolloin voit selata luetteloita Uusimmat, Parhaat, Historia, Tilaukset tai 
Toistolistat.

 Â Esittelyssä:  YouTuben henkilökunnan arvioimia ja esittelyyn valitsemia videoita.

 Â Katsotuimmat:  YouTuben eniten katsottuja videoita. Napauta vaihtoehtoa Kaikki, 
jolloin näet kaikkien aikojen katsotuimmat videot tai Tänään tai Tällä viikolla, jolloin 
näet kuluvan päivän tai viikon katsotuimmat videot.

 Â Suosikit:  Suosikeiksi lisäämäsi videot. Kun kirjaudut sisään YouTube‑tilille, tilin 
suosikit tulevat näkyviin ja voit synkronoida suosikkeja tilillesi.

 Â Uusimmat:  YouTubeen äskettäin lisättyjä videoita.

 Â Parhaat:  YouTube‑katsojien parhaiksi arvioimia videoita. Voit arvostella videoita 
osoitteessa www.youtube.com.

 Â Historia: Viimeisimmät katsomasi videot.

 Â Tilaukset: Videot niiltä YouTube‑tileiltä, joiden videot olet tilannut. Voidaksesi käyttää 
tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube‑tilille.

 Â Toistolistat: Toistolistoihin lisäämäsi videot. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta 
sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube‑tilille.

13YouTube
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Voit korvata selauspainikkeet näytön alalaidassa useammin käyttämilläsi painikkeilla. 
Katso ”Selauspainikkeiden vaihtaminen” sivulla 120.

Videon etsiminen: 
 1 Napauta Etsi (napauta ensin Muut, jos Etsi ei ole näkyvissä) ja napauta sitten YouTube‑

hakukenttää.

 2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja napauta sitten Etsi.

YouTube näyttää videoiden otsikoihin, kuvauksiin, tageihin ja käyttäjänimiin perustuvat 
tulokset. Luetelluista videoista näkyy nimi, arvostelu, katselukertojen määrä, pituus ja 
videon julkaisijan tilin nimi.

Videon toistaminen:  Napauta videota.

Videota aletaan ladata iPod touchiin ja selauspalkki tulee näkyviin. Kun videota on 
ladattu riittävästi, sitä aletaan toistaa. Voit myös aloittaa videon toiston napauttamalla 

.

Videon toiston hallitseminen
Kun videon toisto alkaa, säätimet häviävät näkyvistä, jolloin ne eivät häiritse videon 
katselua.

Videosäätimien näyttäminen ja kätkeminen:  Napauta näyttöä.

Seuraava/kelaus
eteenpäin

Toisto/kesketys

Lähetä sähköpostissa

Skaalaus

Tiedostolatauksen 
edistyminen

Äänenvoimakkuus

Toistopää Selauspalkki

Aseta
kirjanmerkiksi

Edellinen/kelaus taaksepäin

AirPlay

Videon toistaminen ja keskeyttäminen Napauta  tai . 

Äänenvoimakkuuden säätäminen Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä 
tai käytä iPod touchin kyljessä olevia 
äänenvoimakkuuspainikkeita.

Luettelon seuraavaan tai edelliseen videoon 
siirtyminen

Napauta  kahdesti siirtyäksesi edelliseen 
videoon. Napauta  siirtyäksesi seuraavaan 
videoon.

Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin Pidä  tai  painettuna.



Siirtyminen tiettyyn kohtaan videolla Vedä toistopaikkaa selauspalkissa.

Videon katselun lopettaminen ennen sen 
loppumista

Napauta Valmis tai paina Koti‑painiketta .

Videon skaalauksen vaihtaminen näytön 
täyttämisestä näytölle sovittamiseen

Kaksoisnapauta videota. Saat videon täyttämään 
koko näytön napauttamalla  tai voit sovittaa 
sen näytölle napauttamalla .

Videon lisääminen Suosikkeihin videosäätimiä 
käyttäen

Aloita videon toisto ja napauta .

Videon linkin lähettäminen sähköpostissa 
käyttäen videosäätimiä

Aloita videon toisto ja napauta .

YouTube-videoiden katseleminen televisiossa
Voit katsella YouTube‑videoita, myös teräväpiirtovideoita (4. sukupolven iPod touch), 
televisiossa liittämällä iPod touchin televisioon tai AV‑vastaanottimeen Applen 
komponentti‑AV‑kaapelilla, Applen komposiitti‑AV‑kaapelilla, Applen VGA‑sovittimella 
tai Applen digitaali‑AV‑sovittimella (4. sukupolven iPod touch) tai langattomasti 
AirPlayn ja Apple TV:n avulla. Katso ”Videoiden katseleminen televisiossa” sivulla 67.

Videoiden hallitseminen
Napauta  videon vieressä nähdäksesi vastaavia videoita ja lisää säätimiä videoiden 
hallitsemiseen.

Videon lisääminen Suosikkeihin Napauta Lisää suosikkeihin.

Videon lisääminen toistolistaan Napauta ”Lisää listalle” ja valitse olemassa oleva 
lista tai luo uusi lista napauttamalla .

Videon linkin lähettäminen sähköpostissa Napauta Jaa video.
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Vastaavien videoiden selaaminen ja katsominen Katso video vastaavien videoiden luettelosta 
napauttamalla sitä tai katso lisätietoja 
napauttamalla videon vieressä .

Lisätietoja
Katso videon kommentit, kuvaus, lisäyspäivä ja muita tietoja napauttamalla  videon 
vieressä.

Videon arvosteleminen ja kommentin 
lisääminen

Napauta Lisätietoja‑näkymässä  ”Arvioi, 
kommentoi tai merkitse” ja valitse sitten 
”Arvioi tai kommentoi”. Voidaksesi käyttää tätä 
ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena 
sisään YouTube‑tilille.

Saman tilin muiden videoiden katsominen Napauta Lisätietoja‑näytössä Lisää videoita.

YouTube-tilin videoiden tilaaminen Napauta Lisätietoja‑näytössä Lisää videoita ja 
napauta sitten videoluettelon lopussa Tilaa tili. 
Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on 
oltava kirjautuneena sisään YouTube‑tilille.



YouTube-tilin ominaisuuksien käyttäminen
Jos sinulla on YouTube‑tili, voit käyttää tiliin kuuluvia ominaisuuksia, kuten tilauksia, 
kommentteja, arvosteluja ja toistolistoja. Jos haluat luoda YouTube‑tilin, mene 
osoitteeseen www.youtube.com.

Tilille lisättyjen suosikkien näyttäminen:  Napauta Suosikeissa Kirjaudu ja syötä 
käyttäjänimesi ja salasanasi nähdäksesi tilisi suosikit. iPod touchiin lisätyt suosikit 
voidaan yhdistää tilin suosikkeihin, kun kirjaudut sisään.

Suosikin poistaminen:  Napauta Suosikeissa Muokkaa, napauta videon vieressä  ja 
napauta Poista.

Tilille lisättyjen tilausten näyttäminen:  Napauta Tilauksissa Kirjaudu ja syötä 
käyttäjänimesi ja salasanasi nähdäksesi tilisi tilaukset. Napauttamalla tiliä luettelossa 
näet kaikki kyseisen tilin videot.

YouTube-tilin tilauksen peruminen:  Napauta Tilauksissa luettelossa olevaa tiliä ja 
napauta Peru tilaus.

Toistolistojen katsominen:  Napauta Toistolistoissa listaa nähdäksesi luettelon 
lisäämistäsi videoista. Napauttamalla videota toistolistassa voit aloittaa videoiden 
toistamisen siitä kohdasta listaa.

Toistolistan muokkaaminen:  Napauta Toistolistoissa Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

 Â Poista koko toistolista napauttamalla listan vieressä  ja napauttamalla Poista.

 Â Luo uusi toistolista napauttamalla  ja syöttämällä listan nimi.

Videon lisääminen toistolistaan:  Napauta videon vieressä , napauta Lisää listalle ja 
valitse toistolista.

Videon poistaminen toistolistasta:  
 1 Napauta Toistolistoissa listaa ja napauta Muokkaa.

 2 Napauta toistolistan vieressä  ja napauta sitten Poista.

Selauspainikkeiden vaihtaminen
Voit korvata Esittelyssä‑, Suositut‑, Kirjanmerkit‑ ja Etsi‑painikkeet näytön alareunassa 
muilla, useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi katsot parhaaksi arvioituja 
videoita paljon, mutta et usein katso esittelyssä olevia videoita, voit korvata Esittelyssä‑
painikkeen Parhaat‑painikkeella.
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Selauspainikkeiden vaihtaminen:  Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike 
näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun 
olet valmis, napauta Valmis.

Kun haet videoita, napauta Muut‑painiketta, jolloin piilossa olevat selauspainikkeet 
tulevat näkyviin.
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Pörssitietojen katseleminen
Pörssissä näet tuoreimmat saatavilla olevat tiedot valitsemistasi osakkeista, rahastoista 
ja indekseistä. Jotta voisit käyttää Pörssiä, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, 
josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Tiedot päivitetään aina, kun avaat Pörssi‑ohjelman ja olet yhteydessä internetiin. 
Tiedoissa voi olla 20 minuuttia tai enemmänkin viivettä raportointipalvelusta riippuen.

Osakkeen, rahaston tai indeksin lisääminen pörssilukijaan:  
 1 Napauta  ja sitten .

 2 Syötä symboli, yrityksen nimi, rahaston nimi tai indeksi ja napauta Etsi.

 3 Valitse kohde hakutuloksista ja napauta Valmis.

Kaavioiden katsominen vaaka-asennossa:  Käännä iPod touch poikittain. 
Pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle pääset katsomaan pörssilukijan muita 
kaavioita.

Osakkeen, rahaston tai indeksin hintakehityksen esittäminen ajanjaksolla:  Napauta 
luettelossa olevaa osaketta, rahastoa tai indeksiä ja napauta sitten 1 pv, 1 vk, 1 kk, 
3 kk, 6 kk, 1 v tai 2 v. Kuvaaja muuttuu ja esittää kehityksen päivän, viikon, kuukauden, 
kolmen kuukauden, kuuden kuukauden, vuoden tai kahden vuoden aikana.

14Pörssi
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Kun katsot kaaviota vaaka‑asennossa, voit tuoda näkyviin tietyn ajankohdan arvon 
napauttamalla kaaviota.

Käyttämällä kahta sormea näet arvon muutoksen tietyllä ajanjaksolla.

Osakkeen poistaminen:  Napauta , napauta osakkeen vieressä  ja napauta sitten 
Poista.

Luettelon järjestyksen muuttaminen:  Napauta . Vedä sitten osakkeen tai indeksin 
vieressä oleva  uuteen paikkaan luettelossa.

Näkymän vaihtaminen prosenttimuutokseen, hintamuutokseen tai markkina-
arvoon:  Napauta jotakin näytön oikeassa reunassa olevista arvoista. Vaihda toiseen 
näkymään napauttamalla uudelleen. Tai napauta  ja napauta %, Hinta tai Markk.arvo 
ja napauta sitten Valmis.

Lisätietoja
Yhteenvedon, kaavion tai uutissivun katsominen osakkeesta, rahastosta tai 
indeksistä:  Valitse osake, rahasto tai indeksi luettelosta ja näytä sitten yhteenveto‑ tai 
kaaviosivu tai sivu viimeisimmistä uutisista selaamalla pörssilukijan alla olevia sivuja.

Voit vierittää uutissivua ylös ja alas ja lukea otsikoita tai napauttaa otsikkoa katsoaksesi 
artikkelia Safarissa.

Lisätietojen katsominen Yahoo.comissa:  Valitse luettelosta osake, rahasto tai indeksi 
ja napauta .
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VAROITUS:  Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä ja turvallisesta 
ajamisesta ja navigoimisesta Tärkeitä tuotetietoja ‑ oppaasta osoitteesta  
support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch.

Kartat‑ohjelma tarjoaa karttoja, satelliittikuvia, hybridinäkymiä ja katunäkymiä eri 
paikoista monissa maailman maissa ja monilla alueilla. Voit katsoa liikennetietoja sekä 
yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä tai kävelyä varten. Etsi 
nykyinen (likimääräinen) sijaintisi ja käytä sitä hankkiaksesi ajo‑ohjeita sen ja toisen 
paikan välille.

Jotta voisit käyttää Karttoja, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, josta on yhteys 
internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Tärkeää:  Kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat palvelut ovat riippuvaisia 
datapalveluista. Nämä datapalvelut voivat muuttua eivätkä ne ole ehkä käytettävissä 
kaikilla maantieteellisillä alueilla, joten kartat, reittiohjeet, kompassin suunnat ja 
sijaintiin perustuvat tiedot eivät ehkä ole saatavilla tai ne voivat olla epätarkkoja tai 
vaillinaisia. Vertaa iPod touchin antamia tietoja ympäristöösi, ja mikäli laitteen antamat 
tiedot eroavat opastekylttien tiedoista, toimi opastekylttien tietojen mukaisesti. 

Jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, kun avaat Kartat, saat kehotuksen asettaa 
sijaintipalvelut päälle. Voit käyttää Karttoja, vaikka sijaintipalvelut eivät ole päällä. Katso 
”Sijaintipalvelut” sivulla 168.

Sijaintien etsiminen ja katseleminen
Voit etsiä sijainteja, selvittää nykyisen sijaintisi, merkitä sijainnin nastalla ja katsoa 
satelliittikuvia ja Googlen katunäkymiä.
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Sijaintien etsiminen
Voit etsiä sijainteja monilla tavoilla, esimerkiksi käyttäen osoitetta, risteystä, aluetta, 
maamerkkiä, kirjanmerkkiä, yhteystietoa tai postinumeroa. 

Sijainnin löytäminen ja kartan katseleminen
 1 Tuo näppäimistö näytölle napauttamalla hakukenttää. 

 2 Kirjoita osoite tai muu hakutieto.

 3 Napauta Etsi.

Nasta ilmaisee sijainnin. Napauttamalla nastaa näet sijainnin nimen ja kuvauksen.

Napauttamalla       saat 
tietoja sijainnista, voit 
katsoa reittiohjeita, lisätä 
sijainnin kirjanmerkkeihin 
tai yhteystietoluetteloon 
tai lähettää sähköpostilla 
linkin Google Mapsiin.

Sijainnit saattavat sisältää Googlen My Maps ‑käyttäjien lisäämiä kiinnostavia paikkoja, 
(”Käyttäjän luoma sisältö”) ja sponsoroituja linkkejä, jotka näkyvät erityisinä symboleina 
(esimerkiksi ).

Kartan osan lähentäminen Nipistä karttaa kahdella sormella. Tai 
kaksoisnapauta kohtaa, jonka haluat lähentää. 
Kaksoisnapauttamalla uudelleen voi lähentää 
vielä enemmän.

Loitontaminen Nipistä karttaa. Tai napauta karttaa kahdella 
sormella. Napauttamalla uudelleen kahdella 
sormella voit loitontaa vielä enemmän.

Kartan toiseen osaan panoroiminen tai 
vierittäminen

Vedä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Yhteystiedon osoitteen katsominen:  Napauta hakukentässä , napauta 
Yhteystiedot ja valitse yhteystieto.

Jotta voit etsiä sijainnin näin, yhteystiedon on sisällettävä vähintään yksi osoite. Jos 
yhteystiedossa on useampi kuin yksi osoite, valitse osoite, jonka haluat etsiä. Voit etsiä 
osoitteen sijainnin myös napauttamalla osoitetta suoraan Yhteystiedoissa.



Nykyisen sijainnin selvittäminen
Saat selvitettyä nykyisen (likimääräisen) sijaintisi hetkessä napauttamalla.

Nykyisen sijaintisi etsiminen:  Napauta .

Sininen merkki kertoo nykyisen sijaintisi. Jos sijaintiasi ei voida määrittää tarkasti, 
merkin ympärillä näkyy myös sininen rengas. Renkaan koko riippuu sitä, kuinka tarkasti 
sijaintisi voidaan määrittää – mitä pienempi rengas, sitä suurempi tarkkuus.

Jos vedät karttaa ja napautat  uudelleen, iPod touch keskittää kartan likimääräiseen 
sijaintiisi.

iPod touch käyttää sijaintipalveluita sijaintisi määrittämiseen. Sijaintipalvelut 
käyttävät paikallisista Wi‑Fi‑verkoista saatavilla olevia tietoja (jos Wi‑Fi on päällä). Kun 
ohjelma käyttää sijaintipalveluita, tilapalkissa näkyy . Sijaintipalvelut eivät ehkä ole 
käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, sinulta pyydetään lupaa kytkeä ne 
päälle. Et löydä nykyistä sijaintiasi, jos sijaintipalvelut ovat pois päältä. Katso 
”Sijaintipalvelut” sivulla 168.

Voit pidentää akun kestoa laittamalla sijaintipalvelut pois päältä silloin, kun et käytä 
niitä. Valitse Asetuksissa Yleiset > Sijaintipalvelut.

Nykyisen sijainnin tietojen katsominen:  Napauta sinistä merkkiä ja napauta sitten . 
iPod touch näyttää nykyisen sijaintisi osoitteen, jos se on saatavilla. Voit käyttää tietoa 
seuraaviin tarkoituksiin:

reittiohjeiden hankkiminen Â

sijainnin lisääminen yhteystietoihin Â

osoitteen lähettäminen sähköpostilla Â

sijainnin merkitseminen kirjanmerkillä Â
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Sijainnin merkitseminen nastalla
Voit merkitä sijainnin käsin pudottamalla siihen nastan.

Sijainnin merkitseminen:  Pidä sijaintia kartalla painettuna.

Koskettamaasi kohtaan kartalla putoaa nasta.

Nastan siirtäminen:  Pidä painettuna ja vedä sitten nasta uuteen sijaintiin tai pidä 
uutta sijaintia painettuina, kunnes siihen putoaa uusi nasta, joka korvaa edellisen.

Satelliitti- ja katunäkymät
Voit katsoa satelliittinäkymäkarttaa tai yhdistettyä satelliitti‑ ja katukarttaa. Voit myös 
katsoa sijainnista Googlen katunäkymän.

Satelliitti- ja hybridinäkymien käyttäminen:  Napauta  ja napauta sitten Satelliitti tai 
Hybridi nähdäksesi satelliittinäkymän tai satelliittinäkymästä ja katukartasta yhdistetyn 
hybridinäkymän.

Palaa karttanäkymään napauttamalla Kartta.



Googlen katunäkymän katsominen paikasta:  Napauta . Voit panoroida 360°:n 
panoraamanäkymää pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. (Pieni kuva näyttää 
nykyisen näkymäsi kartalla.) Napauttamalla nuolta voi edetä katua pitkin. Palaa 
karttanäkymään napauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa pientä karttakuvaa.

 Palaa karttanäkymään napauttamalla tähän

Katunäkymät ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Reittiohjeiden hankkiminen
Voit hankkia yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä tai kävelyä 
varten.

Reittiohjeiden hankkiminen:
 1 Napauta Reittiohjeet.

 2 Syötä alku‑ ja loppusijainnit Alku‑ ja Loppu‑kenttiin. iPod touch aloittaa oletusarvoisesti 
nykyisestä likimääräisestä sijainnista (jos käytettävissä). Napauta kummassa tahansa 
kentässä  ja valitse sijainti kirjanmerkeistä (joissa ovat myös nykyinen sijainti ja 
nastan sijainti, jos ne ovat käytettävissä), äskeisistä sijainneista tai yhteystiedoista. Jos 

 ei näy, poista kentän sisältö. 

Esimerkiksi, jos ystäväsi osoite on yhteystietoluettelossa, voit napauttaa Yhteystiedot‑
painiketta ja napauttaa ystävän nimeä sen sijaan, että joutuisit kirjoittamaan hänen 
osoitteensa.

Jos haluat reittiohjeet päinvastaiseen suuntaan, napauta .

 3 Napauta Reitti (jos olet syöttänyt sijainnin käsin) ja valitse sitten ohjeet autolla 
ajamiseen ( ), julkiseen liikenteeseen ( ) tai kävelyyn ( ).

Käytettävissä olevat matkustustavat riippuvat reitistä. 

 4 Tee jokin seuraavista:
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 Â Jos haluat nähdä kaikki reittiohjeet luettelona, napauta  ja napauta sitten Luettelo. 
Näet kartan mistä tahansa matkan osuudesta napauttamalla sitä luettelossa. Palaa 
yleiskuvaan napauttamalla Reitin yleiskatsaus.

 Â Jos haluat nähdä ohjeet yksi vaihe kerrallaan, napauta Aloita ja napauta sitten  
nähdäksesi matkan seuraavan vaiheen. Pääset taaksepäin napauttamalla .

Jos ajat autolla tai kävelet, likimääräinen matka ja matka‑aika tulevat näkyviin näytön 
yläosaan. Jos käytettävissä on liikennetietoja, ajoaikaa muutetaan niiden mukaan.

Jos käytät julkista liikennettä, yleiskuvassa näkyvät matkan osuudet ja niillä käytettävät 
matkustustavat, mukaan lukien kävelyosuudet. Näytön yläosassa näkyvät junan tai 
linja‑auton pysähtymisaika ensimmäisellä pysäkillä, arvioitu saapumisaika ja koko 
matkan hinta. Aseta lähtö‑ tai saapumisaikasi ja valitse matkan aikataulu napauttamalla 

. Napauttamalla pysäkin symbolia näet linja‑auton tai junan lähtöajan ja saat linkin 
liikennöitsijän verkkosivustolle tai yhteystietoihin. Kun napautat Aloita‑painiketta 
ja etenet reitillä, ruudun yläosaan tulevat näkyviin yksityiskohtaiset tiedot matkan 
kustakin osuudesta.

Saat reittiohjeita myös etsimällä sijainnin kartalla, napauttamalla siihen osoittavaa 
nastaa, napauttamalla  ja napauttamalla sitten Ohjeet tänne‑ tai Ohjeet täältä 
‑painiketta.

Alku- ja loppupisteiden vaihtaminen paluuohjeiden saamiseksi:  Napauta .

Jos  ei ole näkyvissä, napauta Muokkaa‑painiketta.

Edellisten reittiohjeiden katsominen:  Napauta hakukentässä  ja napauta sitten 
Äskeiset.



Liikennetietojen näyttäminen
Voit asettaa näkyviin kartalle suurten katujen ja teiden liikennetiedot, jos ne ovat 
saatavilla. 

Liikennetietojen näyttäminen ja kätkeminen:  Napauta  ja napauta sitten Näytä 
liikenne tai Kätke liikenne.

Kadut ja tiet on värikoodattu liikenteen kulun mukaan:

Vihreä = nopeusrajoituksen 
mukainen nopeus

Keltainen = nopeusrajoitusta 
alhaisempi nopeus

Harmaa = tietoja ei 
ole saatavilla

Punainen = ruuhkaa

Jos liikennetietoja ei näy, näkymää on ehkä lähennettävä sille tasolle, jossa suuret tiet 
näkyvät. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikilla alueilla.

Yritysten löytäminen ja yhteyden ottaminen niihin
Yritysten löytäminen alueelta:  

 1 Etsi sijainti – esimerkiksi katuosoite, kaupunki tai maa – tai vieritä sijaintiin kartalla.

 2 Kirjoita yrityksen laji tekstikenttään ja napauta Etsi.

Alueella oleviin hakua vastaaviin sijainteihin tulevat nastat. Jos esimerkiksi etsit kartalta 
kaupungin, kirjoitat ”elokuvat” ja osoitat Etsi, kaupungin elokuvateatterit merkitään 
nastoilla.

Näet yrityksen nimen ja kuvauksen napauttamalla sen nastaa.

Yritysten etsiminen ennen sijainnin etsimistä:  Kokeile seuraavia:

ravintolat san francisco ca Â

apple inc new york Â

Yritykseen soittaminen tai reittiohjeiden hankkiminen:  Napauta yritystä merkitsevää 
nastaa ja napauta sitten nimen vieressä olevaa .

Sitten voit tehdä jonkin seuraavista:
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Napauta sähköpostiosoitetta lähettääksesi sähköpostia osoitteeseen tai verkko‑ Â
osoitetta vieraillaksesi osoitteessa.

Katso reittiohjeet napauttamalla Ohjeet tänne tai Ohjeet täältä. Â

Lisää yritys yhteystietoluetteloosi napauttamalla näytön alareunassa  Â
”Yhteystietoihin” ja napauttamalla sitten ”Luo yhteystieto” tai ”Lisää yhteystietoon”.

jakaa yrityksen sijainnin sähköpostilla Â

Haussa löytyneiden yritysten katsominen:  Napauta Kartta‑näytöllä Luettelo.

Näet sijainnin napauttamalla yritystä. Voit myös katsoa yrityksen tiedot napauttamalla 
sen vieressä olevaa .

Hanki
reittiohjeet

Vieraile
sivustolla

Koskettamalla painiketta
näet yhteystiedot

Sijaintitietojen jakaminen
Voit lisätä löytämäsi sijainnin yhteystietoluetteloon. Voit myös lähettää linkkejä Google 
Maps ‑sijainteihin sähköpostilla.

Sijainnin lisääminen yhteystietoluetteloon:  Etsi sijainti, napauta sen kohdalla olevaa 
nastaa, napauta nimen tai kuvauksen vieressä , napauta näytön alareunassa ”Lisää 
yhteystietoihin” ja napauta sitten ”Luo uusi yhteystieto” tai ”Lisää yhteystietoon”. 

Google Maps -sijainnin linkin lähettäminen sähköpostissa:  Etsi sijainti, napauta sitä 
osoittavaa nastaa ja napauta nimen tai kuvauksen vieressä , napauta sitten näytön 
alareunassa ”Jaa sijainti” ja napauta lopuksi ”Sähköposti”. 

Sijaintien asettaminen kirjanmerkeiksi
Voit asettaa sijainnin kirjanmerkiksi, jos haluat löytää sen uudelleen myöhemmin.

Sijainnin merkitseminen kirjanmerkillä:  Etsi sijainti, napauta sitä osoittavaa nastaa, 
napauta nimen tai kuvauksen vieressä  ja napauta sitten Tiedot‑näytön alaosassa 
”Lisää kirjanmerkkeihin”.

Kirjanmerkillä merkityn tai äskettäin katsotun sijainnin katsominen:  Napauta 
hakukentässä  ja napauta sitten Kirjanmerkit tai Äskeiset.
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Säätietojen katseleminen
Napauttamalla Koti‑valikossa Sää näet nykyisen lämpötilan ja kuuden päivän 
ennusteen yhdestä tai useammasta kaupungista eri puolilla maailmaa. Jotta voit 
käyttää Säätä, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, josta on yhteys internetiin. 
Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Kuuden päivän sääenuste

Nykyinen lämpötila

Vallitseva säätila

Lisää ja poista kaupunkeja

Tallennettujen kaupunkien määrä

Tämän päivän ylin ja alin lämpötila

Jos sääpaneeli on vaaleansininen, kaupungissa on päivä eli kello 6–18. Jos paneeli on 
tummanvioletti, kaupungissa on yö eli kello 18–6.

Kaupungin lisääminen:  
 1 Napauta  ja sitten .

 2 Syötä kaupungin nimi tai postinumero ja napauta Etsi.

 3 Valitse hakuluettelosta kaupunki.
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Toiseen kaupunkiin vaihtaminen:  Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai napauta 
pistejonon vasemmalle tai oikealle puolelle. Sääpaneelin alareunassa olevat pisteet 
kertovat tallennettujen kaupunkien lukumäärän.

Kaupunkien järjesteleminen:  Napauta  ja vedä sitten kaupungin vieressä oleva  
uuteen kohtaan luettelossa.

Kaupungin poistaminen:  Napauta , napauta kaupungin vieressä  ja napauta 
sitten Poista.

Lämpötilan esittäminen fahrenheit- tai celsiusasteina:  Napauta  ja napauta sitten 
°F tai °C.

Lisätietojen hankkiminen säästä
Voit katsoa yksityiskohtaisemman säätiedotuksen, kaupunkiin liittyviä uutisia ja 
verkkosivustoja ja paljon muuta.

Kaupungin tietojen katsominen Yahoo.comissa:  Napauta .
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Tietoja Muistioista
Voit luoda muistioita iPod touchissa ja synkronoida muistioita tietokoneellasi 
olevien tuettujen ohjelmien sekä tuettujen sähköpostitilien kanssa. Voit etsiä tekstiä 
muistioluettelosta.

Muistioiden synkronoiminen
Voit synkronoida Muistiot kummallakin seuraavista tavoista:

Käytä iTunesissa iPod touchin asetusosioita synkronoidaksesi Muistiot Mailin kanssa  Â
Macissa tai Microsoft Outlook 2003:n, 2007:n tai 2010:n kanssa PC:ssä, kun liität 
iPod touchin tietokoneeseen. Katso ”iTunesin iPod touch ‑asetusosiot” sivulla 48.

Valitse Asetuksissa Muistiot päälle MobileMessä, Googlessa, Yahoo!:ssa, AOL:ssa tai  Â
muussa IMAP‑palvelussa muistioiden synkronoimiseksi langattomasti (3. sukupolven 
iPod touch tai uudempi) kyseisten tilien kanssa. Katso ”Sähköposti‑, yhteystieto‑ ja 
kalenteritilien lisääminen” sivulla 20.

Muistioiden kirjoittaminen ja lukeminen
Kun synkronoit Muistiot tietokoneellasi olevan ohjelman tai verkossa olevan tilin 
kanssa, Tilit‑näytöllä näkyy kukin tili sekä painike, jolla saat näkyviin kaikki muistiot 
yhdessä luettelossa.

Kaikkien muistioiden katsominen:  Napauta ”Kaikki muistiot”.
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Tietyn tilin muistioiden katsominen:  Napauta tilin nimeä.

Muistioissa käytettävän fontin vaihtaminen:  Valitse Asetuksissa Muistiot ja valitse 
fontti, jota haluat käyttää.

Muistiot luetellaan viimeisen muokkauspäivän mukaisessa järjestyksessä siten, 
että viimeksi muokattu muistio on ensimmäisenä. Luettelossa näkyy muutama 
sana jokaisen muistion alusta. Kun käännät iPod touchia, voit katsoa muistioita 
vaakasuunnassa ja kirjoittaa suuremmalla näppäimistöllä.

Muistion lisääminen:  Napauta , kirjoita muistio ja napauta Valmis.

Uudet muistiot lisätään Muistiot‑asetuksissa määritellylle oletustilille. Katso 
”Muistiot” sivulla 178.

Muistion lukeminen:  Napauta muistiota. Napauttamalla  tai  näet seuraavan tai 
edellisen muistion.

Muistion muokkaaminen:  Tuo näppäimistö esiin napauttamalla muistiota.

Muistion poistaminen:  Napauta muistiota ja napauta sitten .



Muistioista etsiminen
Voit etsiä muistioiden tekstiä.

Muistioiden sisällön etsiminen:  
 1 Pääset siirtymään muistioluettelon yläreunassa olevaan hakukenttään napauttamalla 

tilapalkkia.

 2 Syötä tekstiä hakukenttään.

Hakutulokset tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat 
näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia. 

Muistiot ovat mukana Koti‑valikon kautta etsittäessä. Katso ”Etsiminen” sivulla 37.

Muistioiden lähettäminen sähköpostissa
Muistion lähettäminen sähköpostissa:  Napauta muistiota ja napauta sitten .
iPod touchissa täytyy olla sähköposti otettuna käyttöön, ennen kuin voit lähettää 
muistion sähköpostilla. Katso ”Sähköpostitilien käyttöönotto” sivulla 92.
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Maailmankellot
Voit lisätä useita kelloja, jotka näyttävät eri aikavyöhykkeiden ja suurkaupunkien ajat.

Kellojen katsominen:  Napauta Maailmankello.

Jos kellon tausta on valkoinen, on kaupungissa päivä. Jos kellon pinta on musta, 
kaupungissa on yö. Jos sinulla on yli neljä kelloa, voit selata niitä pyyhkäisemällä.

Kellon lisääminen:  
 1 Napauta Maailmankello.

 2 Napauta  ja kirjoita sitten kaupungin nimi.

Kaupungit, jotka sopivat kirjoittamaasi, tulevat näkyviin alle.

 3 Lisää kaupungin kello napauttamalla kaupunkia.

Jos et löydä haluamaasi kaupunkia, kokeile samalla aikavyöhykkeellä olevaa suurta 
kaupunkia.

Kellon poistaminen:  Napauta Maailmankello ja Muokkaa. Napauta sitten kellon 
vieressä  ja napauta Poista.

Kellojen järjesteleminen:  Napauta Maailmankello ja Muokkaa. Vedä sitten kellon 
vieressä oleva  uuteen paikkaan luettelossa.

Muistutukset
Voit määrittää useita muistutuksia. Määritä muistutus toistumaan valitseminasi päivinä 
tai aseta se kuulumaan vain kerran.

Muistutuksen asettaminen   
 1 Napauta Muistutus ja napauta .

 2 Voit säätää seuraavia asetuksia:

18Kello



 Â Voit asettaa muistutuksen toistumaan tiettyinä päivinä napauttamalla Toista ja 
valitsemalla päivät.

 Â Voit valita muistutuksen soittoäänen napauttamalla Ääni.

 Â Voit asettaa torkkutoiminnon käyttöön tai pois valitsemalla Torkku päälle tai pois. Jos 
torkkutoiminto on päällä ja napautat Torkku‑painiketta hälytyksen soidessa, hälytys 
loppuu ja kytkeytyy uudelleen päälle kymmenen minuutin kuluttua.

 Â Voit antaa muistutukselle kuvauksen napauttamalla Kuvaus. iPod touch näyttää 
kuvauksen hälytyksen soidessa.

Jos vähintään yksi muistutus on asetettu ja se on käytössä,  näkyy iPod touchin 
tilapalkissa näytön yläreunassa.

Muistutuksen laittaminen päälle tai pois päältä:  Napauta Muistutus ja aseta 
haluamasi muistutus päälle tai pois päältä. Jos muistutus on pois päältä, se ei hälytä, 
jollet laita sitä takaisin päälle.

Jos muistutus on asetettu kuulumaan vain kerran, se kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä, kun se on hälyttänyt. Voit kytkeä muistutuksen uudelleen päälle.

Muistutuksen asetusten muuttaminen:  Napauta Muistutus ja Muokkaa ja napauta 
sen muistutuksen vieressä , jota haluat muuttaa.

Muistutuksen poistaminen:  Napauta Muistutus ja Muokkaa ja napauta sitten 
muistutuksen vieressä  ja napauta Poista.

Ajanotto
Tapahtuman ajan mittaaminen Ajanotolla:  

 1 Napauta Ajanotto.

 2 Käynnistä ajanotto napauttamalla Aloita.

 Â Voit tallentaa kierrosaikoja napauttamalla Kierros joka kierroksen jälkeen.

 Â Voit keskeyttää ajanoton napauttamalla Pysäytä. Voit jatkaa napauttamalla Aloita‑
painiketta.

 Â Voit nollata ajanoton napauttamalla Nollaa, kun ajanotto on keskeytetty.

Jos aloitat ajanoton ja vaihdat toiseen ohjelmaan, ajanotto jatkuu.

Ajastin
Ajastimen asettaminen:  Napauta Ajastin ja aseta tuntien ja minuuttien määrä 
pyyhkäisemällä. Käynnistä ajastin napauttamalla Aloita.

Äänen valitseminen:  Napauta Ajan loppuessa.

Nukkumisajastimen asettaminen:  Aseta ajastin ja napauta Ajan loppuessa ja valitse 
Laita iPod nukkumaan.
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Kun asetat nukkumisajastimen, iPod touch lopettaa musiikin tai videon toistamisen, 
kun aika on kulunut loppuun.

Jos käynnistät ajastimen ja siirryt toiseen iPod touch ‑ohjelmaan, ajastin toimii 
edelleen.
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Laskimen käyttäminen
Napauta Laskimen numeroita ja toimintoja aivan kuten tavallisessa taskulaskimessa. 
Kun napautat summa‑, vähennys‑, kerto‑ tai jakopainiketta, painikkeen ympärille tulee 
valkoinen rengas suoritettavan toiminnon merkiksi. Kääntämällä iPod touchin saat 
näkyviin laajennetun tieteislaskimen.

Tavalliset muistitoiminnot
 Â C: Näytettävä luku nollataan.

 Â MC: Muisti nollataan.

 Â M+: Näytettävä luku lisätään muistissa olevaan lukuun. Jos muistissa ei ole lukua, 
näytöllä oleva luku lisätään muistiin.

 Â M–: Näytettävä luku vähennetään muistissa olevasta luvusta.

 Â MR: Näytettävä luku korvataan muistissa olevalla luvulla. Jos painikkeen ympärillä on 
valkoinen rengas, muistiin on tallennettu luku.

Tallennettu luku säilyy muistissa, kun vaihdat tavallisen ja tieteellisen laskimen välillä.
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Tieteellisen laskimen painikkeet
Kääntämällä iPod touchin poikittain saat näkyviin laajennetun tieteislaskimen.

2nd Vaihtaa trigonometristen funktioiden (sin, cos, tan, sinh, cosh ja tanh) painikkeet 
käänteisfunktioiksi (sin‑1, cos‑1, tan‑1, sinh‑1, cosh‑1 ja tanh‑1). Se vaihtaa funktion ln 
funktioksi log2 ja funktion ex funktioksi 2x. Kun napautat 2nd‑painiketta uudelleen, 
painikkeet palautuvat alkuperäisiksi funktioiksi.

( Avaa sulkulausekkeen. Lausekkeita voidaan asettaa sisäkkäin.

) Sulkee sulkulausekkeen.

% Laskee prosenttiarvot, lisää korotukset ja vähentää alennukset. Laske prosenttiarvo 
käyttämällä painiketta yhdessä kertopainikkeen (x) kanssa. Esimerkiksi 8 % arvosta 500 
lasketaan seuraavasti:  
500 x 8 % = 
josta saadaan tulos 40.
Lisää korotus tai vähennä alennus käyttämällä painiketta yhdessä summapainikkeen 
(+) tai vähennyspainikkeen (‑) kanssa. Esimerkiksi 500 €:n tuotteen koko hinta 8 %:n 
myyntiveron kanssa lasketaan seuraavasti:  
500 + 8 % = 
josta saadaan tulos 540.

1/x Antaa arvon käänteisluvun desimaalimuodossa.

x2 Antaa arvon neliön.

x3 Antaa arvon kuution.

yx Napauttamalla painiketta arvojen välissä ensimmäinen arvo korotetaan toisen arvon 
potenssiin. Esimerkiksi 34 lasketaan seuraavasti:  
3 yx 4 =  
josta saadaan tulos 81.

x! Laskee arvon kertoman.

√ Laskee arvon neliöjuuren.

x√y Käyttämällä painiketta arvojen välissä lasketaan y:n x. juuri. Esimerkiksi 4√81 lasketaan 
seuraavasti: 
81 x√y 4 = 
josta saadaan tulos 3.

log Antaa arvon 10‑kantaisen logaritmin.



sin Laskee arvon sinin.

sin‑1 Laskee arvon arkussinin. (Käytettävissä 2nd‑painikkeella.)

cos Laskee arvon kosinin.

cos‑1 Laskee arvon arkuskosinin. (Käytettävissä 2nd‑painikkeella.)

tan Laskee arvon tangentin.

tan‑1 Laskee arvon arkustangentin. (Käytettävissä 2nd‑painikkeella.)

ln Laskee arvon luonnollisen logaritmin.

log2 Laskee arvon 2‑kantaisen logaritmin. (Käytettävissä 2nd‑painikkeella.)

sinh Laskee arvon hyperbelisinin.

sinh‑1 Laskee arvon käänteisen hyperbelisinin. (Käytettävissä 2nd‑painikkeella.)

cosh Laskee arvon hyperbelikosinin.

cosh‑1 Laskee arvon käänteisen hyperbelikosinin. (Käytettävissä 2nd‑painikkeella.)

tanh Laskee arvon hyperbelitangentin.

tanh‑1 Laskee arvon käänteisen hyperbelitangentin. (Käytettävissä 2nd‑painikkeella.)

ex Jos haluat korottaa vakion e (2,718281828459045…) arvon potenssiin, syötä kyseinen 
arvo ja napauta.

2x Laskee luvun kaksi näytetyn arvon potenssiin. Esimerkiksi 10 2x = 1024. (Käytettävissä 
2nd‑painikkeella.)

Rad Trigonometrisissä funktioissa käytetään radiaaneja.

Deg Trigonometrisissä funktioissa käytetään asteita.

π Syöttää piin (π) arvon (3,141592653589793…).

EE Operaattori, joka kertoo näytetyn arvon kymmenellä korotettuna seuraavaksi 
syöttämäsi arvon potenssiin.

Rand Palauttaa satunnaisluvun väliltä 0–1.
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Saneluiden äänittäminen
Sanelimella voit käyttää iPod touchia kannettavana äänityslaitteena.

Sanelin käyttää 4. sukupolven iPod touchin sisäistä mikrofonia. Jos haluat käyttää 
Sanelinta ja sinulla on 3. sukupolven iPod touch, liitä kaukosäätimellä ja mikrofonilla 
varustetut Apple‑nappikuulokkeet tai yhteensopiva mikrofonilisävaruste. Sellaisia ovat 
Apple‑merkkiset kuulokkeet ja valtuutettujen muiden valmistajien lisävarusteet, joissa 
on Applen Made for iPod ‑logo.

Voit säätää äänitystasoa siirtämällä mikrofonia lähemmäs äänityskohdetta tai 
kauemmas siitä. Jotta äänityksen laatu olisi mahdollisimman hyvä, tasomittarin 
kovaäänisimmän tason tulisi olla välillä –3 dB ja 0 dB.

Siirry saneluihin

Äänen tasomittari

Siirry saneluihin

20Sanelin



Sanelun äänittäminen:  
 1 Aloita tallennus napauttamalla . Voit myös painaa yhteensopivan kolmipainikkeisen 

kuulokemikrofonin keskipainiketta.

 2 Keskeytä tallennus napauttamalla  tai pysäytä tallennus napauttamalla . Voit myös 
lopettaa äänityksen painamalla yhteensopivan kolmipainikkeisen kuulokemikrofonin 
keskipainiketta.

Voit äänittää joko mono‑ tai stereoääntä riippuen käyttämästäsi ulkoisesta 
mikrofonista.

Kun aloitat äänityksen, iPod touchista kuuluu lyhyt äänimerkki. 

Jos haluat käyttää muita ohjelmia samalla, kun äänität saneluita, voit lukita 
iPod touchin tai painaa Koti‑painiketta .

Juuri äänitetyn sanelun toistaminen:  Napauta .

Saneluiden kuunteleminen

Selauspalkki

Toistopää

Aikaisemmin äänitetyn sanelun toistaminen:  
 1 Napauta .

Sanelut on lueteltu aikajärjestyksessä uusin sanelu ensimmäisenä.

 2 Napauta sanelua ja napauta sitten . 

Voit keskeyttää toiston napauttamalla  ja jatkaa toistoa napauttamalla .

Siirtyminen tiettyyn kohtaan sanelussa:  Vedä toistopaikkaa selauspalkissa.

Kuunteleminen sisäisestä kaiuttimesta:  Napauta Kaiutin.
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Saneluiden hallitseminen
Sanelun poistaminen:  Napauta muistiota luettelossa ja napauta Poista.

Lisätietojen katsominen:  Napauta sanelun vieressä . Tiedot‑näytössä näkyvät tiedot 
pituudesta ja tallennusajasta ja ‑päivästä ja näytössä on lisätoimintoja muokkaamiseen 
ja jakamiseen.

Kuvauksen lisääminen saneluun:  Napauta Tiedot‑näytössä  ja valitse Kuvaus‑näytön 
luettelosta kuvaus. Jos haluat luoda muokatun kuvauksen, valitse luettelon lopussa 
Muokattu ja kirjoita kuvaus.

Saneluiden leikkaaminen
Voit poistaa turhat tauot tai ylimääräiset äänet leikkaamalla sanelua alusta tai lopusta.

Sanelun leikkaaminen:  
 1 Napauta Sanelin‑näytössä  sen sanelun vieressä, jota haluat leikata.

 2 Napauta Leikkaa sanelua.

 3 Käytä aikamerkkejä apunasi ja säädä sanelun alkua ja loppua vetämällä äänialueen 
reunoja. Voit esikuunnella muokattua versiota napauttamalla .



 4 Napauta Leikkaa sanelua.

Tärkeää:  Saneluihin tehtyjä muokkauksia ei voi perua.

Saneluiden jakaminen
Voit jakaa saneluita sähköpostiviestien liitteinä.

Sanelun jakaminen:  
 1 Valitse sanelu Sanelut‑näytöstä ja napauta Jaa.

Voit myös napauttaa sanelun tietonäytössä Jaa.

 2 Voit avata Mailissa uuden viestin, jossa sanelu on liitteenä, valitsemalla Sähköposti.  

Jos tiedosto, jota yrität lähettää, on liian suuri, näkyviin tulee viesti.

Saneluiden synkronoiminen
iTunes synkronoi sanelut iTunes‑kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. 
Näin voit kuunnella saneluita tietokoneella ja sinulla on varmuuskopiot, jos poistat 
sanelut iPod touchista.

Sanelut synkronoidaan Sanelut‑toistolistaan. iTunes luo toistolistan, ellei sitä 
ole olemassa. Kun synkronoit sanelut iTunesiin, ne säilyvät Sanelin‑ohjelmassa, 
kunnes poistat ne. Jos poistat sanelun iPod touchista, se ei poistu iTunesin Sanelut‑
soittolistasta. Jos poistat sanelun iTunesista, se poistuuiPod touchista, kun synkronoit 
laitteen seuraavan kerran iTunesin kanssa.

Voit synkronoida iTunesin Sanelut‑soittolistan iPod touchin Musiikki‑ohjelmaan 
iTunesin Musiikki‑osiossa.

Sanelut-soittolistan synkronoiminen iPod touchiin:
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen. 

 2 Valitse iTunesissa Laitteet‑luettelosta iPod touch.

 3 Valitse näytön yläreunassa Musiikki.

 4 Merkitse Sisällytä sanelut ‑valintaneliö ja osoita Käytä.
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Tietoja iTunes Storesta
Voit selata, esikatsella, ostaa ja ladata musiikkia, äänikirjoja, TV‑ohjelmia, elokuvia 
ja musiikkivideoita iTunes Storessa suoraan iPod touchia käyttäen. Voit kuunnella 
äänipodcasteja tai katsella videopodcasteja iTunes Storesta joko suoratoistona 
internetistä tai lataamalla ne suoraan iPod touchiin. Lisäksi voit seurata 
suosikkiartistejasi ja kavereitasi ja saada selville, mitä musiikkia he kuuntelevat, mistä 
musiikista he puhuvat, milloin suosikkiartistisi ovat kiertueella lähistöllä, kuka aikoo 
mennä katsomaan keikkaa ja niin edelleen.

Huomaa:  iTunes Store ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, 
ja iTunes Storen sisältö voi vaihdella maittain ja alueittain. Oikeus ominaisuuksien 
muuttamiseen pidätetään.

Jotta voisit käyttää iTunes Storea, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, joka on 
yhteydessä internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Tarvitset Apple ID:n kohteiden ostamiseen ja arvostelujen kirjoittamiseen. iPod touch 
saa oletusarvoisesti Apple ID:n tiedot iTunesista. Jos sinulla ei ole Apple ID:tä tai jos 
haluat tehdä ostoksia käyttäen toista Apple ID:tä, valitse Asetukset > Store. Katso 
”Store” sivulla 178.

Podcastien toistamiseen tai lataamiseen ei tarvita Apple ID:tä.

21iTunes Store



Musiikin, videoiden ja muun sisällön löytäminen
Sisällön selaaminen:  Napauta yhtä näytön alareunassa olevaa sisältökategoriaa, 
esimerkiksi Musiikki tai Videot. Voit myös selata muuta sisältöä napauttamalla Muut. 
Valitse näytön yläosasta lajittelutapa, esimerkiksi New Releases tai Genres (kategoriat 
saattavat vaihdella).

Sisällön etsiminen:  Napauta Etsi (napauta ensin Muut, jos Etsi ei ole näkyvissä), 
napauta hakukenttää, kirjoita vähintään yksi sana ja napauta sitten Etsi. Hakutulokset 
ryhmitellään kategorioihin, kuten Elokuvat, Albumit tai Podcastit.

Napauttamalla luettelon kohdetta näet lisätietoja sen Tiedot‑näytössä. Voit lukea 
arvosteluja ja kirjoittaa omia arvostelujasi tai lähettää kohteen sähköpostilinkin 
ystävällesi. Kohteesta riippuen voit myös ostaa, ladata tai vuokrata sen.

Huomaa:  Jos liityt Starbucksin Wi‑Fi‑verkkoon valituissa Starbucks‑kahviloissa 
Yhdysvalloissa, näytön alalaitaan tulee Starbucks‑symboli. Voit esikuunnella ja ostaa 
parhaillaan soivan kappaleen ja muita Starbucks‑kokoelmien kappaleita.
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Ystävien ja artistien suosituksiin tutustuminen:  Napauttamalla Ping (napauta 
ensin Muut, jos Ping ei ole näkyvissä) saat tietää, mitä uutuuksia suosikkiartistisi ovat 
julkaisseet tai mistä musiikista kaverisi pitävät. Jos haluat lisätietoja, katso seuraava 
osio, ”Artistien ja kavereiden seuraaminen.”

Genius-suositusten saaminen:Napauta Muut ja napauta sitten Genius.

Artistien ja kavereiden seuraaminen
iTunes Ping ‑ominaisuuden avulla tavoitat maailman suurimmat musiikin ystävät. 
Seuraa suosikkiartisteja ja kuule uusista julkaisuista, tulevista konserteista ja kiertueista. 
Saa sisäpiirin näkökulmaa kuvien ja videoiden kautta ja kuule heidän musiikillisista 
vaikutteistaan. Lue ystävien kommentteja heidän kuuntelemastaan musiikista, näe, 
mitä he ostavat ja mihin konsertteihin he aikovat mennä. Lisäksi voit kertoa omista 
musiikkimieltymyksistäsi ja jättää kommentteja sinua seuraaville ihmisille.

Musiikillisten yhteyksien luomista ja etsimistä varten on luotava profiili.

iTunes Ping -profiilin luominen:Avaa iTunes‑ohjelma Macilla tai PC:llä, osoita Ping ja 
seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

iTunes Ping -tietojen katsominen iPod touchilla:  Avaa iTunes‑ohjelma, napauta Ping 
(napauta ensin Muut, jos Ping ei ole näkyvissä) ja sen jälkeen:

Napauttamalla Activity näet seuraamiesi ihmisten tuoreimmat uutiset. Uutiset voivat  Â
olla muun muassa ostoksia, arvioita, tykkäämisiä ja kommentteja.

Napauttamalla People näet keitä seuraat ja ketkä seuraavat sinua, tai voit etsiä  Â
artisteja ja kavereita.

Voit katsella profiilisi tietoja napauttamalla My Profile. Â

Artistin seuraaminen:Napauta hänen profiilisivullaan Follow.

 Â Etsimällä:  napauta People, kirjoita sivun yläosan hakukenttään artistin nimi ja 
napauta Search. Napauta tulosluettelossa artistia ja napauta Follow.



 Â Selatessa:  napauta minkä tahansa albumisivun alaosassa Profile ja napauta Follow.

Kaverin seuraaminen: Kun luot profiiliasi Macisi tai PC:si iTunesissa, valitse aluksi 
joukko kavereita, joita haluat seurata. Tämän jälkeen voit halutessasi seurata muita 
käyttäen iPod touchin Pingiä.

 Â Etsimällä:  napauta People, kirjoita hakukenttään kaverisi nimi ja napauta Search. 
Napauta tulosluettelossa kaverisi nimeä ja napauta Follow.

 Â Pingiä selatessa:  Napauta henkilön nimeä ja napauta Follow.

Seuraamasi henkilöt eivät automaattisesti seuraa sinua. Voit joko hyväksyä tai hylätä 
seuraamispyynnöt profiilissasi sitä mukaa, kun niitä tulee. Halutessasi voit hyväksyä 
kaikki uudet seuraajat myös suoraan (oletusasetus).

Ajatusten jakaminen:  Kun selaat albumeja ja kappaleita, kommentoi musiikkia 
napauttamalla Post tai ilmaise pitäväsi siitä napauttamalla Like. Kaverisi näkevät 
ajatuksesi omassa iTunes Ping Activity ‑syötteessään. Voit myös kertoa pitäväsi 
kappaleesta tai kommentoida sitä kuunnellessasi sitä iPod touchilla. Katso ”Muut 
äänisisällön säätimet” sivulla 57.

Konserttisuunnitelmien jakaminen:  Kun napautat profiilisivullasi Concerts, näet 
seuraamiesi artistien tulevat konsertit sekä ne kaverit, jotka aikovat mennä konserttiin. 
Osta omat lippusi napauttamalla Tickets tai kerro muille, että olet menossa, 
napauttamalla I'm Going. (Ei käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.)

Ping voi lähettää teksti‑ilmoituksen, toistaa äänen tai lisätä ilmoitusmerkin iTunes‑
ohjelman symboliin iPod touchissasi, kun joku

alkaa seurata sinua Â

tarvitsee hyväksyntäsi sinun seuraamiseen Â

kommentoi jotakin toimintaasi Â

hyväksyy pyyntösi seurata häntä Â
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Pingin lähettämän ilmoituksen tyypin määrittäminen:Valitse Asetuksissa Ilmoitukset 
> Ping.

Musiikin tai äänikirjojen ostaminen
Kun löydät iTunes Storesta kappaleen, albumin tai äänikirjan, josta pidät, voit ostaa ja 
ladata sen iPod touchiin. Voit esikuunnella kohdetta ennen ostamista varmistaaksesi, 
että se on haluamasi.

Äänikirjan esikuunteleminen:  Napauta kohdetta.

Kappaleen, albumin tai äänikirjan ostaminen ja lataaminen:
 1 Napauta hintaa ja napauta sitten Buy.

 2 Kirjaudu pyydettäessä sisään Apple ID:lläsi ja napauta OK.

Jos sinulla ei ole Apple ID:tä, voit luoda sellaisen napauttamalla Luo uusi Apple ID.

Ostoksesi veloitetaan Apple ID:ltäsi. Jos ostat lisää seuraavan viidentoista minuutin 
aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Jos olet jo ostanut kappaleita albumilta, hintaa alennetaan ostettujen kappaleiden 
määrän mukaan.

Joissakin albumeissa on bonussisältöä. Bonuskappaleet ja musiikkivideot ladataan 
iPod touchiin, kun ostat albumin. Muu bonussisältö – iTunes Extras, iTunes LP ja 
digitaalisia kirjoja – voi ladata ja tarkastella vain omalla tietokoneellasi. Lataa nämä 
kohteet iTunes‑kirjastoon valitsemalla Store > Etsi ladattavia tiedostoja.

Kun ostat kohteen, sen lataus alkaa ja se tulee näkyviin Lataukset‑näytölle. Katso 
”Lataustilanteen tarkistaminen” sivulla 153.

Ostetut kappaleet lisätään iPod touchissa Ostetut‑soittolistaan. Jos poistat Ostetut‑
soittolistan, iTunes luo uuden, kun ostat jotakin iTunes Storesta.

Voit lunastaa iTunes Store ‑lahjakortteja ja etukoodeja kohteita ostaessasi. Kun olet 
kirjautuneena sisään, jäljellä oleva luotto näkyy Apple ID:si tietojen yhteydessä 
useimpien iTunes Store ‑näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen:  Napauta Musiikki (napauta ensin Muut, jos Musiikki ei 
ole näkyvissä) ja napauta sitten näytön alaosassa Lunasta ja noudata näytölle tulevia 
ohjeita.

Albumin täydentäminen: Kun tarkastelet jotakin albumia, napauta Complete My 
Album ‑kohdan alla olevaa alennettua hintaa. Jos haluat nähdä tarjoukset muiden 
albumien täydentämiseen, napauta Complete My Album Offers (alareunan lähellä). 
(Complete My Album ‑toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa.)



Videoiden ostaminen tai vuokraaminen
iTunes Storesta voidaan ostaa ja ladata elokuvia, TV‑ohjelmia ja musiikkivideoita 
(ei ehkä saatavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla). Joitakin elokuvia ja TV‑
ohjelmia voidaan myös vuokrata rajoitetuksi ajaksi. Videosisältö voi olla saatavilla 
normaalitarkkuusmuodossa (SD, 480p), teräväpiirtomuodossa (HD, 720p) tai 
molemmissa muodoissa.

Videon esikatseleminen:  Napauta Esikatselu.

Esikatselun katseleminen televisiossa AirPlayn ja Apple TV:n avulla: Kun esikatselu 
alkaa, napauta  ja valitse Apple TV. Jos  ei näy tai jos et näe Apple TV:tä, varmista, 
että iPod touch on samassa langattomassa verkossa. 

Videon ostaminen tai vuokraaminen:
 1 Napauta Buy Now tai Rent.

 2 Kirjaudu pyydettäessä sisään Apple ID:lläsi ja napauta OK.

Jos sinulla ei ole Apple ID:tä, voit luoda sellaisen napauttamalla Luo uusi Apple ID. 
Ostoksesi veloitetaan Apple ID:ltäsi. Jos ostat lisää seuraavan viidentoista minuutin 
aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Kun ostat kohteen, sen lataus alkaa ja se tulee näkyviin Lataukset‑näytölle. Katso 
”Lataustilanteen tarkistaminen” sivulla 153.

Vuokrattujen elokuvien ja TV‑ohjelmien toisto ei ala, ennen kuin lataus on valmis. Katso 
”Vuokraelokuvien ja ‑TV‑ohjelmien katsominen” sivulla 66.

Kun lataus on valmis, ostetut videot lisätään Ostetut‑soittolistaan iPod touchissa. 
Ostettu sisältö synkronoituu iPod touchin Ostetut‑soittolistaan iTunesissa, kun 
seuraavan kerran liität iPod touchin tietokoneeseen. Katso ”Ostetun sisällön 
synkronointi” sivulla 154.

Huomaa:  Jos ostat teräväpiirtovideon 3. sukupolven iPod touch ‑mallilla, video 
ladataan normaalitarkkuuksisessa muodossa.

Sinun on oltava kirjautuneena sisään Apple ID:lläsi, jotta voit katsoa ja synkronoida 
iTunesin Ostetut‑soittolistalla olevia videoita.

Ostettujen videoiden synkronoiminen iTunesissa:  Liitä iPod touch tietokoneeseen. 
Valitse iTunesin Laitteet‑luettelosta iPod touch, osoita sopivaa painiketta (Elokuvat, TV‑
ohjelmat tai Musiikki, jos haluat synkronoida musiikkivideoita), valitse kohteet, jotka 
haluat synkronoida, ja osoita Synkronoi.

Normaalitarkkuus- tai teräväpiirtomuodon valitseminen:  Ctrl‑osoita tai osoita hiiren 
toissijaisella painikkeella iTunesissa videota, jossa lukee ”HD‑SD”, ja valitse Versio‑
valikosta normaalitarkkuus‑ tai teräväpiirtoversio.
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Voit lunastaa iTunes Store ‑lahjakortteja ja etukoodeja kohteita ostaessasi. Kun olet 
kirjautuneena sisään, jäljellä oleva luotto näkyy Apple ID:si tietojen yhteydessä 
useimpien iTunes Store ‑näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen:  Napauta Musiikki (napauta ensin Muut, jos Musiikki ei 
ole näkyvissä) ja napauta sitten näytön alaosassa Lunasta ja noudata näytölle tulevia 
ohjeita.

Podcastien suoratoistaminen tai lataaminen
Voit kuunnella iTunes Storen äänipodcasteja tai katsella videopodcasteja suoratoistona 
Wi‑Fi‑yhteyttä käyttäen. Voit myös ladata ääni‑ ja videopodcasteja iPod touchiin. 
iPod touchiin lataamasi podcastit synkronoidaan iTunes‑kirjastoosi, kun liität 
iPod touchin tietokoneeseen.

Napauta Podcastit (napauta ensin Muut, jos Podcastit ei ole näkyvissä) selataksesi 
iTunes Storessa olevia podcasteja. Näet luettelon jaksoista napauttamalla podcastia. 
Videopodcastit on merkitty videosymbolilla .

Podcastin suoratoistaminen:  Napauta podcastin otsikkoa.

Podcastin lataaminen:  Napauta Ilmainen‑painiketta ja napauta sitten Lataa. Ladatut 
podcastit näkyvät Musiikki‑ohjelmassa Podcastit‑luettelossa.

Ladatun podcastin kuunteleminen tai katsominen:  Napauta Musiikissa Podcastit 
(napauta ensin Muut, jos Podcastit ei ole näkyvissä) ja napauta sitten podcastia. 
Videopodcastit näkyvät myös videoluettelossa.

Muiden jaksojen hankkiminen ladatusta podcastista:  Napauta Musiikissa Podcastit‑
luettelossa kyseistä podcastia ja napauta sitten Lisää jaksoja.

Podcastin poistaminen:  Pyyhkäise Musiikissa Podcastit‑luettelossa kyseisen podcastin 
yli vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten Poista.

Lataustilanteen tarkistaminen
Voit katsoa tiedostolatausnäytöltä meneillään olevien ja aikatauluun lisättyjen 
latausten tilanteen, mukaan lukien ennakkoon tilatut kohteet.

Latautuvien kohteiden tilanteen katsominen:  Napauta Tiedostolataukset (napauta 
ensin Muut, jos Tiedostolataukset ei ole näkyvissä).

Voit keskeyttää latauksen napauttamalla .

Jos lataus keskeytyy, iPod touch jatkaa lataamista, kun se on seuraavan kerran 
yhteydessä internetiin. Tai jos avaat iTunesin tietokoneella, iTunes suorittaa latauksen 
loppuun iTunes‑kirjastoon (jos tietokone on yhteydessä internetiin ja kirjautuneena 
samaa Apple ID:tä käyttäen).



Ennakkoon tilattujen kohteiden tilan katsominen:  Napauta Tiedostolataukset 
(napauta ensin Muut, jos Tiedostolataukset ei ole näkyvissä).

Ennakkoon tilatut kohteet näkyvät luettelossa julkaisuunsa saakka. Napauttamalla 
kohdetta saat tietoja julkaisupäivästä. Kun kohde on ladattavissa,  tulee näkyviin sen 
viereen.

Ennakkoon tilatun kohteen lataaminen:  Napauta kohdetta ja napauta sitten .

Ennakkoon tilatut kohteet eivät lataudu automaattisesti, kun ne julkaistaan. Aloita 
lataus palaamalla Tiedostolatausnäkymään.

Ostetun sisällön synkronointi
iTunes synkronoi kaikki iPod touchiin ladatut tai ostetut ohjelmat automaattisesti 
iTunes‑kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. Näin voit käyttää ladattuja 
kohteita tietokoneellasi, ja sinulla on varmuuskopio, jos poistat ostettua sisältöä 
iPod touchista.

Ostettu sisältö synkronoidaan soittolistaan ”Ostettu laitteella <iPod touchin nimi>”. 
iTunes luo soittolistan, jos sitä ei ole olemassa. iTunes kopioi ostokset myös Ostetut‑
soittolistaan, jota iTunes käyttää tietokoneella tehdyille ostoksille, jos kyseinen 
soittolista on olemassa ja se on asetettu synkronoitavaksi iPod touchin kanssa.

Ladatut podcastit synkronoidaan iTunes‑kirjaston podcastien luetteloon.

Selauspainikkeiden vaihtaminen
Voit korvata Musiikki‑, Podcastit‑, Videot‑ ja Etsi‑painikkeet näytön alareunassa muilla, 
useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi lataat usein äänikirjoja, etkä katso 
paljoa videoita, voit korvata Videot‑painikkeen Äänikirjat‑painikkeella.

 154  Luku 21    iTunes Store



 Luku 21    iTunes Store 155

Selauspainikkeiden vaihtaminen:  Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike 
näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun 
olet valmis, napauta Valmis.

Kun selaat, saat kätkössä olevat selauspainikkeet näkyviin napauttamalla Muut.

Tilin tietojen katsominen
Voit katsoa Apple ID:si iTunes Store ‑tietoja iPod touchissa napauttamalla Apple ID:täsi 
(useimpien iTunes Store ‑näyttöjen alalaidassa). Tai valitse Asetukset > Store ja napauta 
Näytä Apple ID. Nähdäksesi tilisi tiedot sinun on oltava kirjautuneena sisään. Katso 
”Store” sivulla 178.



Latausten tarkistaminen
Voit varmistaa tietokoneen iTunesia käyttäen, että kaikki musiikki, videot, ohjelmat 
ja muut iTunes Storesta tai App Storesta ostamasi ohjelmat ovat iTunes‑kirjastossasi. 
Sinun kannattaa ehkä tehdä tämä, jos lataaminen on keskeytynyt.

Ostosten tarkistaminen:
 1 Varmista, että tietokoneessasi on internet‑yhteys päällä.

 2 Valitse iTunesissa Store > Etsi ladattavia tiedostoja.

 3 Syötä Apple ID ja salasana ja osoita sitten Tarkista.

Ostokset, jotka eivät vielä ole tietokoneellasi, ladataan.

Ostetut‑soittolistassa näkyvät kaikki ostoksesi. Koska kuitenkin voit lisätä tai poistaa 
tässä listassa olevia kohteita, se ei ehkä ole tarkka. Jos haluat nähdä kaikki ostoksesi, 
kirjaudu sisään käyttäen Apple ID:täsi, valitse Store > Näytä tilini ja osoita Purchase 
History.
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Tietoja App Storesta
Voit etsiä, selata, arvioida, ostaa ja ladata App Storesta ohjelmia suoraan iPod touchia 
käyttäen. Ohjelmat, jotka lataat App Storesta ja asennat iPod touchiin, synkronoidaan 
iTunes‑kirjastoon, kun seuraavan kerran synkronoit iPod touchin tietokoneen kanssa. 
Kun synkronoit iPod touchin, voit myös asentaa ohjelmia, jotka olet ostanut tai 
ladannut tietokoneellesi iTunes Storesta.

Huomaa:  App Store ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, 
ja App Storen sisältö saattaa vaihdella maittain tai alueittain. Oikeus ominaisuuksien 
muuttamiseen pidätetään.

Jotta voisit selata App Storea, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, josta on 
yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19. Ohjelmien 
lataamiseen tarvitset myös Apple ID:n (ei ehkä saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla 
alueilla). Oletusarvoisesti iPod touch saa Apple ID:n asetukset iTunesista. Jos sinulla 
ei ole Apple ID:tä tai jos haluat tehdä ostoksia käyttäen toista Apple ID:tä, valitse 
Asetukset > Store. Katso ”Store” sivulla 178.

Selaaminen ja etsiminen
Voit selata esittelyssä olevia ohjelmia nähdäksesi uusia, huomattavia ja suositeltuja 
ohjelmia tai selata Top 25 ‑ohjelmia nähdäksesi suosituimmat ohjelmat. Jos etsit tiettyä 
ohjelmaa, käytä hakutoimintoa.

22App Store



Ohjelmien selaaminen:  Napauta Esittelyssä, Kategoriat tai Top 25. Valitse kategoria 
tai valitse näytön yläosasta lajittelutapa selataksesi luetteloita kuten uutuuksia, 
What’s Hot ‑listaa, Genius‑valintoja, suosituimpia maksullisia ohjelmia ja suosituimpia 
ilmaisohjelmia.

Selaaminen Geniusta käyttäen:  Napauta Genius nähdäksesi luettelon nykyisen 
ohjelmakokoelmasi perusteella suositelluista ohjelmista. Aseta Genius käyttöön 
noudattamalla näytölle tulevia ohjeita. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää 
Apple ID:tä.

Ohjelmien etsiminen:  Napauta Etsi, napauta etsintäkenttää, syötä yksi tai useampi 
sana ja napauta sitten Etsi.
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Tiedot-näyttö
Saat mistä tahansa ohjelmasta lisätietoja napauttamalla. Näet esimerkiksi ohjelman 
hinnan, näyttökaappauksia ja arvioita.

Jos olet jo asentanut ohjelman, hinnan paikalla Tiedot‑näytössä lukee ”Asennettu”.

Näyttökaappauksien katsominen:  Vieritä Tiedot‑sivua lähes alareunaan asti. 
Pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle näet lisää näyttökaappaussivuja. Lähennä 
kaksoisnapauttamalla.

Arvioiden ja arvostelujen katsominen:  Osoita Tiedot‑näytön alaosassa Arvioinnit.

Ohjelman iTunes-tietosivun linkin lähettäminen sähköpostissa:  Osoita Tiedot‑näytön 
alaosassa Kerro ystävälle.

Ongelman raportoiminen:  Osoita Tiedot‑näytön alaosassa Raportoi ongelma. Valitse 
luettelosta ongelma tai kirjoita omat kommenttisi ja napauta Raportoi.

Ohjelman lähettäminen lahjana:  Napauta ”Gift This App” lähellä Tiedot‑näytön 
alareunaa ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.



Ohjelmien lataaminen
Kun löydät App Storesta ohjelman, jonka haluat, voit ostaa ja ladata sen iPod touchiin. 
Jos ohjelma on ilmainen, voit ladata sen veloituksetta.

Kun olet ladannut ohjelman, se asennetaan välittömästi iPod touchiin.

Ohjelmien ostaminen ja lataaminen:
 1 Napauta hintaa (tai napauta Free), napauta sitten Buy Now.

 2 Kirjaudu pyydettäessä sisään Apple ID:lläsi ja napauta OK.

Jos sinulla ei ole Apple ID:tä, voit luoda sellaisen napauttamalla Luo uusi Apple ID.

Lataamasi ostokset veloitetaan Apple ID:ltäsi. Jos lataat lisää seuraavan viidentoista 
minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Joissakin ohjelmissa voit tehdä ostoksia suoraan ohjelmasta. Voit rajoittaa ohjelmien 
sisäisiä ostoksia Asetuksissa. Katso ”Rajoitukset” sivulla 170.

Jotkin ohjelmat käyttävät push‑ilmoituksia ilmoittaakseen sinulle uusista tiedoista 
silloinkin, kun ohjelma ei ole käynnissä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelman mukaan. Ne 
voivat olla esimerkiksi äänimerkkejä ja ilmoitusmerkkejä ohjelman symbolissa Koti‑
valikossa. Katso ”Ilmoitukset” sivulla 165.

Voit lunastaa iTunes Store ‑lahjakortteja ja etukoodeja kohteita ostaessasi. Kun olet 
kirjautuneena sisään, jäljellä oleva luotto näkyy Apple ID:si tietojen yhteydessä 
useimpien App Store ‑näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen:  Napauta ”Redeem” lähellä Esittelyssä‑näytön alareunaa 
ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

Ohjelmien lataamisen tilan katsominen:  Kun aloitat ohjelman lataamisen, sen 
symboli ja edistymisen osoitin tulevat näkyviin Koti‑valikossa.

Jos lataus keskeytyy, iPod touch jatkaa lataamista, kun se on seuraavan kerran 
yhteydessä internetiin. Tai jos avaat iTunesin tietokoneella, iTunes suorittaa latauksen 
loppuun iTunes‑kirjastoon (jos tietokone on yhteydessä internetiin ja kirjautuneena 
samaa Apple ID:tä käyttäen).

Ohjelmien poistaminen
Voit poistaa App Storesta asentamiasi ohjelmia. Jos poistat ohjelman, ohjelmaan 
liittyvät tiedot eivät enää ole käytettävissä iPod touchissa, ellet asenna ohjelmaa 
uudelleen ja palauta sen tietoja varmuuskopiosta.
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Voit asentaa ohjelman uudelleen ja palauttaa sen tiedot edellyttäen, että olet 
varmuuskopioinut iPod touchin tietokoneelle iTunesissa. (Jos yrität poistaa ohjelman, 
jota ei ole varmuuskopioitu tietokoneellesi, näkyviin tulee varoitus.) Saadaksesi 
ohjelman tiedot takaisin sinun on palautettava iPod touch varmuuskopiosta, joka 
sisältää tiedot. Katso ”Varmuuskopiosta palauttaminen” sivulla 228.

App Store -ohjelmien poistaminen:
 1 Pidä ohjelman symbolia painettuna Koti‑valikossa, kunnes se alkaa heilua.

 2 Napauta  sen ohjelman yläkulmassa, jonka haluat poistaa.

 3 Napauta Poista ja paina sitten Koti‑painiketta .

Jos  ei näy ohjelman symbolissa, ohjelmaa ei ole ostettu App Storesta tai sen 
poistamisessa on rajoituksia. Katso ”Rajoitukset” sivulla 170.

Kun poistat ohjelman, sen tietoja ei voida enää käyttää iPod touchin käyttöliittymän 
kautta, mutta sitä ei poisteta iPod touchista. Jos haluat tietoja kaiken sisällön ja 
kaikkien asetusten poistamisesta, katso kohta "Poista kaikki sisältö ja asetukset”, 
sivu 175.

Poistetun ohjelman palauttaminen:  

 Â iPod touchissa: Osta ohjelma uudelleen (sinua ei veloiteta).

 Â iTunesissa:  Liitä iPod touch tietokoneeseen, valitse iPod touch Laitteet‑luettelossa, 
osoita Ohjelmat, merkitse kyseisen ohjelman vieressä oleva valintaneliö ja osoita 
sitten Käytä.

Arvostelujen kirjoittaminen
Voit kirjoittaa ja lähettää ohjelmien arvosteluja suoraan iPod touchissa.

Arvostelun kirjoittaminen:
 1 Osoita Tiedot‑näytön alaosassa Arvioinnit.

 2 Napauta Arvostelut‑näytöllä Kirjoita arvostelu.

 3 Valitse ohjelmalle antamiesi tähtien määrä (1–5) ja syötä lempinimesi, arvostelun 
otsikko ja valinnaiset arvostelukommentit. Jos olet kirjoittanut arvosteluja aikaisemmin, 
lempinimikenttä on jo täytetty. Muussa tapauksessa saat kehotuksen luoda 
lempinimen arvosteluja varten.

 4 Napauta Lähetä.

Voidaksesi lähettää arvosteluja sinun on oltava kirjautuneena sisään Apple‑tilillesi ja 
sinun on täytynyt ladata kyseinen kohde aikaisemmin.



Ohjelmien päivittäminen
Aina kun käytät App Storea, se tarkistaa päivitykset asentamiisi ohjelmiin. App Store 
tarkistaa päivitykset myös automaattisesti viikoittain. App Store ‑symboli ilmoittaa 
saatavilla olevien ohjelmapäivitysten yhteismäärän.

Jos päivitys on saatavilla ja käytät App Storea, Päivitykset‑näyttö tulee välittömästi 
näkyviin. Ohjelmapäivitykset ladataan ja asennetaan automaattisesti, kun päätät 
päivittää ohjelman.

Jos ohjelmien päivitykset ovat uusia versioita, ne voidaan ostaa ja ladata App Storesta 
iPod touchissa tai iTunes Storesta tietokoneella.

Ohjelman päivittäminen:
 1 Napauta näytön alareunassa Päivitykset.

 2 Napauta ohjelmaa nähdäksesi lisätietoa päivityksestä. 

 3 Napauta Päivitä.

Kaikkien ohjelmien päivittäminen:  Napauta näytön alareunassa Päivitykset ja 
napauta sitten Päivitä kaikki.

Jos yrität päivittää toista Apple‑tiliä käyttäen ostettua ohjelmaa, sinua pyydetään 
syöttämään kyseisen tilin tunnus ja salasana.

Ostettujen ohjelmien synkronointi
Kun iPod touch liitetään tietokoneeseen, iTunes synkronoi iPod touchilla lataamasi 
ja ostamasi ohjelmat iTunes‑kirjastoon. Näin voit käyttää ladattuja kohteita 
tietokoneellasi, ja sinulla on varmuuskopio, jos poistat ohjelmia iPod touchista.

Ladatut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran synkronoit iTunesin 
kanssa. Myöhemmin kun synkronoit iTunesin kanssa, vain ohjelman data tallennetaan.

Ohjelmat synkronoidaan iTunes‑kirjastossasi olevaan Ohjelmat‑luetteloon. iTunes luo 
luettelon, ellei sitä ole olemassa. 
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Asetuksilla voit muokata iPod touchin ohjelmia, asettaa päivämäärän ja ajan, määritellä 
verkkoyhteyden ja syöttää muita asetuksia iPod touchille.

Lentokonetila
Lentokonetila poistaa käytöstä iPod touchin langattomat ominaisuudet, jotta 
lentokoneiden ja muiden sähkölaitteiden toiminnalle mahdollisesti aiheutuvat häiriöt 
vähenisivät.

Lentokonetilan asettaminen päälle:  Napauta Asetukset ja ota lentokonetila päälle.

Kun lentokonetila on päällä,  näkyy tilapalkissa näytön yläreunassa. iPod touch 
ei lähetä Wi‑Fi‑ tai Bluetooth‑signaaleja, mikä poistaa monet iPod touchin 
ominaisuuksista käytöstä. Et voi:  

soittaa tai vastaanottaa FaceTime‑videopuheluita Â

lähettää tai vastaanottaa sähköpostia Â

selata internetiä Â

synkronoida yhteystietoja, kalentereita tai kirjanmerkkejä (vain MobileMe)  Â
MobileMen tai Microsoft Exchangen kanssa

suoratoistaa YouTube‑videoita Â

hakea pörssitietoja Â

hakea karttasijainteja Â

hakea säätietoja Â

käyttää iTunes Storea tai App Storea Â

käyttää Game Centeriä Â

Jos lentoyhtiö ja paikalliset lait ja määräykset sallivat, voit edelleen tehdä iPod touchilla 
seuraavia asioita:

kuunnella musiikkia ja katsella videoita Â
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käyttää kalenteria Â

kuvata kuvia tai videoita (4. sukupolven iPod touch) Â

kuulla muistutukset Â

käyttää sekuntikelloa ja ajastinta Â

käyttää laskinta Â

tehdä muistioita Â

äänittää saneluita Â

lukea iPod touchiin tallennettuja sähköpostiviestejä Â

Jos Wi‑Fi‑verkko on tarjolla ja lentoyhtiö sekä sovellettavat lait ja määräykset sallivat 
sen, voit asettaa Wi‑Fi‑tekniikan päälle ja:

soittaa tai vastaanottaa FaceTime‑videopuheluita Â

lähettää ja vastaanottaa sähköpostia Â

selata internetiä Â

synkronoida yhteystietoja, kalentereita ja kirjanmerkkejä (vain MobileMe)  Â
MobileMen ja Microsoft Exchangen kanssa

suoratoistaa YouTube‑videoita Â

hakea pörssitietoja Â

hakea karttasijainteja Â

hakea säätietoja Â

käyttää iTunes Storea tai App Storea Â

käyttää Game Centeriä Â

Myös Bluetoothin asettaminen päälle ja Bluetooth‑laitteiden käyttäminen iPod touchin 
kanssa saattaa olla sallittua.

Wi-Fi
Wi‑Fi‑asetukset määrittävät, käyttääkö iPod touch paikallisia Wi‑Fi‑verkkoja internet‑
yhteyden muodostamiseen. 

Wi-Fin asettaminen päälle ja pois:  Valitse Wi‑Fi ja aseta Wi‑Fi päälle tai pois.

Wi-Fi-verkkoon liittyminen:  Valitse Wi‑Fi, odota hetki iPod touchin etsiessä kantaman 
sisällä olevat verkot ja valitse verkko. Syötä tarvittaessa salasana ja napauta Liity 
(salasanan vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkosymboli ).

Kun olet liittynyt Wi‑Fi‑verkkoon käsin, iPod touch liittyy siihen automaattisesti aina, 
kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin 
käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

 164  Luku 23    Asetukset



 Luku 23    Asetukset 165

Kun iPod touch on liittynyt Wi‑Fi‑verkkoon, näytön yläreunan tilapalkissa oleva Wi‑
Fi‑symboli  näyttää signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän viivoja, sitä parempi 
signaali.

iPod touchin asettaminen kysymään, haluatko liittyä uuteen verkkoon:  Valitse Wi‑Fi 
ja aseta ”Ehdota liittymistä” päälle tai pois.

Kun yrität käyttää internet‑yhteyttä esimerkiksi Safarissa tai Mailissa, etkä ole minkään 
aikaisemmin käyttämäsi Wi‑Fi‑verkon kantaman sisällä, tämä asetus saa iPod touchin 
etsimään muuta verkkoa. iPod touch näyttää saatavilla olevien Wi‑Fi‑verkkojen 
luettelon, josta voit valita verkon. (Verkot, jotka vaativat salasanan, on merkitty 
lukkosymbolilla .) Jos ”Ehdota liittymistä” on pois käytöstä ja yksikään aiemmin 
käytetty verkko ei ole käytettävissä, sinun on liityttävä verkkoon käsin.

iPod touchin asettaminen unohtamaan verkon, jotta se ei enää liity siihen:  Valitse 
Wi‑Fi ja napauta  sellaisen verkon vieressä, johon olet liittynyt aikaisemmin. Napauta 
sitten ”Unohda tämä verkko”.

Suljettuun Wi-Fi-verkkoon liittyminen:  Jos haluat liittyä Wi‑Fi‑verkkoon, joka 
ei näy etsittyjen verkkojen luettelossa, valitse Wi‑Fi > Muu ja syötä verkon nimi. 
Jos verkko vaatii salasanaa, napauta Suojaus‑painiketta, valitse verkon käyttämä 
turvallisuusmenetelmä ja syötä salasana.

Sinun on tiedettävä verkon nimi, pääsykoodi ja suojaustyyppi voidaksesi liittyä 
suljettuun verkkoon.

Jotkin langattomat verkot saattavat vaatia syöttämään lisäasetuksia, kuten 
käyttäjätunnuksen tai staattisen IP‑osoitteen. Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä 
asetuksista.

Wi-Fi-verkkoon liittymisen asetusten muuttaminen:  Valitse Wi‑Fi ja napauta 
 verkon vieressä.

VPN
Tämä asetus tulee näkyviin, kun iPod touch on määritelty käyttämään VPN:ää, ja 
mahdollistaa VPN:n asettamisen päälle ja pois. Katso ”Verkko” sivulla 167.

Ilmoitukset
Tämä asetus tulee näkyviin, kun avaat ohjelman, joka käyttää Applen push‑
ilmoituspalvelua (esimerkiksi Game Center).



Push‑ilmoitukset kertovat uusien tietojen saapumisesta, vaikka ohjelma ei olisi 
käynnissä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelmittain. Ne voivat olla esimerkiksi tekstiä, 
äänimerkkejä tai numeroita ohjelman symbolissa Koti‑valikossa.

Voit asettaa ilmoitukset pois päältä, jos et halua vastaanottaa niitä tai haluat säästää 
akun virtaa.

Kaikkien ilmoitusten laittaminen päälle tai pois:  Napauta Ilmoitukset ja aseta 
ilmoitukset päälle tai pois.

Yksittäisen ohjelman äänten, ilmoitusviestien tai merkkien laittaminen päälle tai 
pois:  Napauta Ilmoitukset, valitse ohjelma luettelosta ja valitse sitten ne ilmoitustyypit, 
jotka haluat asettaa päälle tai pois.

Äänet
Varoitusvoimakkuuden säätäminen:  Valitse Äänet ja vedä liukusäädintä. Tai jos 
”Muuta painikkeilla” on päällä, voit käyttää iPod touchin kyljessä olevia painikkeita. 
Äänenvoimakkuuspainikkeet eivät muuta merkkiäänen voimakkuutta, jos kappaletta 
tai videota toistetaan.

Merkkiäänen voimakkuuden muuttaminen äänenvoimakkuuspainikkeilla:  Valitse 
Äänet ja laita ”Muuta painikkeilla” päälle.

FaceTime-soittoäänen asettaminen:  Valitse Äänet > Soittoääni.

Merkki- ja tehosteäänien asettaminen:  Valitse Äänet ja aseta kohteita päälle tai pois.
Voit asettaa iPod touchin toistamaan äänen, kun:

vastaanotat sähköpostiviestin Â

lähetät sähköpostiviestin Â

saat muistutuksen kalenteritapahtumasta Â

iPod touchin lukitseminen Â

kirjoitat näppäimistöllä Â

Kirkkaus
Näytön kirkkaus vaikuttaa akun kestävyyteen. Voit pidentää iPod touchin akun kestoa 
himmentämällä näyttöä tai käyttämällä automaattista kirkkauden säätöä.

Näytön kirkkauden säätäminen:  Valitse Kirkkaus ja vedä liukusäädintä.
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iPod touchin asettaminen säätämään näytön kirkkautta automaattisesti:  
Valitse Kirkkaus ja laita ”Säädä automaattisesti” päälle tai pois päältä. Jos 
automaattinen kirkkaudensäätö on käytössä, iPod touch säätää näytön kirkkautta 
valaistusolosuhteiden mukaan käyttäen sisäistä ympäristön valoisuuden tunnistinta.

Taustakuva
Taustakuva‑asetuksissa voit asettaa valokuvan tai muun kuvan lukitun näytön tai Koti‑
valikon taustakuvaksi ( 3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Katso ”Taustakuvan 
lisääminen” sivulla 30.

Yleiset
Yleiset‑asetuksissa ovat muun muassa iOS:n verkko‑, jako‑ ja suojausasetukset. Voit 
myös katsoa siellä tietoja iPod touchistasi ja nollata iPod touchin asetuksia.

Tietoja
Valitsemalla Yleiset > Tietoja saat tietoja iPod touchista, mukaan lukien:

kappaleiden, videoiden, kuvien ja ohjelmien määrän Â

kokonaistallennuskapasiteetin Â

vapaan tilan Â

ohjelmistoversion Â

malli‑ ja sarjanumerot Â

Wi‑Fi‑ ja Bluetooth‑osoitteet Â

lakitiedot Â

määräystenmukaisuustiedot Â

Verkko
Verkkoasetuksilla voit määritellä VPN‑yhteyden tai käyttää Wi‑Fi‑asetuksia.

Uuden VPN-määrittelyn lisääminen:  Valitse Yleiset > Verkko > VPN > Lisää VPN‑
määrittely.

VPN mahdollistaa yksityisten tietojen turvallisen välittämisen julkisten verkkojen 
kautta. VPN saattaa olla tarpeen esimerkiksi työsähköpostien käyttämiseen 
iPod touchissa.

iPod touch voi muodostaa yhteyden VPN‑verkkoihin, jotka käyttävät L2TP‑, PPTP‑ tai 
Cisco IPSec ‑protokollaa.

Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista. Useimmissa tapauksissa, jos olet 
määritellyt VPN:n tietokoneelle, voit käyttää samoja VPN‑asetuksia iPod touchissa.

Kun olet syöttänyt VPN‑asetukset, Asetukset‑valikkoon tulee näkyviin VPN‑asetus, josta 
voit asettaa VPN:n päälle tai pois.



VPN voidaan myös ottaa automaattisesti käyttöön määrittelyprofiilin avulla. Katso 
”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

VPN-määrittelyn muuttaminen:  Valitse Yleiset > Verkko > VPN ja napauta määrittelyä, 
jota haluat muuttaa.

VPN:n laittaminen päälle tai pois:  Valitse VPN ja aseta VPN päälle tai pois 
napauttamalla.

VPN-määrittelyn poistaminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN, napauta määrittelyn 
nimen vieressä olevaa sinistä nuolta ja napauta sitten määrittelynäytön alareunassa 
Poista VPN.

Bluetooth
iPod touchiin voidaan yhdistää langattomia Bluetooth‑kuuloke laitteita musiikin 
kuuntelua varten. Katso ”Bluetooth‑laitteet” sivulla 40.

Voit myös yhdistää Applen langattoman näppäimistön Bluetoothia käyttäen. Katso 
”Applen langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 35.

Bluetoothin laittaminen päälle tai pois:   Valitse Yleiset > Bluetooth ja aseta Bluetooth 
päälle tai pois.

Sijaintipalvelut
Sijaintipalveluilla ohjelmat, kuten Kartat ja muiden valmistajien sijaintia käyttävät 
ohjelmat, voivat kerätä ja käyttää tietoja sijainnistasi. Applen keräämiä sijaintitietoja 
ei kerätä sellaisessa muodossa, että käyttäjä voitaisiin tunnistaa niistä. Likimääräinen 
sijaintisi määritetään käyttäen saatavilla olevia tietoja paikallisista Wi‑Fi‑verkoista (jos 
Wi‑Fi on päällä).

Kun ohjelma käyttää sijaintipalveluita, tilapalkissa näkyy .

Kaikki sijaintipalveluita käyttävät ohjelmat näkyvät Sijaintipalvelut‑asetusten näytöllä 
ja niiden kohdalla näkyy, ovatko sijaintipalvelut päällä kyseiselle ohjelmalle.  näkyy 
kaikissa ohjelmissa, jotka ovat pyytäneet sijaintiasi viimeisten 24 tunnin sisällä. Voit 
asettaa sijaintipalvelut pois päältä joiltakin ohjelmilta tai kaikilta ohjelmilta, jos et halua 
ohjelmien käyttävän tätä ominaisuutta. Jos poistat sijaintipalvelut käytöstä, sinulta 
kysytään, haluatko asettaa ne päälle, kun jokin ohjelma yrittää käyttää niitä.

Kaikkien ohjelmien sijaintipalveluiden laittaminen päälle tai pois:  Valitse Yleiset > 
Sijaintipalvelut ja aseta sijaintipalvelut päälle tai pois.

Joidenkin ohjelmien sijaintipalveluiden laittaminen päälle tai pois:  Yksittäisten 
ohjelmien sijaintipalveluiden asettaminen päälle tai pois: 

Jos sinulla on iPod touchissa muiden valmistajien ohjelmia, jotka käyttävät 
sijaintipalveluita, tutustu valmistajan ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin saadaksesi 
tietoja siitä, kuinka ohjelma käyttää sijaintitietojasi.
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Voit pidentää akun kestoa laittamalla sijaintipalvelut pois päältä silloin, kun et käytä 
niitä.

Spotlight-haku
Spotlight‑haku‑asetuksella voit määritellä, mistä sisällön osista hakutoiminto etsii, sekä 
muuttaa tulosten järjestystä.

Etsittävien sisältöalueiden asettaminen: 
 1 Valitse Yleiset > Spotlight‑haku.

 2 Valitse kohde tai poista kohteen valinta napauttamalla.

Oletusarvoisesti kaikki hakukategoriat on valittu.

Hakutuloskategorioiden järjestyksen asettaminen: 
 1 Valitse Yleiset > Spotlight‑haku.

 2 Napauta  kohteen vieressä ja vedä ylös tai alas.

Automaattilukitus
iPod touchin lukitseminen sammuttaa näytön virran säästämiseksi ja iPod touchin 
tahattoman käytön estämiseksi. 

iPod touchin lukkiutumiseen kuluvan ajan asettaminen:  Valitse Yleiset > 
Automaattilukitus ja valitse aika.

Pääsykoodi
iPod touch ei oletusarvoisesti vaadi pääsykoodin syöttämistä avautuakseen.

Jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch tai uudempi, pääsykoodin asettaminen ottaa 
käyttöön tietojen suojauksen. Katso ”Turvallisuusominaisuudet” sivulla 43.

Tärkeää:  Jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch, sinun on myös palautettava 
iOS‑ohjelmisto, jotta tietojen suojausta voidaan käyttää. Katso ”iPod touchin 
ohjelmiston palauttaminen” sivulla 228.

Pääsykoodin asettaminen:  Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nelinumeroinen 
pääsykoodi ja vahvista pääsykoodi syöttämällä se uudelleen. iPod touch vaatii tämän 
jälkeen pääsykoodia lukituksen avaamista tai pääsykoodilukitusasetusten näyttämistä 
varten.

Pääsykoodin poistaminen käytöstä:  Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nykyinen 
pääsykoodi, napauta ”Poista pääsykoodi” ja syötä pääsykoodisi uudestaan.

Pääsykoodin vaihtaminen:  Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä pääsykoodi ja 
napauta ”Vaihda pääsykoodi”. Syötä pääsykoodisi uudelleen ja syötä sen jälkeen uusi 
pääsykoodi kaksi kertaa.

Jos unohdat pääsykoodin, iPod touchin ohjelmisto on palautettava. Katso 
”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 227.



Pääsykoodin kysymiseen kuluvan ajan asettaminen:  Valitse Yleiset > Pääsykoodi 
ja syötä pääsykoodisi. Napauta ”Vaadi pääsykoodia” ja valitse sitten, kuinka kauan 
iPod touch voi olla lukittuna, ennen kuin sen avaamiseksi on syötettävä pääsykoodi.

Numerokoodin laittaminen päälle tai pois:  Valitse Yleiset > Pääsykoodi ja aseta 
Numerokoodi päälle tai pois.

Numeropääsykoodi on neljän numeron sarja. Voit parantaa turvallisuutta asettamalla 
pois Numerokoodi‑asetuksen ja käyttämällä pidempää pääsykoodia, jossa on 
numeroita, kirjaimia, välimerkkejä ja erikoismerkkejä.

Pyyhi tiedot kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen:  
Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä pääsykoodisi ja aseta ”Pyyhi data” päälle 
napauttamalla.

Kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen kaikki asetukset 
nollataan ja kaikki tiedot ja media tyhjennetään poistamalla datan salausavain. (Tiedot 
salataan 256‑bittistä AES‑salausta käyttäen.)

Rajoitukset
Voit asettaa rajoituksia iPod‑sisällölle tai joidenkin ohjelmien käytölle iPod touchissa. 
Esimerkiksi vanhemmat voivat rajoittaa mahdollisesti loukkaavan musiikin näkymistä 
soittolistoilla tai ottaa YouTuben kokonaan pois käytöstä.

Rajoitusten asettaminen päälle:
 1 Valitse Yleiset > Rajoitukset ja napauta Ota rajoitukset käyttöön.

 2 Syötä nelinumeroinen pääsykoodi. 

 3 Syötä pääsykoodi uudelleen.

Rajoitusten poistaminen käytöstä:  Valitse Yleiset > Rajoitukset ja syötä pääsykoodi. 
Napauta Poista rajoitukset käytöstä ‑painiketta ja syötä pääsykoodi uudelleen.

Tärkeää:  Jos unohdat pääsykoodin, iPod touchin ohjelmisto on palautettava 
iTunesissa. Katso ”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 227.

Ohjelmien rajoitusten asettaminen:  Aseta haluamasi rajoitukset napauttamalla 
yksittäisiä rajoituksia. Oletusarvoisesti kaikki säätimet ovat käytössä (ei rajoitusta). Aseta 
kohde pois päältä, eli ota rajoitus käyttöön, napauttamalla sitä.
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Safari

Safarin käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti‑valikosta. Safaria ei voida 
käyttää verkon selaamiseen eikä verkkoleikkeiden avaamiseen. Muiden valmistajien 
ohjelmat saattavat mahdollistaa verkon selaamisen, vaikka Safarin käyttö on estetty.

YouTube

YouTuben käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti‑valikosta.

Kamera

Kameran käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti‑valikosta. Kuvia ei voida 
ottaa.

FaceTime

FaceTime‑videopuheluita (4. sukupolven iPod touch) ei voida soittaa tai vastaanottaa.

iTunes

iTunes Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti‑valikosta. Sisältöä ei 
voida kokeilla, ostaa tai ladata.

Ping

Et voi käyttää Pingiä tai mitään sen ominaisuuksia.

Ohjelmien 
asentaminen

App Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti‑valikosta. iPod touchiin 
ei voida asentaa ohjelmia.

Ohjelmien 
poistaminen

Et voi poistaa ohjelmia iPod touchista.  ei näy ohjelmasymboleissa, kun muokkaat 
Koti‑valikkoa.

Sijainti

Nykyiset Sijaintipalvelut‑asetukset ja Etsi iPhoneni ‑asetus (”Mail, yhteystiedot, 
kalenterit” ‑osion MobileMe‑tilit‑kohdassa) on lukittu eikä niitä voida muuttaa.

Tilit

Nykyiset ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ‑asetukset on lukittu etkä voi lisätä, muokata 
tai poistaa tilejä.

Ohjelmien sisällä tehtävien ostosten rajoittaminen:  Laita ”Ostot ohjelmissa” pois 
päältä. Kun ominaisuus on sallittu, se mahdollistaa lisäsisällön tai ‑toiminnallisuuksien 
ostamisen App Storesta ladattujen ohjelmien sisällä.



Sisältörajoitusten asettaminen:  Napauta Rajoitukset ja valitse maa luettelosta. Sen 
jälkeen voit asettaa kyseisen maan rajoitusjärjestelmää käyttäen rajoitukset seuraaville 
sisältökategorioille:

Musiikki ja podcastit Â

Elokuvat Â

TV‑ohjelmat Â

Ohjelmat Â

Yhdysvalloissa voit esimerkiksi sallia vain PG‑luokituksen tai sitä alemman ikärajan 
saaneet elokuvat napauttamalla Elokuvat ja valitsemalla luettelosta PG. 

Rajoittamasi sisältö ei näy iPod touchissa.

Huomaa:  Kaikille maille ja alueilla ei ole luokitusjärjestelmää.

Moninpelien rajoittaminen:  Laita Moninpelit pois päältä.

Kun Moninpelit on pois päältä, et voi pyytää ottelua tai lähettää tai vastaanottaa 
kutsuja pelien pelaamiseksi tai kavereiden lisäämiseksi Game Centerissä.

Kaverien lisäämisen rajoittaminen:  Laita ”Kaverien lisäys” pois päältä.

Kun ”Kaverien lisäys” on pois päältä, et voi lähettää tai vastaanottaa kaveripyyntöjä 
Game Centerissä. Jos Moninpelit on päällä, voit jatkaa nykyisten kaverien kanssa 
pelaamista.

Päivä ja aika
Nämä asetukset vaikuttavat näytön yläreunan tilapalkissa, maailmankelloissa ja 
kalentereissa näytettävään aikaan.

iPod touchin asettaminen käyttämään 24- tai 12-tuntista kelloa:  Valitse Yleiset 
> Päivä ja aika ja aseta ”24 tunnin kello” päälle tai pois. (24 tunnin kello ei ehkä ole 
käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.)

Päivämäärän ja ajan asettaminen:   Valitse Yleiset > Päiväys ja aika. Napauta 
Aikavyöhyke‑painiketta ja syötä aikavyöhykkeellä olevan suurkaupungin nimi. Napauta 
Päivä ja aika ‑painiketta. Napauta sitten Aseta päivä ja aika ‑painiketta ja syötä päivä ja 
aika.

Näppäimistö
Automaattisten isojen alkukirjainten laittaminen päälle tai pois:  Valitse Yleiset > 
Näppäimistö ja laita ”Isot alkukirjaimet” päälle tai pois.

iPod touch muuttaa oletusarvoisesti virkkeen päättävää välimerkkiä tai rivinvaihtoa 
seuraavan sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi kirjaimeksi.

Automaattisen korjauksen laittaminen päälle tai pois:  Valitse Yleiset > Näppäimistö 
ja laita Autom. korjaus päälle tai pois.
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Jos valitsemasi kielen oletusnäppäimistölle on käytettävissä sanakirja, iPod touch 
ehdottaa tavallisesti korjauksia ja kokonaisia sanoja samalla, kun kirjoitat.

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen laittaminen päälle tai pois:  Valitse Yleiset > 
Näppäimistö ja laita Tarkista oikeinkirjoitus päälle tai pois.

Oikeinkirjoituksen tarkistus alleviivaa väärin kirjoitetut sanat kirjoittamassasi tekstissä. 
Näet korjausehdotukset napauttamalla alleviivattua sanaa. Oikeinkirjoituksen tarkistus 
on oletuksena päällä.

Isojen kirjainten lukituksen asettaminen päälle tai pois:  Valitse Yleiset > Näppäimistö 
ja laita ”Salli Caps Lock” päälle tai pois.

Jos isojen kirjainten lukitus on käytössä ja kaksoisnapautat näppäimistön 
vaihtonäppäintä , kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Vaihtonäppäin muuttuu 
siniseksi, kun isojen kirjainten lukitus on käytössä.

”.”-oikotien laittaminen päälle tai pois:  Valitse Yleiset > Näppäimistö ja laita ”.”‑oikotie 
päälle tai pois.

”.”‑oikotietä käyttäessäsi voit syöttää pisteen ja sitä seuraavan välilyönnin 
kaksoisnapauttamalla välilyöntipainiketta. Se on päällä oletuksena.

Kansainvälisten näppäimistöjen lisääminen:
 1 Valitse Yleiset > Näppäimistöt > Kansainväliset näppäimistöt

Aktiivisten näppäimistöjen lukumäärä näkyy ennen oikealle osoittavaa nuolta.

 2 Napauta Lisää näppäimistö... ja valitse sitten näppäimistö.

Voit lisätä niin monta näppäimistöä kuin haluat. Jos haluat tietoja kansainvälisten 
näppäimistöjen käytöstä, katso Liite A, ”Kansainväliset näppäimistöt,” sivulla 219.

Näppäimistöluettelon muokkaaminen: Valitse Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset 
näppäimistöt, napauta Muokkaa ja tee sitten jokin seuraavista:

 Â Jos haluat poistaa näppäimistön, napauta  ja napauta sitten Poista.

 Â Jos haluat muuttaa luettelon järjestystä, vedä näppäimistön vieressä oleva  uuteen 
kohtaan luettelossa.

Näppäimistöasettelun vaihtaminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö 
> Kansainväliset näppäimistöt ja valitse näppäimistö. Voit valita eri kielille 
erilliset asetukset näytöllä näkyvälle ohjelmistonäppäimistölle ja ulkoiselle 
laitteistonäppäimistölle.

Ohjelmistonäppäimistön asetus määrittelee iPod touchin näytöllä näkyvän 
näppäimistön asettelun. Laitteistonäppäimistön asetus määrittelee iPod touchiin 
liitetyn Applen langattoman näppäimistön asettelun.

Muokkaa käyttäjän sanakirjaa ‑asetus näkyy, kun käytössä on jokin seuraavista 
näppäimistöistä:

Kiina – yksinkertaistettu (pinyin) Â

Kiina – perinteinen (pinyin) Â



Kiina – perinteinen (zhuyin) Â

Japani (romaji) Â

Japani (ten key) Â

Sanan lisääminen sanakirjaan:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö > Muokkaa 
käyttäjän sanakirjaa. Napauta +, napauta Sana‑kenttää ja syötä sana. Napauta sitten 
Yomi‑, Pinyin‑ tai Zhuyin‑kenttää ja syötä merkki.

Voit syöttää jokaiselle sanalle useita merkkejä käytössä olevista näppäimistöistä 
riippuen.

Katso Liite A, ”Kansainväliset näppäimistöt,” sivulla 219.

Maakohtaiset
Maakohtaisilla asetuksilla voit asettaa iPod touchin kielen, asettaa päälle tai pois eri 
kielten näppäimistöjä ja asettaa maa‑ tai aluekohtaisia päivämäärä‑, kellonaika‑ ja 
puhelinnumeromuotoja.

iPod touchin kielen asettaminen:  Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, valitse 
haluamasi kieli ja napauta Valmis.

Ääniohjauskielen asettaminen iPod touchille:  Valitse Yleiset > Maakohtaiset > 
Ääniohjaus ja valitse kieli (3. sukupolven iPod touch tai uudempi).

Kansainvälisten näppäimistöjen lisääminen:
 1 Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kansainväliset näppäimistöt

Aktiivisten näppäimistöjen lukumäärä näkyy oikealle osoittavan nuolen vieressä.

 2 Napauta Lisää näppäimistö... ja valitse sitten näppäimistö.

Voit lisätä niin monta näppäimistöä kuin haluat. Jos haluat tietoja kansainvälisten 
näppäimistöjen käytöstä, katso Liite A, ”Kansainväliset näppäimistöt,” sivulla 219.

Näppäimistöluettelon muokkaaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kansainväliset 
näppäimistöt, napauta Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

 Â Jos haluat poistaa näppäimistön, napauta  ja napauta sitten Poista.

 Â Jos haluat muuttaa luettelon järjestystä, vedä näppäimistön vieressä oleva  uuteen 
kohtaan luettelossa.

Näppäimistöasettelun vaihtaminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset 
> Kansainväliset näppäimistöt ja valitse näppäimistö. Voit valita eri kielille 
erilliset asetukset näytöllä näkyvälle ohjelmistonäppäimistölle ja ulkoiselle 
laitteistonäppäimistölle.

Ohjelmistonäppäimistön asetus määrittelee iPod touchin näytöllä näkyvän 
näppäimistön asettelun. Laitteistonäppäimistön asetus määrittelee iPod touchiin 
liitetyn Applen langattoman näppäimistön virtuaalisen asettelun.

Päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotojen asettaminen:  Valitse Yleiset > 
Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse alueesi.
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Alueen muoto määrittelee myös sen, mitä kieltä käytetään päiville ja kuukausille, jotka 
näkyvät iPod touchin mukana tulevissa ohjelmissa.

Kalenterimuodon asettaminen:  Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kalenteri ja valitse 
muoto.

Käyttöapu
Voit laittaa käyttöapuominaisuudet päälle (3. sukupolven iPod touch tai 
uudempi) valitsemalla Käyttöapu ja sitten haluamasi ominaisuudet. Katso 
Luku 27, ”Käyttöapu,” sivulla 201.

Profiilit
Tämä asetus näkyy, jos iPod touchiin on asennettu vähintään yksi profiili. 
Napauttamalla Profiilit näet tietoja asennetuista profiileista.

iPod touchin nollaaminen
Kaikkien asetusten nollaaminen:  Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa kaikki 
asetukset”.

Kaikki asetukset nollataan. Tämä ei vaikuta tietoihin (kuten yhteystietoihin ja 
kalentereihin) tai mediaan (kuten kappaleisiin ja videoihin).

Kaiken sisällön ja asetusten poistaminen:  Liitä iPod touch tietokoneeseen tai 
virtalähteeseen. Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Poista kaikki sisältö ja asetukset”.

Tämä nollaa kaikki asetukset ja tyhjentää kaikki tiedot ja median poistamalla datan 
salausavaimen. (Tiedot salataan 256‑bittistä AES‑salausta käyttäen.)

Verkkoasetusten nollaaminen:  Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa 
verkkoasetukset”.

Kun nollaat verkkoasetukset, aikaisemmin käytettyjen verkkojen luettelosi ja muut 
kuin määrittelyprofiilin asentamat VPN-asetukset poistetaan. Wi-Fi asetetaan pois 
päältä ja takaisin päälle, mikä katkaisee yhteyden verkkoon. Wi‑Fi‑ ja Ehdota liittymistä 
‑asetukset jätetään päälle.

Jos haluat poistaa määrittelyprofiilin asentamat VPN-asetukset, valitse Asetukset > 
Yleiset > Profiili, valitse profiili ja napauta Poista.

Näppäimistön sanakirjan nollaaminen:  Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa 
näppäimistön sanakirja”.

Näppäimistön sanakirjaan lisätään sanoja, kun kirjoittaessasi hylkäät iPod touchin 
ehdottamia sanoja. Napauta sanaa, jos haluat hylätä korjauksen ja lisätä sanan 
näppäimistön sanakirjaan. Näppäimistön sanakirjan nollaaminen poistaa kaikki 
lisäämäsi sanat.

Koti-valikon asettelun nollaaminen:  Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Palauta Koti‑
valikko”.

Sijaintivaroitusten nollaaminen:  Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa 
sijaintivaroitukset”.



Sijaintivaroitukset ovat ohjelmien (kuten Karttojen) tekemiä pyyntöjä 
sijaintipalveluiden käyttämiseksi. iPod touch esittää sijaintivaroituksen ohjelmassa, 
kun ohjelma pyytää ensimmäisen kerran käyttää sijaintipalveluita. Jos vastaat 
pyyntöön napauttamalla Kumoa, pyyntöä ei esitetä uudelleen. Voit nollata 
sijaintivaroitukset, jolloin saat taas pyynnön jokaiselta ohjelmalta, napauttamalla 
”Nollaa sijaintivaroitukset”.

Musiikki
Musiikki‑asetuksia käytetään kappaleissa, podcasteissa ja äänikirjoissa.

Sekoita ravistamalla -ominaisuuden asettaminen päälle tai pois:  Valitse Musiikki 
ja aseta Sekoita ravistamalla päälle tai pois. Kun Sekoita ravistamalla on päällä, 
voit sekoittaa kappaleet ja vaihtaa hetkessä toistettavaa kappaletta ravistamalla 
iPod touchia.

iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänenvoimakkuudella:  Valitse 
tietokoneen iTunes‑ohjelmassa Macissa iTunes > Asetukset tai PC:ssä Muokkaa > 
Asetukset. Osoita sitten Toisto ja valitse ”Tasaa voimakkuus”.

iPod touchin asettaminen noudattamaan iTunesin äänenvoimakkuuden asetuksia 
(Tasaa voimakkuus):  Valitse Musiikki ja aseta Voimakkuustasaus päälle.

iPod touchin äänen muokkaaminen taajuuskorjaimella:  Valitse Musiikki > 
Taajuuskorjain ja valitse haluamasi asetus.

Voimakkuusrajan asettaminen musiikille ja videoille:  Valitse Musiikki > 
Voimakkuusraja ja aseta enimmäisäänenvoimakkuus vetämällä liukusäädintä.

Estä asetusten muuttaminen määrittämällä koodi napauttamalla Lukitse 
voimakkuusraja ‑painiketta.

VAROITUS:  Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä Tärkeitä tuotetietoja 
‑oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch.

Kappaleiden sanoitusten ja podcast-tietojen näyttäminen:  Valitse Musiikki ja laita 
”Sanat, podcast‑tiedot” päälle.

Video
Videoasetukset koskevat videosisältöä, vuokraelokuvat ja TV‑ohjelmat mukaan lukien. 
Voit määrittää, mistä viimeksi katsomasi videon toistoa jatketaan, laittaa kuvailevan 
tekstityksen päälle tai pois ja asettaa iPod touchin toistamaan videoita televisiossa.

Videon toiston jatkamistavan asettaminen:  Valitse Videot > Aloita toisto ja valitse 
sitten, aloitetaanko aiemmin aloittamiesi videoiden toistaminen alusta vai jatketaanko 
niitä keskeytyskohdasta.
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Kuvailevan tekstityksen laittaminen päälle tai pois:  Valitse Videot ja laita Kuvaileva 
tekstitys päälle tai pois päältä.

Huomaa:  Kaikkeen videosisältöön ei ole koodattu kuvailevaa tekstitystä.

TV-ulostulo
Määritä näillä asetuksilla, kuinka iPod touch toistaa videot televisiossasi.

Laajakuvan laittaminen päälle tai pois:  Valitse Videot ja aseta Laajakuva päälle tai 
pois päältä.

TV-signaalin asettaminen NTSC- tai PAL-muotoon:  Valitse Videot > TV‑signaali ja 
valitse NTSC tai PAL.

NTSC ja PAL ovat televisiolähetysstandardeja. iPod touch syöttää NTSC 480p‑ tai PAL 
576p ‑signaalia, kun se liitetään televisioon komponentti‑AV‑kaapelilla, tai NTSC 480i‑ 
tai PAL 576i ‑signaalia, kun se liitetään komposiitti‑AV‑kaapelilla. Televisio käyttää joko 
NTSC‑ tai PAL‑signaalia riippuen sen ostopaikasta (Suomessa PAL). Jos et ole varma, 
kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.

Jos haluat lisätietoja iPod touchin käytöstä videoiden toistamiseen televisiossa, katso 
”Videoiden katseleminen televisiossa” sivulla 67.

Kuvat
Kuvaesitys‑asetuksissa voit määritellä, miten kuvasi näkyvät kuvaesityksissä.

Yksittäisen kuvan esitysajan asettaminen:  Valitse Kuvat > Toista jokaista kuvaa ja 
valitse haluamasi ajan pituus.

Siirrostehosteen asettaminen:  Valitse Kuvat > Siirros ja valitse haluamasi 
siirrostehoste.

Kuvaesitysten toistaminen alusta:  Valitse Kuvat ja laita Toista päälle tai pois päältä.

Kuvien asettaminen näkymään järjestyksessä tai sekoitettuna:  Valitse Kuvat ja laita 
Sekoita päälle tai pois päältä.

FaceTime
FaceTime‑asetuksissa voidaan asettaa FaceTime päälle tai pois päältä, kirjautua 
FaceTimeen tai siitä ulos tai katsella ja muuttaa tilitietoja.

FaceTimen laittaminen päälle tai pois: Valitse FaceTime, kirjaudu sisään, jos et ole jo 
tehnyt niin ja napauta sitten PÄÄLLÄ tai POIS.

Kirjautuminen sisään FaceTimeen:Valitse FaceTime, syötä nimi ja salasana ja napauta 
Kirjaudu.

Uuden Apple ID:n luominen käytettäväksi FaceTimen kanssa:  Valitse FaceTime, 
napauta Luo uusi tili ja noudata näytölle tulevia ohjeita. Jos Luo uusi tili ‑painike ei näy, 
olet ehkä jo kirjautunut sisään. Kirjaudu ulos ja yritä uudelleen.



Tilitietojen katseleminen:  Valitse FaceTime, napauta Tili ja napauta sitten Näytä tili.

Uuden sähköpostiosoitteen lisääminen:  Valitse FaceTime, napauta Lisää uusi 
sähköpostiosoite ja syötä sitten sähköpostiosoite. Osoitteeseen lähetetään 
vahvistussähköposti. Suorita prosessi loppuun vahvistusviestissä olevia ohjeita 
noudattaen.

Osoitteen poistaminen:  Valitse FaceTime, napauta osoitetta ja napauta sitten Poista 
tämä sähköpostiosoite. Jos näytöllä ei näy yhtään osoitetta, kirjaudu sisään FaceTimeen 
ja yritä uudelleen.

Kirjautuminen ulos FaceTimesta:  Valitse FaceTime, napauta Tili ja napauta sitten 
Kirjaudu ulos.

Muistiot
Muistiot‑asetuksissa voit vaihtaa muistioissa käytettävää fonttia ja asettaa oletustilin 
iPod touchissa lisäämillesi muistioille.

Fontin vaihtaminen:  Valitse Muistiot ja valitse fontti, jota haluat käyttää.

Oletustilin asettaminen uusille muistioille:  Valitse Muistiot ja napauta Oletustili. 
Valitse sitten tili. Jos et halua, että iPod touchissa lisättyjä muistiinpanoja 
synkronoidaan tilin kanssa, napauta Omassa iPod touchissa.

Store
Kirjaudu sisään Apple‑tilille Store‑asetuksilla, luo uusi Apple‑tili tai muokkaa olemassa 
olevaa. Jos sinulla on useampi kuin yksi Apple‑tili, voit Store‑asetusten avulla kirjautua 
ulos yhdestä ja kirjautua sisään toiseen. 

Store‑asetuksissa näkyy oletusarvoisesti se Apple‑tili, jolle olet ollut kirjautuneena, 
kun olet synkronoinut iPod touchin tietokoneen kanssa. iTunes Storen ehdot löytyvät 
osoitteesta www.apple.com/fi/legal/itunes/ww/.

Kirjautuminen sisään Apple-tilille:  Valitse Store, napauta Kirjaudu, napauta sitten 
Käytä nykyistä Apple ID:tä ja syötä Apple ID:si ja salasanasi.

Tilitietojen katseleminen ja muokkaaminen:  Valitse Store, napauta Apple ID:täsi, 
napauta sitten Näytä Apple ID. Napauta kohdetta, jota haluat muokata. Jos haluat 
muuttaa tilin salasanan, napauta Apple ID ‑kenttää.

Kirjautuminen sisään eri Apple ID:llä:  Valitse Store, napauta Kirjaudu ulos ja napauta 
sitten Kirjaudu.

Uuden Apple ID:n luominen:  Valitse Store, napauta Kirjaudu, napauta Luo uusi Apple 
ID ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.
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Mail, yhteystiedot, kalenterit
Mail, yhteystiedot, kalenterit ‑asetusten käyttäminen tilien käyttöönottamiseen 
iPod touchissa ja tilien yksittäisten palveluiden (kuten sähköpostin, yhteystietojen, 
kalenterien ja muistioiden) asettamiseen päälle: 

Microsoft Exchange (sähköposti, yhteystiedot ja kalenterit) Â

MobileMe (sähköposti, yhteystiedot, kalenterit, kirjanmerkit ja Etsi iPod touchini) Â

Google (sähköposti, kalenterit ja muistiot) Â

Yahoo! (sähköposti, kalenterit ja muistiot) Â

AOL (sähköposti ja muistiot) Â

muut POP‑ ja IMAP‑postijärjestelmät Â

LDAP‑ tai CardDAV‑tilit yhteystiedoille Â

Kalenterin CalDAV‑ tai iCalendar (.ics) ‑tilit Â

Tilit
Tilit‑osiossa voit ottaa tilejä käyttöön iPod touchissa. Näkyvät asetusvaihtoehdot 
riippuvat asetettavan tilin tyypistä. Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai 
järjestelmän ylläpitäjältä.

Jos haluat lisätietoja, katso:  
” Â Sähköposti‑, yhteystieto‑ ja kalenteritilien lisääminen” sivulla 20

” Â Yhteystietojen lisääminen” sivulla 185

” Â Kalenterien tilaaminen” sivulla 114

Tilin asetusten muuttaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili ja tee 
haluamasi muutokset.

Tileihin iPod touchissa tehtyjä muutoksia ei synkronoida tietokoneelle, joten voit 
määrittää tilit toimimaan iPod touchin kanssa tietokoneen tiliasetuksiin vaikuttamatta.

Tilin palvelun käytön lopettaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili ja 
aseta sitten tilin palvelu (esimerkiksi sähköposti, kalenterit tai muistiot) pois.

Jos tilin palvelu on pois päältä, iPod touch ei näytä tai synkronoi kyseisen tilin palvelun 
tietoja, ennen kuin se asetetaan takaisin päälle.

Lisävalintojen asettaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili ja tee 
jokin seuraavista:

 Â Voit valita, tallennetaanko luonnokset, lähetetyt viestit ja poistetut viestit iPod touchiin 
vai sähköpostipalvelimelle (vain IMAP‑tilit), napauttamalla Lisävalinnat ja valitsemalla 
Luonnokset, Lähetetyt tai Poistetut.

Jos tallennat viestit iPod touchiin, näet ne myös, kun iPod touch ei ole yhteydessä 
internetiin.



 Â Voit asettaa, kuinka pian viestit poistetaan pysyvästi iPod touchin Mailista, napauta 
Lisävalinnat, napauta Poista ja valitse aika: Ei koskaan, päivän jälkeen, viikon jälkeen 
tai kuukauden jälkeen.

 Â Voit muuttaa sähköpostipalvelinasetuksia napauttamalla Saapuvan postin palvelin‑ 
tai Lähtevän postin palvelin ‑kohtien alla Palvelinnimi, Tunnus tai Salasana. Pyydä 
asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet‑palveluntarjoajalta.

 Â Voit muuttaa SSL‑ tai salasana‑asetuksia napauttamalla Lisävalinnat. Pyydä asetukset 
verkon ylläpitäjältä tai internet‑palveluntarjoajalta.

Tilin poistaminen iPod touchista:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili, 
selaa alaspäin ja napauta ”Poista tili”.

Tilin poistaminen tarkoittaa, että et voi enää käyttää tiliä iPod touchilla. Kaikki tilin 
sähköpostit ja tilin kanssa synkronoidut yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit 
poistetaan iPod touchista. Tilin poistaminen ei kuitenkaan poista tiliä tai siihen liittyviä 
tietoja tietokoneelta.

Hae uudet tiedot
Tämä asetus mahdollistaa push‑toiminnon asettamisen päälle ja pois MobileMe‑, 
Microsoft Exchange‑ ja Yahoo!‑tileille ja muille push‑toimintoa tukeville tileille 
iPod touchissa Push‑tilit toimittavat uudet tiedot iPod touchiin aina, kun uutta tietoa 
tulee palvelimelle (jonkin verran viivettä voi ilmetä).Jotta voit ladata tai synkronoida 
push‑tietoja, iPod touchin on liityttävä Wi‑Fi‑verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. 
Push kannattaa asettaa pois päältä sähköpostin ja muiden tietojen toimittamisen 
lykkäämiseksi, jos haluat säästää akun virtaa.

Kun Push‑asetus on pois päältä ja kun käytät tilejä, jotka eivät tue push‑toimintoa, 
tiedot voidaan edelleen hakea, eli iPod touch voi tarkistaa palvelimelta, onko uusia 
tietoja saatavilla. Hae uudet tiedot ‑asetuksella voi määrittää, kuinka usein tietoja 
pyydetään. Jotta akku kestäisi mahdollisimman pitkään, tietoja ei kannata hakea liian 
usein. 

Push-toiminnon laittaminen päälle:  Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet 
tiedot ja laita sitten Push päälle napauttamalla.

Tietojen hakemisen aikavälin asettaminen:  Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae 
uudet tiedot ja valitse, kuinka usein haluat hakea kaikkien tilien tiedot.

Akku kestää pidempään, jos haet harvemmin.

Push‑toiminnon asettaminen pois (tai Hae uudet tiedot ‑näytön Hae‑asetuksen 
asettaminen tilaan Käsin) ohittaa yksittäisten tilien asetukset.

Mail
Sähköpostiasetukset vaikuttavat kaikkiin iPod touchissa käyttöönotettuihin tileihin, 
jollei erikseen ole muuta mainittu.
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Kun haluat asettaa saapuneen tai lähetetyn sähköpostin merkkiäänet päälle tai pois, 
valitse Yleiset > Äänet.

iPod touchissa näytettävien viestien määrän asettaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, 
kalenterit” > Näytä ja valitse asetus.

Valitse, haluatko nähdä 25, 50, 75, 100 vai 200 uusinta viestiä. Jos haluat ladata lisää 
viestejä Mailissa, vieritä Saapuneet‑postilaatikon alareunaan ja napauta Lisää viestejä.

Huomaa:  Valitaksesi asetuksen Microsoft Exchange ‑tilille valitse ”Mail, yhteystiedot, 
kalenterit” ja valitse Exchange‑tili. Napauta sitten ”Postin synkr.aika” ja valitse, kuinka 
monen päivän postit haluat synkronoida palvelimen kanssa.

Viestiluettelossa näytettävien viestirivien määrän asettaminen:  Valitse ”Mail, 
yhteystiedot, kalenterit” > Esikatselu ja valitse asetus.

Voit valita jokaisesta viestistä näkyviin enimmillään viisi riviä. Näin voit selata 
postilaatikossa olevia viestejä ja saada käsityksen siitä, mitä viestit koskevat.

Viestien fonttien vähimmäiskoon asettaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” 
> Pienin fonttikoko ja valitse Pieni, Normaali, Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen.

Vastaanottaja- ja Kopio- tietojen näyttäminen iPod touchin viestiluetteloissa:  Valitse 
”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja laita ”Näytä vastaanottotila” päälle tai pois.

Jos ”Näytä vastaanottotila” on käytössä,  tai  kunkin luettelossa olevan viestin 
vieressä kertoo, lähetettiinkö viesti suoraan sinulle vai kopiona.

iPod touchin asettaminen vahvistamaan viestin poistaminen:  Valitse ”Mail, 
yhteystiedot, kalenterit” ja aseta sähköpostiasetuksissa ”Kysy ennen poistoa” päälle tai 
pois.

iPod touchin asettaminen lataamaan etäkuvat automaattisesti:  Valitse ”Mail, 
yhteystiedot, kalenterit” ja laita sitten ”Lataa etäkuvat” päälle tai pois.

Sähköpostiviestien ketjuttamisen asettaminen päälle tai pois:  Valitse ”Mail, 
yhteystiedot, kalenterit” ja laita sitten ”Ketjuta viestit” päälle tai pois.

iPod touchin asettaminen lähettämään sinulle kopio kaikista lähettämistäsi 
viesteistä:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja laita ”Aina kopio itselle” päälle tai 
pois.

Allekirjoituksen lisääminen viesteihin:  Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > 
Allekirjoitus ja kirjoita allekirjoitus.

Voit asettaa iPod touchin lisäämään allekirjoituksen – esimerkiksi mielisitaattisi 
tai nimesi, ammattinimikkeesi ja puhelinnumerosi – kaikkien lähettämiesi viestien 
loppuun.

Oletussähköpostitilin asettaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” > Oletustili 
ja valitse oletustili.



Tämä asetus määrittelee, miltä tililtä sähköpostiviesti lähetetään, kun luot viestin 
jossakin muussa iPod touchin ohjelmassa – esimerkiksi lähettäessäsi kuvan Kuvat‑
ohjelmasta tai napauttaessasi yrityksen sähköpostiosoitetta Kartat‑ohjelmassa. Jos 
haluat lähettää viestin toiselta tililtä, napauta viestin Lähettäjä‑kenttää ja valitse toinen 
tili.

Yhteystiedot
Yhteystietojen järjestyksen asettaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja 
napauta sitten Yhteystiedoissa Järjestys ja tee jokin seuraavista:

 Â Jos haluat lajitella ensin etunimen mukaan, napauta Etu, Suku.

 Â Jos haluat lajitella ensin sukunimen mukaan, napauta Suku, Etu.

Yhteystietojen esitystavan asettaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja 
napauta sitten Yhteystiedoissa Näyttöjärjestys ja tee jokin seuraavista:

 Â Jos haluat nähdä ensin etunimen, napauta Etu, Suku.

 Â Jos haluat nähdä ensin sukunimen, napauta Suku, Etu.

Kalenterit
Merkkiäänen asettaminen soimaan kokouskutsun saapuessa:  Valitse ”Mail, 
yhteystiedot, kalenterit” ja napauta Kalenterin alla ”Näytä uudet kutsut” kytkeäksesi sen 
päälle.

Menneiden kalenteritapahtumien esittämismäärän asettaminen iPod touchissa:  
Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” > Synkronoi ja valitse aikaväli.

Kalenterin aikavyöhyketuen käyttöönotto:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” > 
Aikavyöhyketuki ja laita sitten Aikavyöhyketuki päälle. Valitse kalentereille aikavyöhyke 
napauttamalla Aikavyöhyke ja syöttämällä suuren kaupungin nimi.

Kun aikavyöhyketuki on käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat 
valitsemasi kaupungin mukaisesti. Kun aikavyöhyketuki ei ole käytössä, Kalenteri 
näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat nykyisen sijaintisi verkkoajan mukaisesti.

Oletuskalenterin asettaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja napauta 
Kalenteri‑otsikon alla ”Oletuskalenteri” ja valitse uusien tapahtumien oletuskalenteri. 
Asetus näkyy, kun iPod touchiin on synkronoitu enemmän kuin yksi kalenteri.

Tärkeää:  Kun olet matkalla, iPod touch ei ehkä näytä tapahtumia tai muistuta sinua 
oikeaan paikallisen aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso ”Päivä ja 
aika” sivulla 172.

Muistiot
Oletustili‑asetus tulee näkyviin, kun otat käyttöön enemmän kuin yhden tilin, jonka 
muistiot synkronoidaan.

Muistion kohdetilin asettaminen:  Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, napauta 
Muistioiden alla Oletustili ja valitse tili.
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Safari
Safari‑asetuksissa voit valita internet‑hakukoneen, tehdä turvallisuusasetuksia ja jos 
olet kehittäjä, laittaa päälle vianmäärityksen.

Yleiset
Hakukoneen valitseminen:  Valitse Safari > Hakukone ja valitse haluamasi hakukone.
Voit asettaa Safarin täydentämään automaattisesti verkkolomakkeet käyttämällä 
yhteystietoja tai aikaisemmin syöttämiäsi nimiä ja salasanoja tai molempia.

Automaattisen täytön salliminen:  Valitse Safari > Autom. täyttö ja tee jokin 
seuraavista:

 Â Voit käyttää Yhteystietojen tietoja asettamalla ”Käytä yhteystietoja” päälle, valitsemalla 
sitten ”Omat tiedot” ja valitsemalla yhteystietokortti, jota haluat käyttää.

Safari käyttää yhteystietojen tietoja verkkolomakkeiden yhteystietokenttien 
täyttämiseen.

 Â Voit käyttää nimi‑ ja salasanatietoja asettamalla ”Nimet ja salasanat” päälle.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, Safari muistaa nimet ja salasanat vierailemiltasi 
verkkosivustoilta ja täyttää tiedot automaattisesti, kun vierailet sivustolla uudelleen.

 Â Voit poistaa kaikki automaattisesti täytetyt tiedot napauttamalla Tyhjennä.

Turvallisuus
Safari on määritetty oletusarvoisesti näyttämään verkon ominaisuuksia, kuten elokuvia, 
animaatioita ja verkko‑ohjelmia. Voit halutessasi muuttaa turvallisuusasetuksia 
suojataksesi iPod touchia internetin mahdollisilta turvallisuusriskeiltä.

Turvallisuusasetusten muuttaminen:  Valitse Safari ja tee jokin seuraavista:

 Â Jos haluat saada varoituksen käydessäsi huijaussivustoiksi epäillyillä sivustoilla, laita 
Huijausvaroitus päälle.

Huijausvaroitus suojelee sinua mahdollisesti huijaustarkoituksessa toimivilta 
internet‑sivustoilta. Kun vierailet epäilyttävällä sivustolla, Safari varoittaa sen olevan 
epäilyttävä, eikä lataa sivua.

 Â Voit sallia tai estää JavaScriptin laittamalla asetuksen JavaScript päälle tai pois päältä.

JavaScript antaa verkko‑ohjelmoijien hallita sivun elementtejä – esimerkiksi sivu, 
joka käyttää JavaScriptiä, saattaa näyttää nykyisen ajan ja päiväyksen tai määrittää 
linkitetyn sivun avautumaan ponnahdussivulla.

 Â Voit estää tai sallia ponnahdusikkunat laittamalla asetuksen Estä pop‑upit päälle tai 
pois päältä. Ponnahdusikkunoiden estäminen estää ainoastaan ponnahdusikkunat, 
jotka näkyvät, kun suljet sivun tai avaat uuden sivun kirjoittamalla sen osoitteen. Se 
ei estä ponnahdusikkunoita, jotka avautuvat, kun napautat linkkiä.

 Â Voit asettaa, hyväksyykö Safari evästeet, napauttamalla Hyväksy evästeet ja 
valitsemalla Ei koskaan, Vierailluilta tai Aina.



Eväste on pala tietoa, jonka verkkosivusto laittaa iPod touchiin, jolloin verkkosivusto 
muistaa sinut, kun vierailet sivustolla uudelleen. Näin verkkosivuja voidaan muokata 
antamiesi tietojen perusteella.

Jotkin sivut eivät välttämättä toimi oikein, jos iPod touchia ei ole määritetty 
hyväksymään evästeitä.

 Â Jos haluat tyhjentää tietokannan, napauta Tietokannat ja napauta sitten Muokkaa. 
Napauta tietokannan vieressä  ja napauta sitten Poista.

Jotkin verkko‑ohjelmat käyttävät tietokantoja tietojen tallentamiseen iPod touchiin.

 Â Voit tyhjentää vierailemiesi verkkosivujen historian napauttamalla Tyhjennä historia.

 Â Voit poistaa kaikki Safarin evästeet napauttamalla Poista evästeet.

 Â Voit tyhjentää selaimen välimuistin napauttamalla Tyhjennä välimuisti.

Selaimen välimuisti tallentaa sivujen sisältöä, jolloin ne avautuvat nopeammin 
seuraavalla kerralla. Jos avaamasi sivu ei näytä uutta sisältöä, välimuistin 
tyhjentäminen saattaa auttaa.

Kehittäjä
Debug‑konsoli saattaa auttaa verkkosivujen virheiden ratkaisemisessa. Jos se on 
käytössä, konsoli avautuu, jos verkkosivuilla ilmenee ongelmia.

Debug-konsolin laittaminen päälle tai pois:  Valitse Safari > Kehittäjä ja kytke Debug‑
konsoli päälle tai pois päältä.

Nike + iPod
Nike + iPod ‑asetuksissa voit ottaa käyttöön Nike + iPod ‑ohjelman ja muokata sitä. 
Katso Luku 25, ”Nike + iPod,” sivulla 190.
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Tietoja Yhteystiedoista
Yhteystiedoilla on helppoa pitää kirjaa ystävistä ja yhteistyökumppaneista. Voit lisätä 
yhteystietoja suoraan iPod touchissa tai synkronoida niitä tietokoneella olevista 
ohjelmista. Jos sinulla on MobileMe‑ tai Microsoft Exchange ‑tili, jossa yhteystiedot 
ovat käytössä, tai tuettu CardDAV‑tili, voit synkronoida yhteystietosi langattomasti 
ilman, että iPod touchia tarvitsee liittää tietokoneeseen.

Yhteystietojen lisääminen
Voit lisätä yhteystietoja iPod touchiin seuraavilla tavoilla:

synkronoimalla iTunesissa yhteystiedot Googlen tai Yahoo!:n palvelusta  Â
tai tietokoneessasi olevasta ohjelmasta (katso ”iTunesin iPod touch 
‑asetusosiot” sivulla 48)

ottamalla iPod touchissa käyttöön MobileMe‑ tai Microsoft Exchange ‑tilin, jossa  Â
yhteystiedot ovat käytössä (katso ”MobileMe‑tilien käyttöönotto” sivulla 20 tai 
”Microsoft Exchange ‑tilien käyttöönotto” sivulla 21)

asentamalla profiilin, joka ottaa käyttöön Exchange-tilin, jossa yhteystiedot ovat  Â
käytössä (katso www.apple.com/fi/iphone/business)

ottamalla iPod touchissa käyttöön LDAP‑ tai CardDAV‑tilin Â

syöttämällä yhteystietoja suoraan iPod touchiin Â

Lisättävien yhteystietojen määrää rajoittaa ainoastaan iPod touchin muistin määrä.

LDAP- tai CardDAV-tilin käyttöönotto:
 1 Napauta Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja napauta sitten Lisää tili.

 2 Napauta Muu ja Napauta sitten ”Lisää LDAP‑tili” tai "Lisää CardDAV‑tili”.

 3 Kirjoita tilin tiedot ja siirry tarkistamaan tili napauttamalla Seuraava.
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 4 Napauta Tallenna.

Kun otat käyttöön LDAP‑tilin, voit katsoa ja etsiä yhteystietoja yrityksesi tai 
organisaatiosi LDAP‑palvelimelta. Palvelin näkyy uutena ryhmänä Yhteystiedoissa. 
Koska LDAP‑yhteystietoja ei ladata iPod touchiin, niiden katsomiseen tarvitaan 
internet‑yhteys. Selvitä tilin asetukset ja muut vaatimukset (kuten VPN) järjestelmän 
ylläpitäjältä.

Kun otat käyttöön CardDAV‑tilin, tilisi yhteystiedot synkronoidaan iPod touchin kanssa 
langattomasti. Voit etsiä yhteystietoja myös yrityksesi tai organisaatiosi CardDAV‑
palvelimelta, jos sitä tuetaan.

Yhteystietojen etsiminen
Voit etsiä etunimiä, sukunimiä ja yritysten nimiä iPod touchin yhteystiedoista. Jos 
olet ottanut iPod touchissa käyttöön Microsoft Exchange ‑tilin, voit ehkä etsiä myös 
yrityksesi Global Address List (GAL) ‑luettelosta organisaation yhteystietoja. Jos sinulla 
on iPod touchissa LDAP‑tili, voit etsiä yhteystietoja organisaatiosi LDAP‑palvelimelta. 
Jos sinulla on CardDAV‑tili, voit etsiä iPod touchiin synkronoituja yhteystietoja tai 
etsittävissä olevia yhteystietoja tuetulta CardDAV‑palvelimelta. 

Voit etsiä etunimiä, sukunimiä ja yritysten nimiä. Kun kirjoitat hakukenttään, tekstiäsi 
vastaavat yhteystiedot tulevat näkyviin saman tien.

Yhteystietojen etsiminen:  Napauta Yhteystiedoissa hakukenttää minkä tahansa 
yhteystietoluettelon yläpuolella ja kirjoita hakusanasi. (Voit vierittää nopeasti luettelon 
alkuun napauttamalla tilapalkkia.)

GAL-luettelosta etsiminen:  Napauta Ryhmät, napauta luettelon lopussa Hakemistot ja 
kirjoita hakusanasi.

GAL‑yhteystietoja ei voi muokata tai tallentaa iPod touchissa.

LDAP-palvelimelta etsiminen:  Napauta Ryhmät, napauta LDAP‑palvelimen nimeä ja 
kirjoita hakusanasi.

LDAP‑yhteystietoja ei voi muokata tai tallentaa iPod touchissa.

CardDAV-palvelimelta etsiminen:  Napauta Ryhmät, napauta luettelon lopussa 
etsinnän kohteeksi haluamaasi CardDAV‑ryhmää ja kirjoita hakusanasi.

Et voi muokata palvelimelta etsittäviä CardDAV‑yhteystietoja, mutta voit muokata 
synkronoituja CardDAV‑yhteystietoja iPod touchissa.

Yhteystiedot ovat mukana Koti‑valikon kautta etsittäessä. Katso ”Etsiminen” sivulla 37.

Yhteystietojen hallitseminen iPod touchissa
Yhteystiedon lisääminen iPod touchiin:  Napauta Yhteystiedot ja napauta .
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Yhteystiedon poistaminen Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto ja napauta 
Muokkaa‑painiketta. Vieritä alas ja napauta Poista 
yhteystieto ‑painiketta.

Kahden sekunnin tauon lisääminen numeroon Napauta  ja napauta sitten Tauko. Tauot 
näkyvät pilkkuina, kun numero tallennetaan.

Yhteystietojen muokkaaminen:  Valitse yhteystieto ja napauta Muokkaa.

 Â Tietojen lisääminen:  Täytä tyhjä kenttä.

 Â Osoitteen lisääminen:  Napauta  Lisää osoite.

 Â Näkymättömissä olevan kentän lisääminen:  Napauta  Lisää kenttä.

 Â Yhteystiedon soittoäänen vaihtaminen:  Napauta soittoäänikenttää ja valitse 
soittoääni. Jos haluat käyttää Äänet‑asetuksissa määriteltyä oletussoittoääntä, valitse 
Oletus.

 Â Kohteen poistaminen:  Napauta  ja napauta sitten Poista.
Voit muuttaa kenttien nimiä osoittamalla nimeä ja valitsemalla uuden. Jos haluat luoda 
muokatun nimiön, vieritä luettelon alareunaan ja napauta ”Lisää muokattu tyyppi”.

Jos synkronoit yhteystietoja sekä tietokoneelta että langattomasti, voit luoda yhden 
yhdistetyn yhteystiedon linkittämällä yhteystietoja.

Yhteystiedon linkittäminen:  Napauta muokkaustilassa , valitse Linkitä yhteystieto ja 
valitse yhteystieto.

Katso ”Yhdistetyt yhteystiedot” sivulla 188.

Kuvan lisääminen yhteystietoon:
 1 Napauta Yhteystiedot ja valitse yhteystieto.

 2 Napauta Muokkaa‑painiketta ja napauta Lisää valokuva tai napauta olemassa olevaa 
kuvaa.

 3 Vaihtoehtoisesti napauta Kuva ja valitse kuva.

 4 Vedä ja skaalaa kuvaa haluamallasi tavalla.

 5 Napauta Käytä kuvaa (uusi kuva) tai Valitse (nykyinen kuva).

Yhteystiedon käyttäminen
Yhteystiedon Tiedot‑näytön kautta voit:

luoda Mailissa yhteystiedon osoitetta käyttävän sähköpostiviestin Â

avata yhteystiedon kotisivun Safarissa Â

etsiä yhteystiedon osoitteen Kartoissa ja hankkia reittiohjeet Â

jakaa yhteystiedon muille Â

lisätä yhteystiedon puhelinnumeron suosikkiluetteloosi Â



Yhteystiedon Tiedot-näytön käyttäminen:  Napauta Yhteystiedot ja valitse haluamasi 
yhteystieto. Napauta sitten kohdetta.

Vieraile sivustolla

Lähetä sähköpostia

Katso kartta ja hanki
reittiohjeet

Puhelu 
FaceTimessä

 näkyy FaceTime‑painikkeessa, jos olet aiemmin soittanut FaceTime‑puhelun 
kyseisen henkilön kanssa.

Yhdistetyt yhteystiedot
Kun synkronoit yhteystietoja useiden tilien kanssa, sinulla saattaa olla saman henkilön 
tietoja useammalla kuin yhdellä tilillä. Jotta iPod touchn Kaikki‑luettelossa ei näkyisi 
turhia yhteystietoja, eri tilien yhteystiedot, joissa on sama etu‑ ja sukunimi, linkitetään 
yhteen ja näytetään luettelossa yhdistettynä yhteystietona (ellei niiden toiset nimet 
eroa toisistaan). Kun katsot yhdistettyä yhteystietoa, näytön yläreunassa näkyy otsikko 
Yhdistetyt tiedot. Yhdistetyt yhteystiedot näkyvät vain Kaikki‑luettelossa.
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Yhdistetyn yhteystiedon lähteinä olevat tilit näkyvät näytön alareunassa kohdassa 
”Linkitetyt kortit”.

Lähdetilin yhteystiedon katsominen:  Napauta yhtä lähdetileistä.

Yhteystiedon linkin poistaminen:  Napauta Muokkaa, napauta  ja napauta Poista 
linkki.

Yhteystiedon linkittäminen:  Napauta Muokkaa, napauta  ja valitse yhteystieto.

Jos linkität yhteystietoja, joissa on eri etu‑ tai sukunimet, yksittäisten yhteystietojen 
nimet eivät muutu, mutta yhdistetyssä kortissa näkyy vain yksi nimi. Voit valita, mitä 
nimeä käytetään yhdistettyä korttia katsottaessa, napauttamalla linkitettyä korttia, 
jossa on haluamasi nimi, ja napauttamalla sitten ”Käytä tätä nimeä yhdistetyssä 
kortissa”.

Linkitettyjä yhteystietoja ei sulauteta yhteen. Jos et muokkaa yhdistettyä yhteystietoa, 
lähdetilin yhteystieto säilyy erillään ja muuttumattomana. Jos muutat yhdistetyn 
yhteystiedon tietoja, muutokset kopioidaan kaikille sellaisille lähdetileille, joissa 
kyseinen tieto oli ennestään. Jos lisäät tietoja yhdistettyyn yhteystietoon, tiedot 
lisätään kaikkien lähdetilien yhteystietoihin.

Linkitetyt yhteystiedot näkyvät myös kunkin yhteystiedon Tiedot‑näytön alareunassa, 
kun yhteystietoa katsotaan tietyltä lähdetililtä (eikä Kaikki‑luettelosta), joten voit nähdä 
Yhdistetyt tiedot ‑näytön ja kaikkien muiden lähdetilien linkitetyt yhteystiedot.
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Nike + iPod -ohjelman ottaminen käyttöön
Kun Nike + iPod laitetaan päälle Asetuksissa, se tulee näkyviin Koti‑valikkoon. 
Yhdessä Nike + iPod ‑anturin (myydään erikseen) kanssa Nike + iPod ‑ohjelma tarjoaa 
äänipalautetta nopeudestasi, kulkemastasi matkasta, kuluneesta ajasta ja poltetuista 
kaloreista juoksun tai kävelyn aikana. Voit lähettää harjoittelutietosi nikeplus.com‑
sivustolle, missä voit seurata kehittymistäsi, asettaa tavoitteita ja osallistua haasteisiin.

Nike + iPod -ohjelman asettaminen päälle tai pois:  Valitse Asetuksissa Nike + iPod ja 
aseta Nike + iPod päälle tai pois. Kun Nike + iPod on päällä, sen ohjelmasymboli näkyy 
Koti‑valikossa.

Katso ohjeet Nike + iPod ‑ohjelman käyttöönottoon ja käyttöön Nike + iPod 
‑dokumentaatiosta.
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Anturin yhdistäminen
Kun aloitat ensimmäisen harjoittelun, sinua pyydetään aktivoimaan anturi, mikä 
automaattisesti yhdistää anturin iPod touchiin. Voit yhdistää anturin iPod touchiin 
myös käyttämällä Nike + iPod ‑asetuksia.

Nike + iPod voidaan yhdistää vain yhteen anturiin kerrallaan. Jos haluat käyttää toista 
anturia, yhdistä uusi anturi käyttämällä Nike + iPod ‑asetuksia.

Anturin yhdistäminen iPod touchiin:
 1 Laita Nike + iPod ‑anturi kenkääsi.

 2 Valitse iPod touchin Asetuksissa Nike + iPod > Anturi.

 3 Napauta Yhdistä uusi ja kävele annettujen ohjeiden mukaisesti.

 4 Kun anturi on yhdistetty, napauta Valmis.

Kuntoilu Nike + iPod -ohjelman avulla
Kun olet ottanut Nike + iPod ‑ohjelman käyttöön ja laittanut Nike + iPod ‑anturin 
Nike+kenkääsi, voi aloittaa Nike + iPod ‑ohjelman käytön harjoittelussasi.

Kuntoilu Nike + iPod -ohjelmaa käyttäen:
 1 Napauta iPod touchin Nike + iPod ‑ohjelmassa Harjoittelut ja valitse harjoittelun 

tyyppi. 

 2 Harjoittelun tyypistä riippuen sinun täytyy ehkä asettaa aika‑, matka‑ tai kaloritavoite.

 3 Valitse soittolista tai muu äänivalinta ja aloita harjoittelu.

 4 Kun harjoittelu on ohi, napauta Lopeta harjoittelu.

Jos haluat laittaa puhepalautteen päälle tai asettaa muita valintoja, katso ”Nike + iPod 
‑asetukset” sivulla 192.

Harjoittelutietojen lähettäminen Nikeplus.comiin
Kun muodostat iPod touchilla yhteyden iTunesiin ensimmäisen harjoittelukerran 
jälkeen, sinulta kysytään, haluatko lähettää harjoittelutiedot automaattisesti Nike+‑
sivustolle synkronoidessasi iPod touchin. Osoita Lähetä, jos haluat lähettää nykyisen 
harjoittelusi tiedot nikeplus.comiin ja asettaa iTunesin lähettämään automaattisesti 
myös tulevat harjoittelut synkronoidessasi iPod touchin iTunesin kanssa.

Jos osoitat Älä lähetä, voit asettaa iTunesin suorittamaan tämän toiminnon 
myöhemmin.



iTunesin asettaminen lähettämään harjoittelutiedot automaattisesti nikeplus.comiin 
synkronoidessasi iPod touchin iTunesin kanssa:

 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen. 

Varmista, että tietokoneessasi on internet‑yhteys päällä.

 2 Osoita iTunesissa Nike + iPod ‑välilehteä ja valitse ”Lähetä harjoittelutiedot 
automaattisesti nikeplus.comiin”.

 3 Osoita ”Vieraile nikeplus.comissa” tai osoita näkyviin tulevassa valintataulussa Vieraile.

 4 Osoita Save Your Runs ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jos sinulla ei vielä ole tiliä.

Harjoittelutietojen lähettäminen langattomasti iPod touchista nikeplus.comiin:
 1 Napauta iPod touchin Nike + iPod ‑ohjelmassa Historia.

Varmista, että iPod touchissa on internet‑yhteys päällä.

 2 Napauta Lähetä Nike+:aan.

 3 Syötä sähköpostiosoitteesi ja nikeplus.com‑tilin salasana ja napauta Login to Nike +.

Jos sinulla ei vielä ole nikeplus.com‑tiliä, voit avata sellaisen napauttamalla Join Nike+.

Jos haluat lähettää harjoittelutietosi nikeplus.comiin, kirjaudu sisään tilillesi ja seuraa 
näytöllä näkyviä ohjeita.

Nike + iPodin kalibroiminen
Nike + iPod kalibroidaan käyttäen juuri suorittamaasi harjoittelua. Voit kalibroida 
ainoastaan vähintään 400 metrin pituiset harjoittelut.

iPod touchin kalibroiminen:  
 1 Juokse tai kävele matka, jonka pituuden tiedät, ja napauta sen jälkeen Lopeta 

harjoittelu.

 2 Napauta Kalibroi, syötä matka ja napauta Valmis.

Nike + iPod -ohjelman nollaaminen oletusarvoiseen kalibrointiin:  Valitse Asetuksissa 
Nike + iPod ja napauta Nollaa kalibrointi.

Nike + iPod -asetukset
Valitse Asetuksissa Nike + iPod, kun haluat ottaa Nike + iPod ‑ohjelman käyttöön ja 
säätää sen asetuksia.

PowerSong-kappaleen valitseminen:  Valitse PowerSong ja valitse kappale 
musiikkikirjastostasi.

Puhepalautteen asettaminen päälle tai pois:  Valitse Puhepalaute ja valitse mies‑ tai 
naisääni harjoittelukumppaniksesi tai valitse Pois, jos haluat poistaa puhepalautteen 
käytöstä.
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Matka-asetuksen asettaminen:  Valitse Matka ja valitse sitten harjoittelumatkan 
mittayksiköksi Maili tai Kilometri.

Painon asettaminen:  Valitse Paino ja syötä painosi.

Näytön asennon asettaminen:  Valitse Lukitse näyttö ja valitse sitten näytön 
asentoasetus.

Nike + iPod -anturin käyttöönotto:  Valitse Anturi ja noudata näytölle tulevia anturin 
(myydään erikseen) käyttöönotto‑ohjeita.

Voit käyttää Nike+‑yhteensopivaa kaukosäädintä (myydään erikseen) hallitaksesi Nike 
+ iPod ‑ohjelmaa langattomasti. Ennen kuin käytät kaukosäädintä ensimmäisen kerran, 
se on otettava käyttöön iPod touchissa.

Nike + iPod -kaukosäätimen käyttöönotto:  Valitse Kaukosäädin ja noudata näytölle 
tulevia kaukosäätimen (toisen valmistajan tuote, myydään erikseen) käyttöönotto‑
ohjeita.

Nike + iPod -ohjelman nollaaminen oletusarvoiseen kalibrointiin:  Napauta Nollaa 
kalibrointi.
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Tietoja iBooksista
iBooks on loistava ratkaisu kirjojen lukemiseen ja ostamiseen. Voit ladata ilmaisen 
iBooks‑ohjelman App Storesta ja hankkia sitten kaikkea klassikoista bestsellereihin 
ohjelman sisäisestä iBookstore‑kaupasta. Kun olet ladannut kirjan, se näkyy 
kirjahyllyssäsi. 

Voit lisätä ePub‑kirjoja ja PDF‑dokumentteja kirjahyllyyn iTunesilla. Kun haluat ryhtyä 
lukemaan kirjaa tai PDF‑dokumenttia, napauta sitä. iBooks muistaa lopetuskohtasi, 
joten voit helposti jatkaa siitä, mihin jäit. Monet näyttövaihtoehdot tekevät kirjojen 
lukemisen helpoksi.

Huomaa:  iBooks‑ohjelma ja iBookstore eivät ehkä ole saatavilla kaikilla kielillä ja 
kaikkialla.

Saatavilla iBookstoressa. Nimekkeiden 
saatavuus voi muuttua.
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Tarvitset internet‑yhteyden ja Apple‑tilin iBooks‑ohjelman lataamista ja iBookstoren 
käyttämistä varten. Jos sinulla ei ole Apple‑tiliä tai jos haluat tehdä ostoksia käyttäen 
toista Apple‑tiliä, valitse Asetukset > Store. Katso ”Store” sivulla 178.

Kirjojen ja PDF-dokumenttien synkronoiminen
Kirjat ja PDF‑dokumentit synkronoidaan iPod touchin ja tietokoneen välillä iTunesia 
käyttäen. Kun iPod touch on yhdistetty tietokoneeseen, voit valita synkronoitavat 
kohteet Kirjat‑osiossa.

Voit synkronoida iBookstoresta lataamasi tai ostamasi kirjat. Voit myös lisätä iTunes‑
kirjastoosi DRM‑vapaita ePub‑kirjoja ja PDF‑dokumentteja. ePub‑ ja PDF‑muotoisia 
kirjoja tarjotaan monilla verkkosivustoilla.

ePub-kirjan tai PDF:n synkronoiminen iPod touchiin:  Lataa kirja tai PDF tietokoneelle. 
Valitse sitten iTunesissa Arkisto (Windowsissa Tiedosto) > Lisää kirjastoon ja valitse 
tiedosto. Liitä iPod touch tietokoneeseen, valitse kirja tai PDF iTunesin Kirjat‑osiossa ja 
synkronoi sitten iPod touch.

Jos PDF ei näy Kirjat‑osiossa, sen tyyppi on vaihdettava iTunesissa. Etsi PDF iTunes‑
kirjastosta, valitse se ja valitse Arkisto (Windowsissa Tiedosto) > Näytä tietoja. Valitse 
tiedoston tietoikkunassa kohdassa Asetukset Medialaji‑ponnahdusvalikosta Kirja ja 
osoita OK.

iBookstoren käyttäminen
Napauta iBooks‑ohjelmassa Store, jolloin iBookstore avautuu. Siellä voit katsella 
esittelyssä olevia kirjoja tai bestsellereitä sekä selata kirjavalikoimaa kirjailijan tai aiheen 
mukaan. Kun löydät mieleisesi kirjan, voit ostaa ja ladata sen.

Huomaa:  Jotkin iBookstoren ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä kaikkialla.

Lisätietojen katsominen:  iBookstoressa voit lukea kirjan yhteenvedon, lukea tai 
kirjoittaa arvostelun ja ladata näytteen kirjasta ennen kirjan ostamista.

Kirjan ostaminen:  Etsi haluamasi kirja, napauta hintaa ja napauta sitten Buy Now. 
Kirjaudu sisään Apple‑tilillesi ja napauta OK. Joitakin kirjoja voidaan ehkä ladata 
ilmaiseksi.

Ostos veloitetaan Apple‑tililtäsi. Jos teet lisää ostoksia viidentoista minuutin kuluessa, 
sinun ei tarvitse kirjoittaa salasanaasi uudelleen.

Jos olet jo ostanut kirjan ja haluat ladata sen uudelleen, napauta iBookstoressa 
Purchases ja etsi kirja luettelosta. Napauta sitten Redownload.

Ostamasi kirjat synkronoidaan iTunes‑kirjastoosi, kun seuraavan kerran synkronoit 
iPod touchin tietokoneen kanssa. Näin sinulla on varmuuskopio siltä varalta, että 
poistat kirjan iPod touchista.



Kirjojen lukeminen
Kirjojen lukeminen on helppoa. Avaa kirjahylly ja napauta kirjaa, jota haluat lukea. Jos 
et näe etsimääsi kirjaa, siirry muihin kokoelmiin napauttamalla näytön yläreunassa 
nykyisen kokoelman nimeä.

Sivujen kääntäminen:  Napauta lähelle sivun vasenta tai oikeaa marginaalia tai 
pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Voit vaihtaa suuntaa, johon sivuja käännetään 
vasenta marginaalia napautettaessa, valitsemalla Asetukset > iBooks.

Tietylle sivulle siirtyminen:  Napauta lähelle nykyisen sivun keskustaa, jolloin säätimet 
tulevat näkyviin. Vedä sivunavigointisäädin näytön alareunassa halutulle sivulle ja 
päästä irti.

Siirtyminen sisällysluetteloon:  Napauta lähelle nykyisen sivun keskustaa, jolloin 
säätimet tulevat näkyviin, ja napauta sitten . Napauta sisällysluettelon kohtaa 
siirtyäksesi vastaavaan paikkaan tekstissä tai napauta Jatka palataksesi nykyiselle 
sivulle.

Kirjanmerkin lisääminen tai poistaminen:  Voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla 
nauhapainiketta. Sinulla voi olla useita kirjanmerkkejä. Jos haluat poistaa kirjanmerkin, 
napauta sitä. Sinun ei tarvitse asettaa kirjanmerkkiä, kun suljet kirjan, sillä iBooks 
muistaa, mihin jäit, ja palaa samaan kohtaan, kun avaat kirjan uudelleen.

Korostuksen lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen:  Pidä mitä tahansa sanaa 
painettuna, kunnes se valitaan. Säädä valintaa tarttumispisteitä käyttäen ja napauta 
sitten korostuspainiketta. Voit poistaa korostuksen napauttamalla korostuksen 
poistamispainiketta. Jos haluat vaihtaa korostuksen väriä, napauta korostettua tekstiä 
ja napauta sitten Värit ja valitse väri valikosta.
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Muistiinpanon lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen:  Pidä mitä tahansa sanaa 
painettuna, kunnes se valitaan. Säädä valintaa tarttumispisteitä käyttäen ja napauta 
sitten Muistiinpano. Kirjoita tekstiä ja napauta Valmis. Voit katsoa muistiinpanon 
napauttamalla merkkiä, joka näkyy marginaalissa korostetun tekstin vieressä. Voit 
poistaa muistiinpanon napauttamalla korostettua tekstiä ja napauttamalla Poista 
muistiinpano. Jos haluat vaihtaa muistiinpanon väriä, napauta korostettua tekstiä ja 
napauta sitten Värit ja valitse väri valikosta.

Kaikkien kirjanmerkkien, korostusten ja muistiinpanojen katsominen:  Näet lisäämäsi 
kirjanmerkit, korostukset ja muistiinpanot napauttamalla  ja napauttamalla sitten 
Kirjanmerkit. Katso muistiinpano napauttamalla sen merkkiä.

Kuvan suurentaminen:  Kaksoisnapauta kuvaa.

Jos haluat lukea kirjaa makuuasennossa, voit käyttää pystynäkymän lukitusta 
estääksesi iPod touchia kääntämästä näyttöä, kun käännät iPod touchia. Katso 
”Katsominen pysty‑ tai vaakanäkymässä” sivulla 26.

PDF-dokumenttien lukeminen
Voit käyttää iBooksia PDF‑dokumenttien lukemiseen. Avaa kirjahylly ja napauta 
Kokoelmat, valitse kokoelma ja napauta PDF‑dokumenttia, jota haluat lukea.

Sivujen kääntäminen:  Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Sivun suurentaminen:  Lähennä sivua leventämällä sormien nipistystä ja vieritä sitten 
sivua, kunnes haluamasi osa on näkyvissä.

Tietylle sivulle siirtyminen:  Napauta lähelle nykyisen sivun keskustaa, jolloin säätimet 
tulevat näkyviin. Vedä sitten sivun alareunan sivunavigointisäätimissä, kunnes 
haluamasi sivunumero näkyy, tai siirry suoraan sivulle napauttamalla sen miniatyyriä.

Kirjanmerkin lisääminen tai poistaminen:  Voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla 
nauhapainiketta. Sinulla voi olla useita kirjanmerkkejä. Jos haluat poistaa kirjanmerkin, 
napauta sitä.

Sinun ei tarvitse asettaa kirjanmerkkiä, kun suljet PDF:n, sillä iBooks muistaa, mihin jäit, 
ja palaa samaan kohtaan, kun avaat sen uudelleen.

Siirtyminen sisällysluetteloon:  Napauta lähelle nykyisen sivun keskustaa, jolloin 
säätimet tulevat näkyviin, ja napauta sitten . Napauta sisällysluettelon kohtaa 
siirtyäksesi vastaavaan paikkaan tekstissä tai napauta Jatka palataksesi nykyiselle 
sivulle. Jos tekijä ei ole määritellyt sisällysluetteloa, voit siirtyä sivulle napauttamalla 
sivun symbolia.

Kirjan ulkoasun muuttaminen
Saat kirjan ulkoasun muuttamiseen tarvittavat säätimet näkyviin napauttamalla lähelle 
sivun keskustaa.



Fontin tai fonttikoon vaihtaminen:  Napauta  ja pienennä tai suurenna fonttikokoa 
napauttamalla avautuvassa luettelossa  tai . Jos haluat vaihtaa fonttia, napauta 
Fontit ja valitse sitten fontti luettelosta. Fontin ja fonttikoon vaihtaminen muuttaa 
myös tekstin muotoilua.

Kirkkauden muuttaminen:  Napauta  ja säädä sitten kirkkautta.

Sivun ja tekstin värin vaihtaminen:  Napauta  ja aseta sitten Seepia‑asetus päälle 
muuttaaksesi sivun ja tekstin väriä. Tämä asetus koskee kaikkia kirjoja.

Voit muuttaa tapaa, jolla iBooks tasaa kappaleiden tekstin, valitsemalla Asetukset > 
iBooks.

Kirjoista ja PDF-dokumenteista etsiminen
Voit paikantaa kirjan nopeasti kirjahyllystä etsimällä sitä otsikon tai tekijän perusteella. 
Voit myös etsiä kirjan sisällöstä löytääksesi kaikki sinua kiinnostavan sanan tai lauseen 
esiintymät. Lisäksi voit lähettää haun Wikipediaan tai Googleen löytääksesi aiheeseen 
liittyviä lähteitä.

Kirjan etsiminen:  Avaa kirjahylly. Vaihda tarvittaessa kokoelmaa, josta etsitään. Vieritä 
näytön yläreunaan napauttamalla tilapalkkia ja napauta suurennuslasia. Kirjoita kirjan 
otsikossa esiintyvä sana tai tekijän nimi ja napauta Etsi. Hakua vastaavat kirjat tulevat 
näkyviin kirjahyllyyn.

Kirjasta etsiminen:  Avaa kirja ja tuo säätimet esiin napauttamalla lähelle sivun 
keskustaa. Napauta suurennuslasia, kirjoita hakulause ja napauta Etsi. Napauta 
hakutulosta siirtyäksesi kyseiselle kirjan sivulle. 

Jos haluat lähettää haun Googleen tai Wikipediaan, napauta ”Etsi Googlella” tai ”Etsi 
Wikipediasta”. Safari avautuu ja näyttää tuloksen.

Voit etsiä sanaa kirjasta nopeasti pitämällä sanaa painettuna ja napauttamalla sitten 
Etsi.

Sanan määritelmän katsominen
Voit katsoa sanan määritelmän sanakirjasta.

Sanan katsominen:  Valitse sana kirjasta ja napauta sitten avautuvassa valikossa 
Sanakirja. Sanakirjat eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Kirjan kuunteleminen
Jos olet sokea tai näet heikosti, voit käyttää VoiceOveria lukemaan kirjan ääneen. Katso 
”VoiceOver” sivulla 202.

Kaikki kirjat eivät ehkä ole yhteensopivia VoiceOverin kanssa.
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PDF:n tulostaminen tai lähettäminen sähköpostissa
iBooksilla voit lähettää PDF:n kopion sähköpostissa tai tulostaa koko PDF:n tai sen osan 
tuetulla tulostimella.

PDF:n lähettäminen sähköpostissa:  Avaa PDF, napauta  ja valitse Lähetä 
sähköposti. Näkyviin tulee uusi viesti, johon PDF on liitetty. Kun olet saanut osoitteen 
ja viestin kirjoitettua, napauta Lähetä.

PDF:n tulostaminen:  Avaa PDF, napauta  ja valitse Tulosta. Valitse tulostin, 
tulostettavat sivut ja kopioiden määrä ja napauta sitten Tulosta. Jos haluat lisätietoja, 
katso ”Tulostaminen” sivulla 35.

Vain PDF‑dokumentteja voidaan lähettää sähköpostissa ja tulostaa. Nämä vaihtoehdot 
eivät ole käytettävissä ePub‑kirjoille.

Kirjahyllyn järjestäminen
Kirjahyllyssä voit selata kirjojasi ja PDF‑dokumenttejasi. Voit myös järjestellä kohteita 
kokoelmiin.

Kirjahyllyn lajitteleminen:  Avaa kirjahylly, siirry näytön yläreunaan napauttamalla 
tilapalkkia, napauta  ja valitse kirjojen lajittelutapa näytön alareunan vaihtoehdoista.

Kirjahyllyn kohteiden järjestyksen muuttaminen:   Pidä kirjaa tai PDF‑dokumenttia 
painettuna ja vedä se sitten uuteen paikkaan kirjahyllyssä.

Kohteen poistaminen kirjahyllystä:  Avaa kirjahylly näytölle ja napauta Muokkaa. 
Napauta jokaista poistettavaa kirjaa tai PDF‑dokumenttia, kunnes valintamerkki tulee 
näkyviin, ja napauta Poista. Kun olet poistanut haluamasi kohteet, napauta Valmis. Jos 
poistat ostamasi kirjan, voit ladata sen uudelleen iBookstoren Purchases‑osiossa. Jos 
olet synkronoinut laitteen tietokoneesi kanssa, kirja säilyy myös iTunes‑kirjastossasi.

Kokoelman luominen, nimen vaihtaminen tai poistaminen:  Saat kokoelmaluettelon 
näkyviin napauttamalla tällä hetkellä katselemasi kokoelman nimeä (esimerkiksi 
Kirjat tai PDF:t). Voit lisätä uuden kokoelman napauttamalla Uusi. Jos haluat poistaa 
kokoelman, napauta Muokkaa, napauta  ja napauta sitten Poista. Et voi muokata 
tai poistaa valmiita Kirjat‑ tai PDF:t‑kokoelmia. Jos haluat muokata kokoelman nimeä, 
napauta sitä. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kirjan tai PDF:n siirtäminen kokoelmaan:  Avaa kirjahylly näytölle ja napauta 
Muokkaa. Napauta jokaista siirrettävää kirjaa tai PDF‑dokumenttia, kunnes 
valintamerkki tulee näkyviin, napauta Siirrä ja valitse kokoelma. Sama kohde voi 
olla vain yhdessä kokoelmassa kerrallaan. Kun lisäät kirjan tai PDF:n kirjahyllyyn 
ensimmäisen kerran, se lisätään Kirjat‑ tai PDF:t‑kokoelmaan. Sieltä voit siirtää sen 
toiseen kokoelmaan. Halutessasi voit luoda kokoelmia esimerkiksi työtä tai koulua 
varten tai tietolähteiksi tai vapaa‑ajan lukemiseen.

Kokoelman katsominen:  Napauta näytön yläreunassa nykyisen kokoelman nimeä ja 
valitse näkyviin tulevasta luettelosta uusi kokoelma.



Kirjanmerkkien ja muistiinpanojen synkronoiminen
iBooks tallentaa kirjanmerkkisi, muistiinpanosi ja nykyisen sivun tiedot Apple‑tilillesi, 
jotta ne ovat aina ajan tasalla ja voit lukea kirjaa sujuvasti eri laitteissa. PDF‑
dokumenttien kirjanmerkit ja nykyisen sivun tiedot synkronoidaan.

Kirjanmerkkien synkronoinnin asettaminen päälle tai pois:  Valitse Asetukset > 
iBooks, ja aseta sitten ”Synkronoi kirjanmerkit” päälle tai pois.

Asetusten synkronoimiseen tarvitaan internet‑yhteys. iBooks synkronoi kaikkien 
kirjojesi tiedot, kun avaat ja suljet ohjelman. Yksittäisten kirjojen tiedot synkronoidaan 
myös, kun avaat tai suljet kyseisen kirjan.
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Käyttöapuominaisuudet
Monien ominaisuuksien lisäksi, jotka tekevät iPod touchista kaikille helppokäyttöisen, 
käyttöapuominaisuudet (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) helpottavat näkö‑, 
kuulo‑ tai liikuntarajoitteisten iPod touchin käyttöä. Näitä käyttöapuominaisuuksia ovat:

VoiceOver Â

Zoomaus Â

Tekstin suurennus Â

Valkoinen mustalla Â

Monoääni Â

Puhu automaattiset tekstit Â

tuki pistekirjoitusnäytöille Â

VoiceOveria lukuun ottamatta nämä käyttöapuominaisuudet toimivat kaikissa 
iPod touchin ohjelmissa, mukaan lukien App Storesta ladattavat muiden valmistajien 
ohjelmat. VoiceOver toimii kaikissa ohjelmissa, jotka tulevat valmiiksi asennettuina 
iPod touchin mukana, sekä monissa muiden valmistajien ohjelmien kanssa.

Jos haluat lisätietoja iPod touchin käyttöapuominaisuuksista, vieraile osoitteessa  
www.apple.com/fi/accessibility.

Käyttöapuominaisuudet voidaan laittaa yksitellen päälle ja pois iPod touchin 
Käyttöapu‑asetuksissa. Voit myös laittaa käyttöapuominaisuudet päälle tai pois 
iTunesissa, kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen. 

Käyttöapuominaisuuksien laittaminen päälle tai pois iTunesissa:
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.

 2 Valitse iTunesissa Laitteet‑luettelosta iPod touch.

 3 Osoita Yhteenveto‑välilehden Asetukset‑osiossa Muokkaa Käyttöapua.

27Käyttöapu

http://www.apple.com/fi/accessibility


 4 Valitse käyttöapuominaisuudet, joita haluat käyttää, ja osoita OK.

Tekstin suurennus voidaan asettaa päälle tai pois ainoastaan iPod touchin asetuksissa. 
Katso ”Tekstin suurennus” sivulla 216.

Voit laittaa kuvailevan tekstityksen päälle tai pois päältä Video‑asetuksissa. Katso 
”Videot” sivulla 64.

VoiceOver
VoiceOver kuvailee ääneen, mitä näytöllä näkyy, jotta iPod touchia voidaan käyttää 
näkemättä sitä. VoiceOver puhuu kieltä, joka on määritelty Maakohtaiset‑asetuksissa, 
joihin saattaa vaikuttaa alueen asetus.

Huomaa:  VoiceOver on saatavilla monilla kielillä, mutta ei kaikilla.

VoiceOver kertoo jokaisesta näytön elementistä, kun se valitaan. Kun elementti 
valitaan, sen ympärille tulee musta suorakulmio (avuksi käyttäjille, joka näkevät 
näytön) ja VoiceOver puhuu kohteen nimen ja sen kuvauksen. Kohdetta ympäröivää 
suorakulmiota kutsutaan VoiceOver‑kohdistimeksi. Jos valittuna on tekstiä, VoiceOver 
lukee tekstin. Jos valittuna on säädin (esimerkiksi painike tai kytkin) ja ”Puhu vihjeet” 
on asetettu päälle, VoiceOver voi kertoa kohteen toiminnon tai antaa ohjeita – 
esimerkiksi ”avaa kaksoisnapauttamalla”.

Kun siirryt uuteen näyttöön, VoiceOver antaa äänimerkin ja valitsee sitten ensimmäisen 
näytöllä olevan elementin (tavallisesti vasemmassa yläkulmassa olevan elementin) ja 
puhuu sen sisällön. VoiceOver myös ilmoittaa, kun näkymä vaihtuu pystyasennosta 
vaaka‑asentoon tai päinvastoin ja kun näyttö lukitaan tai avataan.

VoiceOverin käyttöönotto
Tärkeää:  VoiceOver muuttaa iPod touchin hallitsemiseen käytettäviä eleitä. Kun 
VoiceOver on käytössä, iPod touchin käyttämiseen tarvitaan VoiceOver‑eleitä. Tämä 
koskee myös VoiceOverin poistamista käytöstä ja paluuta tavalliseen käyttötapaan.

 202  Luku 27    Käyttöapu



 Luku 27    Käyttöapu 203

VoiceOverin laittaminen päälle tai pois päältä:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu 
> VoiceOver ja napauta VoiceOverin Päälle/pois‑kytkintä.

Voit myös asettaa Koti‑painikkeen kolmoispainalluksen laittamaan VoiceOverin päälle 
tai pois. Katso ”Koti‑painikkeen kolmoispainallus” sivulla 217.

Huomaa:  VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

Puhuttujen vihjeiden laittaminen päälle tai pois:  Valitse Asetuksissa Yleiset > 
Käyttöapu > VoiceOver ja napauta Puhu vihjeet ‑asetuksen Päälle/pois‑kytkintä. Kun 
”Puhu vihjeet” on päällä, VoiceOver voi kertoa kohteen toiminnon tai antaa ohjeita, 
kuten ”avaa kaksoisnapauttamalla”. ”Puhu vihjeet” on oletusarvoisesti päällä.

VoiceOverin puhenopeuden asettaminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > 
VoiceOver ja vedä sitten Puhenopeus‑liukusäädintä.

Puhenopeuden lisääminen roottoriin:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja laita 
”Sisällytä roottoriin” päälle napauttamalla.
Voit valita minkälaista palautetta saat kirjoittaessasi. Voit asettaa VoiceOverin 
puhumaan merkit, sanat, molemmat tai ei mitään. Jos valitset sekä merkkien että 
sanojen kuulemisen, VoiceOver puhuu jokaisen merkin, kun kirjoitat sen ja puhuu 
sitten koko sanan, kun päätät sen välilyönnillä tai välimerkillä.

Kirjoittamispalautteen valitseminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > 
VoiceOver > Kirjoitettaessa puhu. Voit valita Merkit, Sanat, Merkit ja sanat tai Ei mitään 
ohjelmistonäppäimistöille ja Applen langattomalle näppäimistölle (katso ”Applen 
langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 35).

Radioaakkoset Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > 
VoiceOver, ja laita sitten Radioaakkoset‑kytkin 
päälle napauttamalla.
Voit käyttää tätä asetusta kirjoittaessasi tai 
lukiessasi merkki merkiltä saadaksesi paremmin 
selvää, mitkä kirjaimet VoiceOver puhuu. Kun 
Radioaakkoset‑asetus on päällä, Voiceover puhuu 
ensin kirjaimen ja sitten kyseisellä kirjaimella 
alkavan sanan. Jos esimerkiksi kirjoitat merkin ”f”, 
VoiceOver sanoo ”f” ja hetken kuluttua ”faarao”.

muuta äänenkorkeutta Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > 
VoiceOver ja laita sitten Muuta äänenkork. ‑kytkin 
päälle napauttamalla.
VoiceOver käyttää korkeampaa ääntä, kun kirjain 
syötetään ja matalampaa ääntä, kun kirjain 
poistetaan. VoiceOver käyttää korkeampaa 
ääntä myös puhuessaan ryhmän (esimerkiksi 
luettelon tai taulukon) ensimmäisen kohteen ja 
matalampaa ääntä puhuessaan ryhmän viimeisen 
kohteen.



Oletusarvoisesti VoiceOver käyttää kieltä, jota iPod touch on asetettu käyttämään. Voit 
myös asettaa VoiceOverille eri kielen.

iPod touchin kielen asettaminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, 
valitse sitten kieli ja napauta OK. Joihinkin kieliin voi vaikuttaa alueen asetus. Valitse 
Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse muoto.

VoiceOverin kielen asettaminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > 
Ääniohjaus ja valitse kieli.

Jos vaihdat iPod touchin kieltä, VoiceOverin kieli on ehkä asetettava uudelleen.

Roottoriasetusten asettaminen verkon selaamista varten:  Valitse Asetuksissa 
Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Verkkoroottori. Valitse asetuksia tai poista valintoja 
napauttamalla. Voit vaihtaa kohteen paikkaa luettelossa koskettamalla sen vieressä  
ja vetämällä sitä sitten ylös tai alas.

Kieli-roottorissa näkyvien kielten valitseminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > 
Käyttöapu > VoiceOver > Kieliroottori ja valitse sitten napauttamalla yksi tai useampi 
kieli, jonka haluat näkyvän Kieliroottorissa. Voit vaihtaa kielen paikkaa luettelossa 
koskettamalla kielen vieressä  ja vetämällä sitä ylös tai alas.

Kieliroottori on käytettävissä aina, kun valittuna on enemmän kuin yksi kieli.

VoiceOver-eleet
Kun VoiceOver on käytössä, tavallisilla kosketusnäyttöeleillä on erilainen vaikutus. 
Nämä ja muutamat muut eleet mahdollistavat liikkumisen näytöllä sekä yksittäisten 
elementtien hallitsemisen, kun ne on valittu. VoiceOver‑eleisiin kuuluu kahdella ja 
kolmella sormella tehtäviä napautus‑ ja pyyhkäisyeleitä. Kahden ja kolmen sormen 
eleet onnistuvat parhaiten, kun rentoudut ja annat sormiesi koskettaa näyttöä niin, 
että ne ovat erillään toisistaan.

Voit käyttää tavallisia eleitä, kun VoiceOver on käytössä, kaksoisnapauttamalla ja 
pitämällä sormia painettuna näytöllä. Merkkiäänisarja kertoo, että tavalliset eleet ovat 
käytössä. Ne pysyvät käytössä, kunnes nostat sormea. Silloin VoiceOver‑eleet palaavat 
käyttöön.

Voit syöttää VoiceOver‑eleitä erilaisilla tekniikoilla. Voit esimerkiksi käyttää kahden 
sormen pyyhkäisyyn tai napautukseen saman käden kahta sormea tai kummankin 
käden yhtä sormea. Voit käyttää myös peukaloita. Monet pitävät jaetusta 
napautuksesta: kohteen valitsemisen ja kaksoisnapauttamisen sijasta voit pitää 
kohdetta painettuna yhdellä sormella ja napauttaa sitten näyttöä toisella sormella. 
Kokeile eri tekniikoita selvittääksesi, mikä niistä sopii sinulle parhaiten.

Jos eleet eivät toimi, yritä nopeampia liikkeitä erityisesti kaksoisnapautus‑ ja 
pyyhkäisyeleissä. Kokeile pyyhkäistä vetämällä sormea tai sormia näytöllä kevyesti ja 
nopeasti. Kun VoiceOver laitetaan päälle, VoiceOver‑harjoittelu‑painike tulee näkyviin, 
mikä antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella VoiceOver‑eleitä ennen jatkamista.
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Eleiden harjoitteleminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja 
napauta ”VoiceOver‑harjoittelu”. Kun haluat lopettaa harjoittelun, napauta Valmis.

Jos VoiceOver‑harjoittelu‑painiketta ei näy, varmista, että VoiceOver on päällä.

Tässä on yhteenveto keskeisistä VoiceOver‑eleistä:

Navigoiminen ja lukeminen
 Â Napautus: Puhu kohde.

 Â Pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle: Valitse seuraava tai edellinen kohde.

 Â Pyyhkäisy ylös tai alas: Riippuu roottorin asetuksesta. Katso ”Roottori” sivulla 206.

 Â Kahden sormen napautus: Lopeta nykyisen kohteen puhuminen.

 Â Kahden sormen pyyhkäisy ylös: Lue kaikki näytön yläreunasta alkaen.

 Â Kahden sormen pyyhkäisy alas: Lue kaikki nykyisestä kohdasta alkaen.

 Â Kahden sormen kuljetus: Ohita ilmoitus tai palaa edelliseen näyttöön liikuttamalla 
sormia nopeasti eteen‑ ja taaksepäin kolme kertaa siten, että sormet piirtävät 
z‑kirjaimen.

 Â Kolmen sormen pyyhkäisy ylös tai alas: Vieritä yksi sivu kerrallaan.

 Â Kolmen sormen pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle: Siirry seuraavalle tai edelliselle 
sivulle (esimerkiksi Koti‑valikko, Pörssi, Safari).

 Â Kolmen sormen napautus: Puhu vierityksen tila (mikä sivu tai mitkä rivit näkyvät).

 Â Neljän sormen napautus näytön yläosassa: Valitse sivun ensimmäinen kohde.

 Â Neljän sormen napautus näytön alaosassa: Valitse sivun viimeinen kohde.

 Â Neljän sormen pyyhkäisy ylös: Valitse näytön ensimmäinen elementti.

 Â Neljän sormen pyyhkäisy alas: Valitse näytön viimeinen elementti.

Aktivoiminen
 Â Kaksoisnapautus: Aktivoi valittu kohde.

 Â Kolmoisnapautus: Kaksoisnapauta kohdetta.

 Â Jaettu napautus: Tämä on vaihtoehtoinen tapa kohteen aktivoimiseen. Sen sijaan, 
että kaksoisnapauttaisit kohdetta, voit koskettaa sitä yhdellä sormella ja napauttaa 
sitten näyttöä toisella sormella.

 Â Kohteen napauttaminen yhdellä sormella ja näytön napauttaminen toisella sormella 
(”jaettu napautus”): Aktivoi kohde.

 Â Kaksoisnapautus ja pitäminen painettuna (1 sekunti) + tavallinen ele: Käytä tavallista 
elettä.

Kaksoisnapauta ja pidä painettuna ‑ele saa iPod touchin tulkitsemaan seuraavan 
eleen tavallisena eleenä. Voit esimerkiksi kaksoisnapauttaa ja pitää painettuna ja 
sitten sormia nostamatta liu'uttaa liukusäädintä sormella vetämällä.



 Â Kahden sormen kaksoisnapautus:  Toista tai keskeytä toisto iPodissa, YouTubessa, 
Sanelimessa tai Kuvissa. Aloita tai keskeytä tallennus Sanelimessa. Käynnistä tai 
pysäytä ajanotto.

 Â Kolmen sormen kaksoisnapautus: Mykistä VoiceOver tai poista mykistys.

 Â Kolmen sormen kolmoisnapautus:  Laita näyttöverho päälle tai pois päältä.

Roottori
Roottori on virtuaalinen valitsin, jolla voidaan muuttaa ylös ja alas pyyhkäisevien 
eleiden vaikutusta, kun VoiceOver on käytössä.

Roottorin käyttäminen:  Valitse eri vaihtoehtoja ”kääntämällä” valitsinta pyörittämällä 
kahta sormea iPod touchin näytöllä.

Nykyinen asetus näkyy näytöllä, ja VoiceOver puhuu sen.

Roottorin vaikutus riippuu siitä, mitä olet tekemässä. Jos esimerkiksi luet 
vastaanottamasi sähköpostin tekstiä, voit roottoria käyttäen vaihtaa tekstin lukutavaksi 
sana sanalta tai merkki merkiltä pyyhkäistessäsi ylös tai alas. Verkkosivua selatessasi 
voit käyttää roottorin asetusta kuullaksesi kaiken tekstin (joko sana sanalta tai merkki 
merkiltä) tai siirtyäksesi elementistä toiseen tietyn tyyppiseen elementtiin, kuten 
otsikkoon tai linkkiin.

Seuraavassa luettelossa näkyvät roottorin asetusvaihtoehdot, jotka riippuvat 
tilanteesta.

Tekstin lukeminen
Valitse teksti ja kuuntele:

merkit Â

sanat Â

rivit Â

Verkkosivun selaaminen
Valitse teksti ja kuuntele:

merkit Â

sanat Â

rivit Â

otsikot Â

linkit Â
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vieraillut linkit Â

ei‑käydyt linkit Â

Sivulla oleva linkki Â

lomakesäätimet Â

taulukot Â

Rivi (siirryttäessä taulukossa) Â

luettelot Â

maamerkit Â

kuvat Â

staattinen teksti Â

Lähennä tai loitonna

Tekstin syöttäminen
Siirrä lisäyskohtaa ja kuuntele tekstin:

merkit Â

sanat Â

rivit Â

Valitse muokkaustoiminto

Valitse kieli

Säätimen käyttäminen (esimerkiksi pyöritettävä numerosäädin kellonajan 
asettamiseen)
Valitse arvot ja kuuntele:

merkit Â

sanat Â

rivit Â

Säädä säätökohteen arvoa.

Puhuminen (käytettävissä vain Applen langattoman näppäimistön kanssa)
Säädä VoiceOver‑puhumista:

äänenvoimakkuus Â

nopeus Â

kirjoitetun tekstin puhuminen Â

muuta äänenkorkeutta Â

radioaakkoset Â

Katso ”VoiceOverin ohjaaminen langattomalla Apple‑näppäimistöllä” sivulla 212.



Voit valita, mitkä roottorin asetusvaihtoehdot näkyvät verkkoa selattaessa, ja muuttaa 
niiden järjestystä. Katso ”VoiceOverin käyttöönotto” sivulla 202.

VoiceOverin käyttäminen
Kohteiden valitseminen näytöllä:  Liikuta sormea näytöllä. VoiceOver nimeää jokaisen 
kohteen, kun napautat sitä. Voit siirtyä järjestelmällisesti elementistä seuraavaan 
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella. Elementtejä valitaan 
vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Pyyhkäisemällä oikealle voit siirtyä seuraavaan 
elementtiin ja pyyhkäisemällä vasemmalle voit siirtyä edelliseen elementtiin.

Voit valita näytön ensimmäisen tai viimeisen kohteen neljän sormen eleillä.

 Â Näytön ensimmäisen elementin valitseminen: Pyyhkäise ylös neljällä sormella.

 Â Näytön viimeisen elementin valitseminen: Pyyhkäise alas neljällä sormella.

Valitun kohteen ”napauttaminen”, kun VoiceOver on käytössä:  Kaksoisnapauta mihin 
tahansa näytöllä.

Valitun kohteen kaksoisnapauttaminen, kun VoiceOver on päällä:  Kolmoisnapauta 
mihin tahansa näytöllä.

Tekstin tai elementin puhuminen merkki merkiltä tai sana sanalta:  Kun elementti 
on valittu, pyyhkäise yhdellä sormella ylös tai alas. Luetuta seuraava merkki 
pyyhkäisemällä alas tai luetuta edeltävä merkki pyyhkäisemällä ylös. Kun käytät 
radioaakkosia, VoiceOver sanoo myös sanan, joka alkaa sen lukemalla kirjaimella. Katso 
”VoiceOverin käyttöönotto” sivulla 202.

Pyörittämällä roottoria saat VoiceOverin lukemaan sana sanalta.

Liukusäätimen säätäminen:  Pyyhkäise yhdellä sormella ylös kasvattaaksesi asetusta 
tai alas pienentääksesi asetusta. VoiceOver ilmoittaa asetuksen, kun säädät sitä.
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Luettelon tai näytön alueen vierittäminen Pyyhkäise ylös tai alas kolmella sormella. Selaa 
luetteloa tai näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä alas 
tai selaa ylöspäin pyyhkäisemällä ylös. Kun selaat 
luettelon sivuja, VoiceOver puhuu näytettävien 
kohteiden alueen (esimerkiksi ”näytetään rivit 
5–10”).
Voit myös vierittää luetteloa tasaisesti sivujen 
selaamisen sijasta. Kaksoisnapauta ja pidä 
painettuna. Kun kuulet merkkiäänisarjan, voit 
vierittää luetteloa liikuttamalla sormea ylös tai 
alas. Tasainen vierittäminen päättyy, kun nostat 
sormeasi.

Luettelohakemiston käyttäminen Joissakin luetteloissa on oikealla puolella 
aakkostettu hakemisto. Hakemistoa ei voida 
valita pyyhkäisemällä elementistä toiseen. 
Valitaksesi hakemiston sinun on napautettava 
suoraan sitä. Kun hakemisto on valittu, voit liikkua 
siinä pyyhkäisemällä ylös tai alas. Voit myös 
kaksoisnapauttaa ja liu'uttaa sitten sormea ylös 
tai alas.

Luettelon järjestyksen muuttaminen Järjestystä voidaan muuttaa joissakin luetteloissa, 
kuten Puhelimen Suosikeissa tai Käyttöavun 
Verkkoroottorin ja Kieliroottorin asetuksissa. 
Valitse  kohteen oikealla puolella ja 
kaksoisnapauta ja pidä sitä painettuna, kunnes 
kuulet äänimerkin, ja vedä sitten ylös tai alas. 
VoiceOver puhuu joko uuden paikan ylä‑ tai 
alapuolisen kohteen riippuen vetämissuunnasta.

iPod touchin lukituksen avaaminen:  Valitse Avaa‑kytkin ja kaksoisnapauta näyttöä.

Koti-valikon järjestyksen muuttaminen:  Valitse Koti‑valikossa symboli, jota 
haluat siirtää. Kaksoisnapauta ja pidä symbolia painettuna ja vedä sitä. VoiceOver 
puhuu sijainnin rivin ja sarakkeen, kun vedät symbolia. Vapauta symboli, kun se 
on haluamassasi kohdassa. Voit vetää toisia symboleja. Vetämällä kohteen näytön 
vasempaan tai oikeaan reunaan voit siirtää sen toiselle Koti‑valikon sivulle. Kun olet 
valmis, paina Koti‑painiketta .



VoiceOverin mykistäminen Kaksoisnapauta kolmella sormella. Jos haluat 
asettaa puhumisen jälleen päälle, kaksoisnapauta 
uudelleen kolmella sormella. Jos haluat poistaa 
käytöstä vain VoiceOverin äänet, aseta soitto/
äänetön‑kytkin asentoon äänetön.
Jos laitteeseen on liitetty ulkoinen näppäimistö, 
voit myös mykistää VoiceOverin tai lopettaa 
mykistyksen painamalla Ctrl‑näppäintä.

Kohteen puhumisen lopettaminen Napauta kerran kahdella sormella. Kun napautat 
uudelleen kahdella sormella, puhuminen jatkuu. 
Puhuminen jatkuu automaattisesti, kun valitset 
toisen kohteen.

Laita näyttöverho päälle tai pois päältä Kolmoisnapauta kolmella sormella. Kun 
näyttöverho on päällä, näytön sisältö on 
aktiivinen, vaikka näyttö olisi pois päältä.

Koko näytön puhuminen ylhäältä alkaen Pyyhkäise ylös kahdella sormella.

Puhuminen nykyisestä kohteesta näytön 
alareunaan

Pyyhkäise alas kahdella sormella.

Voit kuunnella iPod touchin tilatiedot koskettamalla näytön yläreunaa. Tietoihin voivat 
sisältyä aika, akun kesto, Wi‑Fi‑signaalin voimakkuus ynnä muuta.

Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen
Kun siirryt muokattavaan tekstikenttään, voit syöttää tekstiä näytöllä näkyvällä 
näppäimistöllä tai iPod touchiin liitetyllä ulkoisella näppäimistöllä.

VoiceOverissa tekstiä voidaan syöttää kahdella tavalla – tavalliseen tapaan ja 
”kosketuskirjoittamalla”. Tavallisesti kirjoitettaessa valitaan näppäin ja syötetään 
sitten merkki kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kosketuskirjoittamisessa merkki 
valitaan koskettamalla ja syötetään automaattisesti, kun sormi nostetaan. 
Kosketuskirjoittaminen voi olla nopeampaa, mutta se edellyttää ehkä enemmän 
harjoittelua kuin tavallinen kirjoittaminen.

VoiceOverin kanssa voidaan myös käyttää iPod touchin muokkausominaisuuksia eli 
tekstikentässä voidaan leikata, kopioida tai sijoittaa.

Tekstin syöttäminen:
 1 Valitse tekstikenttä, jolloin näppäimistö avautuu näytölle.

Jos näppäimistö ei tule näkyviin automaattisesti, voit avata sen kaksoisnapauttamalla. 
VoiceOver sanoo joko ”muokkaa” tai ”muokkaa kaksoisnapauttamalla”.

Jos kentässä on jo tekstiä, lisäyskohta sijoitetaan joko tekstin alkuun tai loppuun. 
Voit siirtää lisäyskohdan toiseen päähän kaksoisnapauttamalla. VoiceOver kertoo 
lisäyskohdan sijainnin.

 2 Näppäimistön käyttäminen merkkien kirjoittamiseen: 
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 Â Tavallinen kirjoittaminen: Valitse näppäimistön näppäin pyyhkäisemällä vasemmalle 
tai oikealle ja syötä sitten merkki kaksoisnapauttamalla. Valittuasi näppäimen 
liikuttamalla sormea näppäimistöllä voit syöttää merkin myös pitämällä näppäintä 
kosketettuna samalla, kun napautat näyttöä toisella sormella. VoiceOver nimeää 
näppäimen, kun se valitaan, ja uudelleen, kun merkki syötetään.

 Â Kosketuskirjoitus: Valitse näppäin koskettamalla sitä näppäimistöllä ja syötä 
sitten merkki nostamalla sormesi. Jos kosketat väärää näppäintä, siirrä sormea 
näppäimistöllä, kunnes valittuna on haluamasi näppäin. VoiceOver puhuu jokaisen 
näppäimen merkin, kun kosketat näppäintä, mutta merkkiä ei syötetä, ennen kuin 
nostat sormesi.

Huomaa:  Kosketuskirjoittamista voidaan käyttää vain näppämillä, joilla syötetään 
tekstiä. Esimerkiksi vaihto‑, poisto‑ ja rivinvaihto‑näppäimiä käytetään tavallisella 
kirjoittamistavalla.

VoiceOver kertoo, kun se epäilee, että olet kirjoittanut sanan väärin.

Tavallisen kirjoittamisen tai kosketuskirjoittamisen valitseminen:  Kun VoiceOver 
on päällä ja näppäimistön näppäin on valittuna, valitse roottorilla Kirjoitustyyli ja 
pyyhkäise sitten ylös tai alas.

Lisäyskohdan siirtäminen:  Valitse roottorilla, haluatko siirtää lisäyskohtaa merkki, sana 
vai rivi kerrallaan. Oletusarvoisesti VoiceOver siirtää lisäyskohtaa merkki kerrallaan.

Siirrä lisäyskohtaa tekstissä eteen‑ tai taaksepäin pyyhkäisemällä ylös tai alas. VoiceOver 
antaa äänimerkin, kun lisäyskohta siirtyy, ja puhuu merkin, jonka yli se siirtyy. 

Kun lisäyskohtaa siirretään sana kerrallaan, VoiceOver puhuu aina sanan, jonka yli 
siirrytään. Eteenpäin siirryttäessä lisäyskohta siirtyy ylitetyn sanan loppuun sanaa 
seuraavan välilyönnin tai välimerkin edelle. Taaksepäin siirryttäessä lisäyskohta siirtyy 
ylitettyä sanaa edeltävän sanan loppuun sitä seuraavan välilyönnin tai välimerkin 
edelle. Voit siirtää lisäyskohdan sanan tai lauseen lopussa olevan välimerkin yli 
vaihtamalla roottorilla takaisin merkki kerrallaan siirtymiseen.

Kun lisäyskohtaa siirretään rivi kerrallaan, VoiceOver puhuu rivin, jonka yli siirrytään. 
Eteenpäin siirryttäessä lisäyskohta sijoitetaan seuraavan rivin alkuun (paitsi kappaleen 
viimeisen rivin kohdalla, jolloin lisäyskohta siirtyy puhutun rivin loppuun). Taaksepäin 
siirryttäessä lisäyskohta sijoitetaan puhutun rivin alkuun.

Merkin poistaminen:  Valitse  ja kaksoisnapauta tai käytä jaettua napautusta. 
Tämä on tehtävä myös kosketuskirjoitusta käytettäessä. Voit poistaa useita merkkejä 
pitämällä Poista‑näppäintä painettuna ja napauttamalla näyttöä toisella sormella 
kerran jokaista poistettavaa merkkiä varten. VoiceOver puhuu merkin samalla, kun se 
poistetaan. Jos Muuta äänenkorkeutta ‑asetus on päällä, VoiceOver puhuu poistettavan 
merkin matalammalla äänellä.



Tekstin valitseminen:  Aseta roottorilla tilaksi Muokkaa, pyyhkäise ylös tai alas ja 
valitse ”Valitse” tai "Valitse kaikki” ja kaksoisnapauta. Jos valitsit toiminnon Valitse, 
kaksoisnapautus valitsee lähinnä lisäyskohtaa olevan sanan. Jos valitsit toiminnon 
Valitse kaikki, koko teksti valitaan.

Voit laajentaa tai supistaa valintaa leventämällä sormien etäisyyttä tai nipistämällä 
sormia yhteen.

Leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen:  Varmista, että roottorilla on valittu 
muokkaus. Kun teksti on valittu, valitse leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen 
pyyhkäisemällä ylös tai alas ja kaksoinapauta.

Peruminen:  Ravista iPod touchia, valitse peruttava toiminto pyyhkäisemällä 
vasemmalle tai oikealle ja kaksoisnapauta.

Aksenttimerkillä varustetun kirjaimen syöttäminen:  Käytä tavallista kirjoitustapaa ja 
valitse kirjain perusmuodossaan, kaksoisnapauta sitä ja pidä sitä painettuna, kunnes 
kuulet vaihtoehtoisten merkkien näkyviin tulemisesta ilmoittavan äänen. Vetämällä 
vasemmalle tai oikealle voit siirtyä vaihtoehtoihin ja kuulla ne. Syötä nykyinen valinta 
nostamalla sormesi.

Kirjoituskielen vaihtaminen:  Valitse roottorissa Kieli ja pyyhkäise ylös tai alas. 
Valitsemalla Oletuskieli saat käyttöön Maakohtaiset‑asetuksissa valitun kielen.

Huomaa:  Kieliroottori tulee näkyviin vain, jos valitset VoiceOverin Kieliroottori‑
asetuksissa useamman kuin yhden kielen. Katso ”VoiceOverin käyttöönotto” sivulla 202.

VoiceOverin ohjaaminen langattomalla Apple-näppäimistöllä
Voit ohjata VoiceOveria langattomalla Apple‑näppäimistöllä, josta on muodostettu pari 
iPod touchin kanssa. Katso ”Applen langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 35.

VoiceOver‑näppäinkomennoilla voit liikkua näytöllä, valita sen kohteita, lukea 
näytön sisältöä, säätää roottoria ja suorittaa muita VoiceOver‑toimintoja. Yhtä lukuun 
ottamatta kaikki näppäinkomennot sisältävät Ctrl‑Optio‑yhdistelmän, joka lyhennetään 
alla olevassa taulukossa ”VO”. 

VoiceOver‑ohjeet puhuvat näppäimet ja näppäinkomennot sitä mukaa, kun kirjoitat 
ne. VoiceOver‑ohjeista saat tietoja näppäimistön asettelusta sekä näppäinyhdistelmiin 
liittyvistä toiminnoista. 

VoiceOver-näppäinkomennot
VO = Ctrl‑Optio

Lue kaikki nykyisestä sijainnista alkaen VO–A

Lue alusta VO–B

Siirry tilapalkkiin VO–M

Paina Koti-painiketta VO–H
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Valitse seuraava tai edellinen kohde VO–oikea nuoli tai VO–vasen nuoli

Napauta kohdetta VO–välilyönti

Kaksoisnapauta kahdella sormella VO–”‑”

Valitse seuraava tai edellinen roottorikohde VO–nuoli ylös tai VO–nuoli alas

Valitse seuraava tai edellinen 
puheroottorikohde

VO–Komento–vasen nuoli tai VO–Komento–oikea 
nuoli

Säädä puheroottorikohdetta VO–Komento–nuoli ylös tai VO–Komento–nuoli 
alas

Mykistä VoiceOver tai poista mykistys VO–S

Laita näyttöverho päälle tai pois päältä VO–vaihto–S

Laita VoiceOver-ohjeet päälle VO–K

Palaa edelliseen näyttöön tai laita VoiceOver-
ohjeet pois päältä

Esc

Pikaselaus
Ohjaa VoiceOveria nuolinäppäimillä laittamalla Pikaselaus päälle. Pikaselaus on 
oletuksena pois päältä.

Laita Pikaselaus päälle tai pois päältä Vasen nuoli–oikea nuoli

Valitse seuraava tai edellinen kohde Oikea nuoli tai vasen nuoli

Valitse roottoriasetuksen valitsema seuraava tai 
edellinen kohde

Nuoli ylös tai nuoli alas

Valitse ensimmäinen tai viimeinen kohde Ctrl–nuoli ylös tai Ctrl–nuoli alas

Napauta kohdetta Nuoli ylös–Nuoli alas

Vieritä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle Optio–nuoli ylös, Optio–nuoli alas, Optio–vasen 
nuoli tai Optio–oikea nuoli

Vaihda roottoria Nuoli ylös–vasen nuoli tai nuoli ylös–oikea nuoli

Voit myös syöttää numeroita Laskimessa Applen langattoman näppäimistön 
numeronäppäinten avulla.

Safarin käyttäminen
Kun teet verkkohakuja Safarilla ja VoiceOver on päällä, voit kuunnella ehdotetut 
hakulauseet Hakutulokset‑roottorikohteiden avulla.

Etsiminen verkosta:
 1 Valitse hakukenttä ja syötä hakuehdot.

 2 Valitse Hakutulokset roottorin avulla.



 3 Selaa luetteloa ylös tai alas pyyhkäisemällä nopeasti oikealle tai vasemmalle ja 
kuuntele ehdotetut hakulauseet.

 4 Hae verkosta nykyistä hakulausetta käyttäen kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Karttojen käyttäminen
Voit käyttää VoiceOveria lähentämiseen ja loitontamiseen, nastojen valitsemiseen ja 
tietojen saamiseen sijainnista.

Lähentäminen ja loitontaminen:  Valitse zoomaustila roottorilla ja pyyhkäise sitten 
ylös tai alas lähentääksesi tai loitontaaksesi näkymää.

Nastan valitseminen:  Napauta nastaa tai siirry kohteesta toiseen pyyhkäisemällä 
oikealle tai vasemmalle. 

Sijainnin tietojen katsominen:  Kun nasta on valittuna, tuo tietolippu näkyviin 
kaksoisnapauttamalla näyttöä. Valitse lippu pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealla ja 
avaa sitten tietosivu kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Saneluiden muokkaaminen
Voit käyttää VoiceOver‑eleitä saneluiden leikkaamiseen.

Sanelun leikkaaminen:  Valitse Sanelin‑näytössä painike sen sanelun oikealla puolella, 
jota haluat leikata, ja kaksoisnapauta. Valitse sitten ”Leikkaa sanelua” ja kaksoisnapauta. 
Valitse leikkaustyökalun alku tai loppu. Vedä oikealle pyyhkäisemällä ylös tai vedä 
vasemmalle pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa ajan, jonka nykyinen sijainti 
leikkaa tallenteesta. Tee leikkaus valitsemalla Leikkaa sanelua ja kaksoisnapauttamalla.

Pistekirjoitusnäytön käyttäminen VoiceOverin kanssa
Pistekirjoitusnäytön käyttöönotto
Voit käyttää virkistettävää pistekirjoitusnäyttöä lukeaksesi VoiceOverin puhuman 
sisällön pistekirjoituksena. Lisäksi pistekirjoitusnäyttöjä, joissa on syöttönäppäimet 
ja muita säätimiä, voidaan käyttää iPod touchin hallitsemiseen, kun VoiceOver on 
päällä. iPod touch toimii monien langattomien pistekirjoitusnäyttöjen kanssa. Luettelo 
tuetuista näytöistä on osoitteessa www.apple.com/fi/accessibility.

Pistekirjoitusnäytön käyttöönotto:
 1 Laita pistekirjoitusnäyttö päälle.

 2 Laita iPod touchissa Bluetooth päälle.

Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja napauta Bluetooth‑kytkintä.

 3 Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus ja valitse sitten 
pistekirjoitusnäyttö.

Lyhennetyn pistekirjoitusnäytön laittaminen päälle tai pois:  Valitse Asetuksissa 
Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus ja napauta sitten Lyhennetty pistek. 
‑kytkintä.
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Kielen valitseminen
Pistekirjoitusnäyttö käyttää ääniohjaukselle asetettua kieltä. Oletuksena tämä on kieli, 
joka on asetettu iPod touchille kohdassa Asetukset > Maakohtaiset > Kieli. VoiceOver‑
kieliasetuksella voit asettaa eri kielen VoiceOverille ja pistekirjoitusnäytöille.

VoiceOverin kielen asettaminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > 
Ääniohjaus ja valitse kieli.

Jos vaihdat iPod touchin kieltä, sinun on ehkä asetettava VoiceOverin ja 
pistekirjoitusnäytön kieli uudelleen.

VoiceOverin hallitseminen pistekirjoitusnäytöllä
Voit asettaa pistekirjoitusnäytössä äärimmäisenä vasemmalla ja äärimmäisenä oikealla 
olevat solut ilmoittamaan järjestelmän tilatietoja ja muita tietoja:

Ilmoitushistoria sisältä lukemattoman viestin Â

Nykyistä ilmoitushistorian viestiä ei ole luettu Â

VoiceOverin puhe on mykistetty Â

iPod touchin akun virta on vähissä (alle 20 % varausta) Â

iPod touch on vaaka‑asennossa Â

Näyttö on pois päältä Â

Nykyisellä rivillä on lisää tekstiä vasemmalla Â

Nykyisellä rivillä on lisää tekstiä oikealla Â

Äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla olevan solun asettaminen ilmoittamaan 
tilatietoja:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus > 
Tilasolu ja napauta Vasen tai Oikea. 

Tilasolun laajemman kuvauksen lukeminen:  Paina pistekirjoitusnäytössä tilasolun 
ohjausnäppäintä.

Zoomaus
Monissa iPod touch ‑ohjelmissa voidaan lähentää ja loitontaa tiettyjä elementtejä. 
Voit esimerkiksi kaksoisnapauttaa tai käyttää nipistyselettä laajentaaksesi verkkosivun 
palstoja Safarissa. 

Zoomaus on myös erityinen käyttöapuominaisuus, jolla voit suurentaa minkä tahansa 
käyttämäsi ohjelman koko näyttöä erottaaksesi paremmin sen sisällön.

Zoomauksen laittaminen päälle tai pois:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > 
Zoomaus ja napauta zoomauksen Päälle/pois‑kytkintä.

Huomaa:  VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.



Lähentäminen ja loitontaminen:  Kaksoisnapauta näyttöä kolmella sormella. 
Oletusarvoisesti näyttöä suurennetaan 200 prosenttia. Jos muutat suurennusta käsin 
(käyttämällä napautus ja veto ‑elettä kuten jäljempänä kuvataan), iPod touch palaa 
automaattisesti kyseiseen suurennustasoon, kun lähennät kaksoisnapauttamalla 
kolmella sormella.

Suurennuksen kasvattaminen:  Napauta ja vedä kolmella sormella kohti näytön 
yläreunaa (kasvattaaksesi suurennusta) tai näytön alareunaa (pienentääksesi 
suurennusta). Napautus ja veto ‑ele on samanlainen kuin kaksoisnapautus, paitsi että 
sormia ei nosteta pois toisen napautuskerran jälkeen, vaan niitä vedetään näytöllä. Kun 
olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella.

Siirtyminen näytöllä:  Kun näkymä on lähennetty, vedä tai pyyhkäise näyttöä 
kolmella sormella. Kun olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella, jotta 
näet enemmän näytöstä. Pidä yhtä sormea lähellä näytön reunaa näytön kuvan 
panoroimiseksi siihen suuntaan. Panorointi etenee nopeammin, kun viet sormesi 
lähemmäksi näytön reunaa. Kun avaat uuden näytön, sen zoomauskohtana on aina 
näytön ylälaidan keskiosa.

Kun Zoomausta käytetään Applen langattoman näppäimistön kanssa (katso ”Applen 
langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 35), näytön kuva seuraa lisäyskohtaa 
pitäen sen näytön keskellä.

Tekstin suurennus
Tekstin suurennus ‑ominaisuus mahdollistaa ilmoitusten, Kalenterin, Yhteystietojen, 
Mailin, Viestien ja Muistioiden tekstin suurentamisen. Voit käyttää 20 pisteen, 24 
pisteen, 32 pisteen, 40 pisteen, 48 pisteen tai 56 pisteen tekstiä.

Tekstin koon asettaminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu, napauta ”Tekstin 
suurennus” ja napauta sitten haluamaasi tekstikokoa.

Valkoinen mustalla
Valkoinen mustalla ‑ominaisuus muuttaa iPod touchin näytön värit käänteisiksi, mikä 
voi helpottaa näytön lukemista. Kun Valkoinen mustalla ‑asetus on päällä, näyttö 
näyttää valokuvan negatiivilta.
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Näytön värien muuttaminen käänteisiksi:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja 
napauta Valkoinen mustalla ‑kytkintä.

Monoääni
Monoääni yhdistää vasemman ja oikean kanavan äänet monosignaaliksi, joka kuuluu 
molemmilla puolilla. Näin käyttäjät, jotka eivät kuule hyvin jommallakummalla korvalla, 
voivat kuulla koko äänisignaalin toisella korvallaan.

Monoäänen laittaminen päälle tai pois:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja 
napauta Monoääni‑kytkintä.

Puhu automaattiset tekstit
Puhu autom. tekstit ‑ominaisuus puhuu tekstin korjaukset ja ehdotukset, joita 
iPod touch tekee, kun kirjoitat.

Automaattisten tekstien puhumisen laittaminen päälle tai pois:  Valitse Asetuksissa 
Yleiset > Käyttöapu ja napauta Puhu autom. tekstit ‑kytkintä.

Puhu automaattiset tekstit toimii myös VoiceOverin tai Zoomauksen kanssa.

Koti-painikkeen kolmoispainallus
Kolmoispaina Kotia ‑asetus tarjoaa helpon tavan asettaa joitakin 
käyttöapuominaisuuksia päälle tai pois painamalla Koti‑painiketta  nopeasti kolme 
kertaa. Voit valita Kolmoispaina Kotia ‑toiminnoksi VoiceOverin asettamisen päälle 
tai pois, Valkea mustalla ‑ominaisuuden asettamisen päälle tai pois tai seuraavien 
vaihtoehtojen tarjoamisen:

VoiceOverin laittaminen päälle tai pois päältä Â

Valkea mustalla ‑ominaisuuden laittaminen päälle tai pois Â



zoomauksen laittaminen päälle tai pois päältä Â

”Kolmoispaina Kotia” on oletuksena pois päältä.

Kolmoispaina Kotia -toiminnon asettaminen:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu 
> Kolmoispaina Kotia ja valitse haluamasi toiminto.

Kuvaileva tekstitys ja muut käyttöä helpottavat ominaisuudet
Monet iPod touchin ominaisuudet auttavat kaikkia iPod touchin käyttäjiä, myös näkö‑ 
ja kuulorajoitteisia.

Kuvaileva tekstitys
Voit ottaa videoiden kuvailevan tekstityksen käyttöön iPod‑asetuksissa. Katso 
”Video” sivulla 176.

Huomaa:  Kaikkeen videosisältöön ei ole koodattu kuvailevaa tekstitystä.

Ääniohjaus
Ääniohjauksella (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) voit hallita iPodin musiikin 
toistoa äänikomennoilla. Katso ”iPodin hallitseminen ääniohjauksella” sivulla 59.

Laajakuvanäppäimistöt
Kääntämällä iPod touchia saat kirjoittaessasi suuremman näppäimistön käyttöön 
monissa ohjelmissa:

Mail Â

Safari Â

Muistiot Â

Yhteystiedot Â

Pikaviestikeskustelut
App Storessa on monia internet‑pikaviestiohjelmia, kuten AIM, BeejiveIM, ICQ ja Yahoo! 
Messenger, jotka on optimoitu iPod touchille.

Sähköpostiviestien fontin vähimmäiskoko
Voit helpottaa lukemista asettamalla sähköpostiviestien fonttien vähimmäiskooksi 
Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen. Katso ”Mail” sivulla 180.

Mac OS X:n Käyttöapu
Hyödynnä Mac OS X:n Käyttöapu‑ominaisuuksia, kun synkronoit tietoa ja sisältöä 
iTunes‑kirjastosta iPod touchiin. Valitse Finderissa Ohjeet > Mac‑ohjeet ja etsi sanalla 
”käyttöapu”.

Lisätietoja iPod touchin ja Mac OS X:n käyttöapuominaisuuksista löytyy osoitteesta 
www.apple.com/fi/accessibility.
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Kansainväliset näppäimistöt mahdollistavat tekstin syöttämisen monilla eri kielillä, 
myös joillakin aasialaisilla kielillä ja oikealta vasemmalle kirjoitettavilla kielillä.

Näppäimistöjen lisääminen
Tekstiä syötetään iPod touchissa käyttämällä eri näppäimistöjä. Oletusarvoisesti 
vain iPod touchille (Maakohtaiset‑asetuksissa) valitsemasi kielen näppäimistö on 
käytettävissä. Muiden kielien näppäimistöt saa käyttöön näppäimistöasetusten avulla.

Näppäimistön lisääminen: 
 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt.

Nuolen edessä oleva numero ilmoittaa, kuinka monta näppäimistöä on tällä hetkellä 
käytettävissä.

 2 Napauta Lisää näppäimistö ja valitse sitten näppäimistö luettelosta.

Voit lisätä useampia näppäimistöjä toistamalla saman uudelleen. Joillekin kielille on 
olemassa useampi näppäimistö.

Katso tuettujen iPod touch ‑näppäimistöjen luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/
ipodtouch/specs.html.

Näppäimistöluettelon muokkaaminen: Valitse Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset 
näppäimistöt, napauta Muokkaa ja tee sitten jokin seuraavista:

 Â Jos haluat poistaa näppäimistön, napauta  ja napauta sitten Poista.

 Â Jos haluat muuttaa luettelon järjestystä, vedä näppäimistön vieressä oleva  uuteen 
kohtaan luettelossa.

Näppäimistön vaihtaminen
jos haluat syöttää tekstiä eri kielellä, vaihda näppäimistö.

Näppäimistön vaihtaminen kirjoittamisen aikana:  Napauta . Kun napautat 
painiketta, käyttöönotetun näppäimistön nimi näkyy hetken.

Li
iteAKansainväliset näppäimistöt

http://www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html
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Voit myös näyttää käytettävissä olevien näppäimistöjen luettelon pitämällä  
painettuna. Valitse näppäimistö luettelosta vetämällä sormesi näppäimistön nimen 
kohdalle ja sitten vapauttamalla.

Vaihda näppäimistöä 
painiketta napauttamalla 
tai koskettamalla ja 
pitämällä

Monissa näppäimistöissä on kirjaimia, numeroita ja symboleja, jotka ei näy fyysisellä 
näppäimistöllä.

Näppäimistöstä puuttuvien kirjainten, numeroiden ja symbolien kirjoittaminen: Pidä 
kirjaimen, numeron tai symbolin perusmuotoa painettuna ja valitse sitten muunnelma 
liu’uttamalla. Esimerkiksi thai‑näppäimistöllä voi valita paikallisia numeromerkkejä 
pitämällä niihin liittyviä arabialaisia numeroita painettuna.

Kiina
Voit kirjoittaa näppäimistöjen avulla kiinaa useilla eri syöttömenetelmillä, kuten pinyin, 
cangjie, wubi hua ja zhuyin. Kiinan kirjoitusmerkkejä voi myös kirjoittaa näytölle 
sormella.

Yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan kirjoittaminen pinyin-
järjestelmällä
Kirjoita kiinaa pinyin‑järjestelmällä QWERTY‑näppäimistöllä. Ehdotetut kiinalaiset 
kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita ehdotuksen napauttamalla 
sitä tai jatkaa pinyin‑järjestelmällä kirjoittamista tuodaksesi näkyviin lisää 
merkkivaihtoehtoja.

Jos jatkat pinyin‑järjestelmällä kirjoittamista ilman välilyöntejä, näkyviin tulee 
ehdotettuja lauseita.

Kiinan kirjoittaminen cangjie-järjestelmällä
Voit käyttää näppäimistöä muodostaaksesi kiinalaisia kirjoitusmerkkejä cangjie‑
näppäimiä yhdistämällä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin 
kirjoittaessasi. Valitse merkki napauttamalla sitä tai jatka kirjoittamista enimmillään 
viiden osamerkin verran nähdäksesi lisää merkkivaihtoehtoja.
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Yksinkertaistetun kiinan kirjoittaminen piirroilla (wubi hua)
Muodosta näppäimistöllä kiinalainen kirjoitusmerkki syöttämällä enintään viisi piirtoa 
oikeassa järjestyksessä: vasemmalta oikealle, ylhäältä alas, ulkopuolelta sisäpuolelle 
ja sisäpuolelta lopettavaan piirtoon (esimerkiksi merkki 圈 (ympyrä) on aloitettava 
pystysuuntaisella piirrolla 丨).

Kun kirjoitat, näkyviin tulee ehdotuksia kiinalaisista kirjoitusmerkeistä. (Tavallisimmin 
käytetyt merkit näkyvät ensin.) Valitse merkki napauttamalla sitä.

Jos et ole varma oikeasta piirrosta, syötä tähti (*). Näet lisää merkkivaihtoehtoja 
lisäämällä uuden piirron tai vierittämällä merkkiluetteloa.

Napauttamalla 匹配‑näppäintä saat näkyviin vain ne merkit, joissa ovat ainoastaan 
valitsemasi piirrot. Jos esimerkiksi kirjoitat 一一 (yksi yksi) ja napautat 匹配 , 
harvinaisempi merkki 二 (kaksi) tulee näkyviin täydellisenä osumana.

Perinteisen kiinan kirjoittaminen zhuyin-järjestelmällä
Käytä zhuyin‑merkkien syöttämiseen näppäimistöä. Ehdotetut kiinalaiset 
kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita ehdotuksen napauttamalla 
sitä tai jatkaa zhuyin‑järjestelmällä kirjoittamista tuodaksesi näkyviin lisää 
merkkivaihtoehtoja. Kun olet kirjoittanut alustavan merkin, näppäimistö muuttuu 
näyttämään lisää merkkejä.

Jos jatkat zhuyin‑järjestelmällä kirjoittamista ilman välilyöntejä, näkyviin tulee 
ehdotettuja lauseita.

Yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan kirjoittaminen käsin
Kiinan kirjoitusmerkkejä voi kirjoittaa suoraan näytölle sormella. Kun kirjoitat merkin 
viivoja, iPod touch tunnistaa ne ja näyttää vastaavat merkit luettelossa lähin vastine 
ylimpänä. Kun valitset merkin, sitä todennäköisesti seuraavat merkit tulevat näkyviin 
luetteloon lisävalintaehdotuksina.

Joitakin monimutkaisia merkkejä voidaan muodostaa syöttämällä kaksi tai 
useampia osamerkkejä. Voit esimerkiksi kirjoittaa ensin 魚 (kala) ja sitten 巤 (harjas) 
muodostaaksesi merkin 鱲 (osa Hongkongin kansainvälisen lentokentän nimestä). 
Yhdistelmämerkki tulee näkyviin merkkiluetteloon, ja sen vieressä on nuoli. Voit 
korvata syöttämäsi merkit merkkiä napauttamalla.

Yksinkertaistetussa kiinalaisessa käsinkirjoituksessa tunnistetaan myös latinalaiset 
merkit.

Muunnos yksinkertaistetun kiinan ja perinteisen kiinan välillä
Valitse merkki tai merkit, jotka haluat muuntaa, ja napauta Korvaa. Katso 
”Muokkaaminen – leikkaaminen, kopioiminen ja sijoittaminen” sivulla 33.
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Kiinalaisten kirjoitusmerkkien piirtäminen
Kun yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan käsinkirjoitus on käytössä, voit syöttää 
kiinalaisia merkkejä sormella kuten kuvassa:

Kosketuslevy

Japani
Voit kirjoittaa japania Kana‑, QWERTY‑ tai Emoji‑näppäimistöllä. Voit myös syöttää 
kasvomerkkejä.

Japanilaisella kana-näppäimistöllä kirjoittaminen
Valitse tavut Kana‑näppäimistöstä. Saat näkyviin lisää tavuvaihtoehtoja napauttamalla 
nuolinäppäintä ja valitsemalla ikkunasta toisen tavun tai sanan.

Japanilaisella QWERTY-näppäimistöllä kirjoittaminen
Kirjoita QWERTY‑näppäimistöllä japanilaisia tavuja. Ehdotetut tavut tulevat näkyviin 
kirjoittaessasi. Valitse tavu napauttamalla sitä.

Emoji-kuvamerkkien syöttäminen
Käytä Emoji‑näppäimistöä. Näppäimistö on saatavilla vain Japanista ostetuissa ja 
Japanissa käytettävissä iPod touch ‑malleissa.

Kasvomerkkien lisääminen
Jos käytät japanilaista kana-näppäimistöä, napauta ^_^-näppäintä.

Jos käytät japanilaista romaji‑näppäimistöä (latinalaisten kirjainten näppäimistö 
japanille), napauta numeronäppäintä  ja napauta sitten ^_^-näppäintä. 

Jos käytät kiinan pinyin‑näppäimistöä (yksinkertaistettu tai perinteinen kiina) tai 
zhuyin‑näppäimistöä (perinteinen kiina), napauta symbolinäppäintä  ja napauta 
sitten ^_^-näppäintä.
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Korea
Kirjoita Hangul‑kirjaimia kaksiosaisella korean näppäimistöllä. Kirjoita 
kaksoiskonsonantit ja vokaaliyhdistelmät pitämällä kirjainta painettuna ja valitsemalla 
sitten äänneyhdistelmän merkki liu’uttamalla.

Vietnam
Näytä käytettävissä olevat diakriittiset merkit pitämällä merkkiä painettuna ja valitse 
sitten haluamasi merkki liu’uttamalla sormea.

Voit syöttää diakriittisiä merkkejä myös kirjoittamalla seuraavat kirjainyhdistelmät:
aa – â (sirkumfleksi-a) Â

aw –  Â ă (hattu‑a)

ee – ê (sirkumfleksi-e) Â

oo – ô (sirkumfleksi-o) Â

ow –  Â ơ (koukku‑o)

w –  Â ư (koukku‑u)

dd –  Â đ (viiva‑d)

as – á (akuutti‑a) Â

af – à (gravis‑a) Â

ar— Â ả (kysymysmerkki‑a)

ax—ã (nouseva aksentti ‑a) Â

aj— Â ạ (laskeva tooni ‑a)

Sanakirjojen luominen
Käyttäessäsi tiettyjä kiinalaisia tai japanilaisia näppäimistöjä voit luoda sanasta 
ja syötetyistä merkkipareista sanakirjan. Kun kirjoitat sanan sanakirjasta ja käytät 
tuettua näppäimistöä, sana korvataan siihen liittyvällä merkillä. Sanakirja on saatavilla 
seuraaville näppäimistöille:

Kiina – Yksinkertaistettu (pinyin) Â

Kiina – perinteinen (pinyin) Â

Kiina – Perinteinen (zhuyin) Â

Japani (romaji) Â

Japani (ten key) Â
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Sanan lisääminen sanakirjaan:  Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö > Muokkaa 
käyttäjän sanakirjaa. Napauta +, napauta Sana‑kenttää ja syötä sana. Napauta sitten 
Yomi‑, Pinyin‑ tai Zhuyin‑kenttää ja syötä merkki.

Voit syöttää jokaiselle sanalle useita merkkejä käytössä olevista näppäimistöistä 
riippuen.

Sanan poistaminen sanakirjasta:  Napauta sanaa Käyttäjän sanakirja ‑luettelossa ja 
napauta Poista sana.
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Applen iPod touch -tukisivusto
Kattavat tukitiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.apple.com/fi/support/
ipodtouch. Voit myös käyttää Express Lane ‑palvelua, kun haluat henkilökohtaista 
tukea (ei käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla). Käy osoitteessa  
expresslane.apple.com/fi. 

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen ja nollaaminen
Jos jokin ei toimi oikein, kokeile iPod touchin uudelleenkäynnistystä, ohjelman 
pakottamista lopettamaan tai iPod touchin nollaamista.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen:  Pidä käynnistys‑/nukkumispainiketta 
painettuna, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin. Sammuta iPod touch 
liu’uttamalla sormea liukusäätimen yli. Kytke iPod touch taas päälle pitämällä 
käynnistys‑/nukkumispainiketta painettuna, kunnes Apple‑logo tulee näkyviin.

Jos et voi sammuttaa iPod touchia tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava 
iPod touch. Nollaus tulee tehdä vain, jos iPod touchin sammuttaminen ja 
käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.

Ohjelman pakottaminen lopettamaan:  Pidä käynnistys‑/nukkumispainiketta 
painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin, ja 
pidä sitten Koti‑painiketta  painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.

Voit myös pakottaa ohjelman lopettamaan myös poistamalla sen viimeksi käytettyjen 
luettelosta. Katso ”Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen” sivulla 23.

iPod touchin nollaaminen:  Pidä käynnistys‑/nukkumispainiketta ja Koti‑painiketta 
painettuina samaan aikaan ainakin kymmenen sekuntia, kunnes Apple‑logo tulee 
näkyviin.

Li
iteBTuki ja muita tietoja

http://www.apple.com/fi/support/ipodtouch/?cid=acs::ipodtouch4userguide&cp=acs::ipodtouch4userguide
http://www.apple.com/fi/support/ipodtouch/?cid=acs::ipodtouch4userguide&cp=acs::ipodtouch4userguide
http://expresslane.apple.com/fi/GetproductgroupList.do?cid=acs::ipodtouch4userguide&cp=acs::ipodtouch4userguide
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iPod touchin varmuuskopioiminen
iTunes luo varmuuskopioita asetuksista, ladatuista ohjelmista ja tiedoista ja 
muista iPod touchin tiedoista. Voit käyttää varmuuskopiota palauttaaksesi 
nämä kohteet iPod touchiin ohjelmiston palautuksen jälkeen tai siirtääksesi 
tiedot toiseen iPod touchiin. Katso ”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja 
palauttaminen” sivulla 227.

iPod touchin varmuuskopioiminen tai varmuuskopiosta palauttaminen ei ole 
sama asia kuin sisällön ja muiden kohteiden (kuten iTunesin kautta ladattavien 
musiikkikappaleiden, podcastien, kuvien, videoiden ja ohjelmien) synkronoiminen 
iTunes‑kirjaston kanssa. Varmuuskopiot pitävät sisällään asetukset, ladatut ohjelmat 
ja tiedot sekä muut iPod touchissa olevat tiedot. Kun olet palauttanut iPod touchin 
ohjelmiston, sinun on synkronoitava uudelleen, jotta saat musiikin, videot, 
kuvat, ohjelmat ja muun sisällön takaisin iPod touchiin. Katso ”Varmuuskopiosta 
palauttaminen” sivulla 228.

App Storesta ladatut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran 
synkronoidaan iTunesin kanssa. Myöhemmin kun synkronoit iTunesin kanssa, vain 
ohjelman data tallennetaan.

Varmuuskopion tekeminen
iTunes luo varmuuskopion iPod touchista, kun käytät seuraavia toimintoja:

Synkronoiminen iTunesin kanssa Â

Oletuksena iTunes synkronoi iPod touchin aina silloin, kun iPod touch liitetään 
tietokoneeseen. Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 46. iTunes ei 
varmuuskopioi automaattisesti iPod touchia, jota ei ole määritelty synkronoitumaan 
kyseisen tietokoneen kanssa. Voit myös synkronoida käsin osoittamalla iTunesissa 
Synkronoi. Huomaa, että iTunes luo varmuuskopion vain kerran joka kerta, kun 
iPod touch liitetään tietokoneeseen. Varmuuskopiointi tapahtuu ennen ensimmäistä 
synkronointia. Jos synkronoit uudelleen, iTunes ei luo uutta varmuuskopiota.

iPod touchin päivittäminen Â

iTunes varmuuskopioi iPod touchin ennen iPod touchin päivittämistä, vaikka sitä ei 
olisi määritelty synkronoitavaksi kyseisen tietokoneen iTunesin kanssa.

iPod touchin ohjelmiston palauttaminen (jos valitset varmuuskopioinnin) Â

iTunes kysyy, haluatko varmuuskopioida iPod touchin ennen sen ohjelmiston 
palauttamista.

Jos haluat lisätietoja varmuuskopioista, mukaan lukien varmuuskopioon tallennetut 
asetukset ja tiedot, vieraile sivulla support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fi_FI.

http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fi_FI
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Varmuuskopion poistaminen
Voit poistaa iPod touchin varmuuskopion iTunesin varmuuskopioluettelosta. 
Saatat haluta tehdä tämän esimerkiksi, jos varmuuskopio on luotu jonkun toisen 
tietokoneelle.

Varmuuskopion poistaminen:
 1 Avaa iTunesissa iTunes‑asetukset.

 Â Mac: Valitse iTunes > Asetukset.

 Â Windows: Valitse Muokkaa > Asetukset.

 2 Osoita Laitteet (iPod touchin ei tarvitse olla liitettynä).

 3 Valitse varmuuskopio, jonka haluat poistaa, ja osoita Poista varmuuskopio.

 4 Vahvista, että haluat poistaa valitun varmuuskopion, osoittamalla Poista varmuuskopio.

 5 Sulje iTunes‑asetusikkuna osoittamalla OK.

iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
iTunesilla voit päivittää tai palauttaa iPod touchin ohjelmiston.
 Â Jos päivität,iPod touchin ohjelmisto päivitetään. Ladatut ohjelmat, asetukset ja tiedot 

eivät muutu.

Huomaa:  Joissakin tapauksissa päivitykseen saattaa sisältyä myös iPod touchin 
palauttaminen.

 Â Jos palautat, uusin versio iPod touchin ohjelmistosta asennetaan uudelleen, 
asetukset palautetaan oletusarvoihin ja iPod touchista poistetaan kaikki siihen 
tallennetut tiedot, mukaan lukien ladatut ohjelmat, kappaleet, videot, yhteystiedot, 
kuvat, kalenteritiedot ja kaikki muut tiedot. Jos olet varmuuskopioinut iPod touchin 
tietokoneellesi iTunesia käyttäen, voit palauttaa tiedot varmuuskopiosta 
palautusprosessin lopussa.

Poistettuihin tietoihin ei enää pääse käsiksi iPod touchin käyttöliittymän kautta, mutta 
niitä ei poisteta iPod touchista. Saat tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta 
pysyvästi kohdasta ”iPod touchin nollaaminen” sivulla 175.

Jos käytät Bluetooth‑kuulokemikrofonia iPod touchin kanssa ja palautat asetukset, 
Bluetooth‑laitteesta on muodostettava uudelleen pari iPod touchin kanssa ennen kuin 
sitä voidaan käyttää.

Jos haluat lisätietoja iPod touchin ohjelmiston päivittämisestä tai palauttamisesta, 
mene osoitteeseen support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fi_FI.

http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fi_FI
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iPod touchin päivittäminen
Varmista, että sinulla on internet‑yhteys ja että olet asentanut uusimman iTunesin 
osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

iPod touchin päivittäminen: 
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.

 2 Valitse iTunesin Laitteet‑luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa 
Yhteenveto.

 3 Osoita ”Etsi päivityksiä”. iTunes kertoo, jos iPod touchin ohjelmistosta on saatavilla 
uudempi versio.

 4 Asenna ohjelmiston uusin versio osoittamalla Päivitä.

iPod touchin ohjelmiston palauttaminen
Varmista, että sinulla on internet‑yhteys ja että olet asentanut uusimman iTunesin 
osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

iPod touchin ohjelmiston palauttaminen:  
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.

 2 Valitse iTunesin Laitteet‑luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa 
Yhteenveto.

 3 Osoita ”Etsi päivityksiä”. iTunes kertoo, jos iPod touchin ohjelmistosta on saatavilla 
uudempi versio.

 4 Osoita Palauta. Suorita palautus näytöllä näkyviä ohjeita seuraten. iPod touch on 
suositeltavaa varmuuskopioida palautusprosessin yhteydessä.

Kun iPod touchin ohjelmisto on palautettu, voit joko ottaa sen käyttöön uutena 
iPod touchina tai palauttaa musiikin, videot, ohjelmien tiedot ja muun sisällön 
varmuuskopiosta.

Kun olet tehnyt palautuksen varmuuskopiosta, aikaisempiin tietoihin ei enää pääse 
käsiksi iPod touchin käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPod touchista. Saat 
tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi kohdasta ”iPod touchin 
nollaaminen” sivulla 175.

Varmuuskopiosta palauttaminen
Voit palauttaa asetukset, ohjelmien tiedot ja muut tiedot varmuuskopiosta tai käyttää 
varmuuskopiointiominaisuutta siirtääksesi kohteet toiseen iPod touchiin. Varmista,  
että sinulla on internet‑yhteys ja että olet asentanut uusimman iTunesin osoitteesta 
www.apple.com/fi/itunes.

http://www.apple.com/fi/itunes
http://www.apple.com/fi/itunes
http://www.apple.com/fi/itunes
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Tärkeää:  Varmuuskopiosta palauttaminen ei ole sama asia kuin iPod touchin 
ohjelmiston palauttaminen iTunesin Yhteenveto‑osiossa. Katso ”iPod touchin 
ohjelmiston palauttaminen” sivulla 228. Varmuuskopiosta palauttaminen ei palauta 
iPod touchin ohjelmistoa täysin. iPod touchin palauttaminen varmuuskopiosta 
palauttaa myös kaikki varmuuskopion sisältämät tiedot, mukaan lukien muiden 
ohjelmien tiedot. Jos valitset vanhan varmuuskopion, siitä palauttaminen saattaa 
korvata ohjelmien tiedot vanhentuneilla tiedoilla.

Jos palautat iPod touchin jonkin toisen iPhonen tai iPod touchin varmuuskopiosta, 
joitakin salasanoja ja asetuksia ei ehkä palauteta. (Salatusta varmuuskopiosta voidaan 
ehkä palauttaa enemmän salasanoja ja asetuksia, mutta ei siltikään kaikkia.) Jos haluat 
lisätietoja varmuuskopioon tallennetuista asetuksista ja tiedoista, vieraile sivulla 
support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fi_FI.

iPod touchin palauttaminen varmuuskopiosta:  
 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen ja synkronoi normaalisti sen kanssa.

 2 Ctrl‑osoita iTunesin Laitteet‑luettelossa iPod touchia ja valitse näkyviin tulevasta 
valikosta  Palauta varmuuskopiosta.

 3 Valitse ponnahdusvalikosta haluamasi varmuuskopio ja osoita Palauta.

Jos varmuuskopio on salattu, syötä salasana.

Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot
Tässä taulukossa kerrotaan, mistä saat lisätietoja iPod touchin turvallisesta käytöstä, 
ohjelmistosta ja huollosta.

Aihe Tee näin

iPod touchin turvallinen käyttö Katso tuoreimmat turvallisuus‑ ja 
määräystenmukaisuustiedot Tärkeitä tuotetietoja 
‑oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/
manuals/ipodtouch/.

iPod touchin huolto ja tuki, vinkit, foorumit ja 
Applen tiedostolataukset

Käy osoitteessa www.apple.com/fi/support/
ipodtouch.

Uusimmat tiedot iPod touchista Käy osoitteessa www.apple.com/fi/ipodtouch.

iTunesin käyttö Avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes‑ohjeet. 
iTunes‑verkko‑oppitunteja (ei ehkä käytettävissä 
kaikissa maissa tai kaikilla alueilla), löytyy 
osoitteesta www.apple.com/fi/support/itunes.

Apple ID:n luominen Käy osoitteessa appleid.apple.com/fi.

MobileMe Käy osoitteessa www.me.com.

http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fi_FI
http://support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/
http://support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/
http://www.apple.com/fi/support/ipodtouch
http://www.apple.com/fi/support/ipodtouch
http://www.apple.com/fi/ipodtouch
http://www.apple.com/fi/support/itunes
https://appleid.apple.com/fi/
http://www.me.com
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Aihe Tee näin

iPhoton käyttö Mac OS X:ssä Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto‑ohjeet.

Osoitekirjan käyttö Mac OS X:ssä Avaa Osoitekirja ja valitse Ohjeet > Osoitekirja‑
ohjeet.

iCalin käyttö Mac OS X:ssä Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal‑ohjeet.

Microsoft Outlook, Windowsin osoitekirja tai 
Adobe Photoshop Elements

Katso kunkin ohjelman mukana tulleita ohjeita.

Takuuhuolto Noudata ensin tässä oppaassa tai verkossa 
annettuja ohjeita. Käy sitten osoitteessa  
www.apple.com/fi/support tai katso  
Tärkeitä tuotetietoja ‑opasta osoitteessa  
support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch.

Akunvaihtopalvelu Katso www.apple.com/fi/support/ipod/service/
battery/ .

iPod touchin käyttö yritysympäristössä
Katso www.apple.com/fi/iphone/business, jos haluat lisätietoja iPod touchin 
yritysominaisuuksista, kuten:

Microsoft Exchange Â

määrittelyprofiilien asentaminen Â

CalDAV Â

CardDAV Â

IMAP Â

LDAP Â

VPN Â

Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä
iPod on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Koska 
tuote sisältää elektroniikkakomponentteja ja akun, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen 
seassa. Kun iPodisi käyttöikä on lopussa, hanki tietoa kierrätysvaihtoehdoista Applelta 
tai paikallisilta viranomaisilta.

Jos haluat tietoja Applen kierrätysohjelmasta, vieraile osoitteessa:  www.apple.com/fi/
environment/recycling

Deutschland:  Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. 
Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der 
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

http://www.apple.com/fi/support
http://support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/
http://www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery/
http://www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery/
http://www.apple.com/fi/iphone/business/
http://www.apple.com/fi/environment/recycling
http://www.apple.com/fi/environment/recycling
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Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een 
speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye:  EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Akun vaihtaminen:  iPod touchin akun saa vaihtaa vain valtuutettu 
huoltopalveluntarjoaja. Jos haluat lisätietoja akunvaihtopalveluista, vieraile 
osoitteessa: www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery/

 Euroopan unionin hävitystietoja:  

Tämä symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan tuote 
tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie 
se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkin keräyspisteet 
ottavat tuotteita vastaan ilmaiseksi. Hävitysvaiheessa tuotteen kerääminen erikseen ja 
kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että kierrätyksessä 
suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Brazil—Disposal Information: 

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:  O símbolo indica que este produto 
e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir 
descartar este produto e/ou sua bateria, faça‑o de acordo com as leis e diretrizes 
ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos 
de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ja ympäristö
Apple tiedostaa vastuunsa tuotteidensa ja toimintojensa ympäristövaikutusten 
pitämisestä mahdollisimman vähäisinä. Jos haluat lisätietoja, katso:  www.apple.com/fi/
environment

http://www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery/
http://www.apple.com/fi/environment
http://www.apple.com/fi/environment
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