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Az iPod touch áttekintése
iPod touch (5. generáció)

MikrofonMikrofonAltatás/
ébresztés gomb
Altatás/
ébresztés gomb

Hangerő-
gombok
Hangerő-
gombok

Fejhallgató-
port
Fejhallgató-
port HangszóróHangszóró

Lightning-
csatlakozó
Lightning-
csatlakozó

FaceTime-
kamera
FaceTime-
kamera

FőgombFőgomb

iSight-kameraiSight-kamera

LED-vakuLED-vaku

Érintőkép-
ernyő
Érintőkép-
ernyő

Alkalmazás-
ikonok
Alkalmazás-
ikonok

ÁllapotsávÁllapotsáv

iPod touch
loop
iPod touch
loop

iPod touch (4. generáció)

MikrofonMikrofonAltatás/
ébresztés gomb
Altatás/
ébresztés gomb

Hangerő-
gombok 
(oldalt)

Hangerő-
gombok 
(oldalt)

FejhallgatóportFejhallgatóport
HangszóróHangszóró

DokkcsatlakozóDokkcsatlakozó

Első kameraElső kamera

FőgombFőgomb

FőkameraFőkamera

Érintőkép-
ernyő
Érintőkép-
ernyő

Alkalmazás-
ikonok
Alkalmazás-
ikonok

ÁllapotsávÁllapotsáv

Megjegyzés:  Az alkalmazások és funkciók a helytől, nyelvtől és az iPod touch-modelltől 
függően eltérhetnek.

Az iPod touch első pillantásra



 Fejezet  1    Az iPod touch első pillantásra 8

Tartozékok
Az iPod touch készüléket az alábbi tartozékok egészítik ki:

Apple EarPods fülhallgató:  Az Apple EarPods fülhallgató (5. generációs iPod touch esetén, 
lásd a fenti képet) vagy az Apple fülhallgató (4. generációs iPod touch esetén) segítségével 
zenét, videót, FaceTime-hívásokat, a Siri szolgáltatást, hangoskönyveket, podcastokat és 
játékokat hallgathat.

A kábel csatlakoztatása:  A Lightning–USB kábel (5. generációs iPod touch esetén, lásd a 
fenti képet) vagy dokkcsatlakozó–USB kábel 4. generációs iPod touch esetén) segítségével az 
iPod touch a számítógéphez csatlakoztatható szinkronizáláshoz és töltéshez, illetve töltéshez 
a (külön beszerezhető) USB-csatlakozós hálózati tápegységhez is csatlakoztatható. A kábel 
emellett az opcionális (külön beszerezhető) dokkolóval is használható.

Az iPod touch-hurok:  A segítségével az iPod touch egyszerűen és biztonságosan szállítható. A 
felnyitáshoz nyomja meg az iPod touch hátulján lévő gombot, bújtassa át a hurkot a gombon, 
majd húzza meg, hogy a helyére kerüljön (5. generációs iPod touch esetén).

FIGYELMEZTETÉS:  Az iPod touch-hurok használatával kapcsolatos fontos tudnivalókért 
olvassa el a “Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal című részt.
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Gombok

Altatás/ébresztés gomb
Amikor nem használja az iPod touch készüléket, zárolhatja a kijelző kikapcsolása és az 
akkumulátor kímélése érdekében. Amikor az iPod touch készülék zárolva van, semmi sem 
történik a képernyő megérintésekor. Továbbra is hallgathat viszont zenét, és állíthatja a 
hangerőt az iPod touch oldalán lévő gombokkal.

Az iPod touch zárolása:  Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.

Altatás/ébresztés 
gomb

Altatás/ébresztés 
gomb

Az iPod touch zárolásának feloldása:  Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot vagy a 
Főgombot , majd húzza arrébb a csúszkát.

A Kamera megnyitása, ha az iPod touch zárolva van:  Nyomja le az Altatás/Ébresztés gombot 
vagy a Főgombot , majd húzza felfelé a  ikont.

A hangvezérlők megjelenítése, ha az iPod touch zárolva van:  Kattintson duplán a  
Főgombra .

Az iPod touch kikapcsolása:  Nyomja meg és tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot, 
amíg a vörös színű csúszka meg nem jelenik, majd húzza el a csúszkát.

Az iPod touch bekapcsolása:  Nyomja meg, és tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot, 
amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

Az iPod touch zárolja magát, ha egy-két percig nem érinti meg a képernyőt.

Az automatikus zárolás idejének módosítása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Automatikus lezárás menüpontot.

Jelkódzár kérése az iPod touch feloldásához:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Jelkódzár elemet.

Főgomb
A Főgomb  átirányítja a Főképernyőre, függetlenül attól, hogy éppen mit csinál. Emellett 
további parancsikonokat is kínál. A Főképernyőn koppintással indíthatók az alkalmazások. 
Lásd: “Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között,” 18. oldal.

Ugrás a Főképernyőre:  Nyomja meg a Főgombot .

A legutóbb használt alkalmazások megtekintése:  Az iPod touch zárolt állapotában kattintson 
duplán a Főgombra . Ha az alkalmazások megjelennek a képernyő alján, pöccintsen balra 
vagy jobbra a további elemek megtekintéséhez.

A hanglejátszó vezérlőinek megtekintése:  

 • Ha az iPod touch zárolva van:  Kattintson duplán a Főgombra . Lásd: “Zenék 
lejátszása,” 45. oldal.

 • Ha másik alkalmazást használ:  Kattintson duplán a Főgombra , majd pöccintsen a 
képernyő alján megjelenő multitasking sáv bal széle felé.

A Siri (5. generációs iPod touch esetén) vagy a Hangvezérlés használata:  Nyomja meg és 
tartsa lenyomva a Főgombot . Lásd: 4. fejezet, “Siri,,” 38. oldal és “Hangvezérlés,” 28. oldal.
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Hangerőgombok
Miközben telefonál vagy dalokat hallgat, filmeket és egyéb médiát tekint meg, az iPod touch 
készülék oldalán lévő gombokkal állítható a hangerőt. Egyéb esetben a gombok a csengő, a 
figyelmeztetések és más hangeffektusok hangerejét vezérlik.

FIGYELMEZTETÉS:  A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a 
következő részt: B Függelék“Biztonság, kezelés és támogatás,,” 142. oldal. 

Hangerő 
növelése
Hangerő 
növelése

Hangerő 
csökkentése
Hangerő 
csökkentése

A csengő és a jelzések hangerejének zárolása:  Nyissa meg a Beállítások > Hangok pontot, és 
kapcsolja ki az „Állítás a gombokkal” funkciót.

A zenék és videók hangjának korlátozása:  Válassza a Beállítások > Zene > 
Hangerőkorlát menüpontot.

Megjegyzés:  Néhány országban az iPod touch jelezheti, ha a hangerőt az Európai Unió 
hallásbiztonsági irányelveiben meghatározott érték fölé növeli. Ha a hangerőt ezen szint fölé 
szeretné növelni, rövid ideig fel kell engednie a hangerővezérlést.

A Ne zavarjanak beállítással elnémíthatók a FaceTime-hívások, jelzések és értesítések.

Az iPod touch Ne zavarjanak módba állítása:  Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja 
be a Ne zavarjanak funkciót. A Ne zavarjanak funkció letiltja a FaceTime-hívások, jelzések és 
értesítések hangját, illetve fényjelzését, ha a képernyő zárolva van. Az ébresztések hangja ekkor 
is megmarad, és ha a képernyő nincs zárolva, a Ne zavarjanak funkció hatástalan.

A néma órák ütemezéséhez, bizonyos személyek hívásainak vagy az ismétlődő FaceTime-
hívások csengőhangjának engedélyezéséhez válassza a Beállítások > Értesítések > Ne 
zavarjanak menüpontot. Lásd: “A Ne zavarjanak és az Értesítések,” 106. oldal.

Ezenkívül bármelyik hangerőgombbal képet is készíthet, vagy rögzíthet videót. Lásd: 
9. fejezet, “Kamera,,” 60. oldal.

Állapotikonok
A képernyő tetején lévő állapotsávon megjelenő ikonok információkat nyújtanak az iPod touch 
készülékről:

Állapotikon Mit jelent

Wi-Fi* Azt mutatja, hogy az iPod touch Wi-Fi-hálózaton keresztül 
csatlakozik az internethez. Minél több sáv látható, annál erősebb a 
kapcsolat. Lásd: “Wi-Fi,” 104. oldal.

Hálózati tevékenység A hálózati aktivitást mutatja. Egyes, harmadik fél által készített 
alkalmazások szintén használhatják az ikont egy aktív 
folyamat megjelenítésére.

 Szinkronizálás Azt mutatja, hogy az iPod touch az iTunes 
alkalmazással szinkronizál.
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Állapotikon Mit jelent

 Repülőgép mód Azt mutatja, hogy a Repülőgép mód be van kapcsolva – azaz nem 
érhető el az internet, és nem használhatók Bluetooth® kapcsolaton 
keresztül más eszközök. A nem vezeték nélküli funkciók elérhetők. 
Lásd: “Repülőgép mód,” 104. oldal.

Ne zavarjanak Az jelzi, hogy a „Ne zavarjanak” be van kapcsolva. Lásd: “A Ne 
zavarjanak és az Értesítések,” 106. oldal.

VPN Azt mutatja, hogy VPN használatával csatlakozik a hálózathoz. Lásd: 
“VPN,” 108. oldal.

Lakat Az jelzi, hogy az iPod touch zárolva van. Lásd: “Altatás/ébresztés 
gomb,” 9. oldal.

Play Azt mutatja, hogy egy dal, hangoskönyv vagy podcast éppen 
lejátszás alatt áll. Lásd: “Zenék lejátszása,” 45. oldal.

Álló 
irányultság lakatja

Azt mutatja, hogy az iPod touch képernyője zárolva van álló 
irányultságúra. Lásd: “Álló vagy fekvő irányultság,” 20. oldal.

Jelzés Azt mutatja, hogy be van állítva egy jelzés. Lásd: 
22. fejezet, “Óra,,” 96. oldal.

Helyszín-
szolgáltatások

Azt mutatja, hogy egy alkalmazás a helymeghatározás szolgáltatást 
használja. Lásd: “Adatvédelem,” 112. oldal.

Bluetooth* Kék vagy fehér ikon:  A Bluetooth be van kapcsolva, és egy eszközzel 
(például headset) párosítva van. 

Szürke ikon:  A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az 
eszközzel, de az eszköz a hatókörön kívül helyezkedik el, vagy ki 
van kapcsolva. 

Nincs ikon:  A Bluetooth ki van kapcsolva, vagy nincs párosítva. 
Lásd: “Bluetooth-eszközök,” 34. oldal.

Bluetooth-
akkumulátor

A párosított Bluetooth-eszközben található akkumulátor 
töltöttségének szintjét mutatja.

Akkumulátor Az akkumulátorszintet vagy a töltési állapotot mutatja. Lásd: 
“Akkumulátor,” 36. oldal.

* Tartozékok és vezeték nélküli teljesítmény:  Bizonyos tartozékoknak az iPod touch-csal 
történő használata csökkentheti a vezeték nélküli teljesítményt. Nem minden iPod-tartozék 
teljesen kompatibilis az iPod touch-csal. Segíthet megszüntetni az iPod touch és a tartozék 
közötti interferenciát, ha bekapcsolja az iPod touch repülőgép módját. Amíg a repülőgép mód 
be van kapcsolva, nem kezdeményezhet és nem fogadhat FaceTime-hívásokat, illetve a vezeték 
nélküli kommunikációt használó funkciók sem érhetők el. Az iPod touch és a csatlakoztatott 
tartozék másik helyzetbe vagy helyre helyezése javíthatja a vezeték nélküli teljesítményt.
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·
FIGYELMEZTETÉS:  A sérülések elkerülése érdekében olvassa el a “Fontos biztonsági 
tudnivalók,” 142. oldal című részt az iPod touch használata előtt.

Amire szüksége van
Az iPod touch használatához a következők szükségesek:

 • Apple ID (egyes funkciókhoz, például iCloud, App Store és iTunes Store). Az Apple ID a 
kezdeti beállítások során hozható létre.

 • Wi-Fi internetkapcsolat

Az iPod touch számítógéppel történő használatához a következők szükségesek:

 • Internetkapcsolat a számítógépéhez (szélessávú javasolt)

 • USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal rendelkező Mac vagy PC és az alábbi operációs  
rendszerek egyike:

 • Mac OS X v10.6.8-as vagy újabb verzió

 • Windows 7, Windows Vista vagy Windows XP Home vagy Professional 3-as vagy újabb 
szervizcsomaggal

 • Az iTunes 10.7-es vagy újabb verziója (egyes szolgáltatásokhoz), amely a 
www.apple.com/hu/itunes/download/ weboldalról tölthető le

Az iPod touch beállítása
Az iPod touch beállításához és aktiválásához kapcsolja be az iPod touch készüléket, és 
kövesse a Beállítási asszisztens utasításait. A Beállítási asszisztens végigvezeti Önt a beállítási 
folyamaton, többek között a következő lépéseken: csatlakozhat egy Wi-Fi-hálózathoz, 
bejelentkezhet egy ingyenes Apple ID-val vagy létrehozhat egy Apple ID-t, beállíthatja az 
iCloud szolgáltatást, bekapcsolhatja az ajánlott funkciókat, például a Helymeghatározás 
és az iPod touch keresése szolgáltatást. Beállítás közben az iCloud vagy iTunes biztonsági 
mentéséből visszaállítást is végezhet.

Az aktiválás Wi-Fi-hálózaton keresztül végezhető el. Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi-hálózat, az 
iPod touch a számítógéphez csatlakoztatva is aktiválható az iTunes segítségével.

Az iPod touch csatlakoztatása a számítógéphez
Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi-kapcsolat, akkor a teljes beállításhoz számítógéphez kell 
csatlakoztatni az iPod touch készüléket. Ha az iPod touch készüléket a számítógéphez 
csatlakoztatja, akkor az iTunes segítségéve szinkronizálhat zenét, videót és más adatokat is. 
A különféle tartalmak vezeték nélküli hálózaton is szinkronizálhatók a számítógéppel. Lásd: 
“iCloud,” 14. oldal és “Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 15. oldal.

Első lépések

http://www.apple.com/hu/itunes/download/
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Az iPod touch csatlakoztatása a számítógéphez:  Használja a mellékelt Lightning–USB-
kábelt (5. generációs iPod touch esetén) vagy a Dokkcsatlakozó–USB-kábelt (4. generációs 
iPod touch esetén).

Csatlakozás az internethez
Az iPod touch Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez. Ha az eszköz az internethez 
csatlakozó Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, az internetkapcsolat automatikusan létrejön a 
következő alkalmazások használatakor: Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Részvények, 
Térképek, Időjárás, az App Store áruház vagy az iTunes Store áruház. A Wi-Fi-hálózatokhoz 
csatlakozásról itt olvashat: “Wi-Fi,” 104. oldal.

E-mail és más fiókok beállítása
Az iPod touch használható az iClouddal, a Microsoft Exchange szolgáltatással, illetve a 
népszerű webalapú levelező, névjegy- és naptárkezelő szolgáltatásokkal. Ha még nincs e-mail 
fiókja, akkor ingyenesen létrehozhat iCloud-fiókot az iPod touch kezdeti beállításakor, vagy 
később, a Beállítások > iCloud menüpontban. Lásd: “iCloud,” 14. oldal.

iCloud-fiók beállítása:  Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot.

Egyéb fiók beállítása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot.

Amennyiben a cége vagy szervezete támogatja, LDAP- vagy CardDAV-fiók használatával is 
hozzáadhat kontaktokat. Lásd: “Kontaktok hozzáadása,” 114. oldal.

Hozzáadhat naptárakat egy CalDAV-naptárfiók segítségével, továbbá előfizethet iCalendar- 
(.ics) naptárakra, vagy importálhatja őket a Mail alkalmazásból. Lásd: “Munkavégzés több 
naptárral,” 85. oldal.

Apple ID
Az Apple ID annak az ingyenes fióknak a felhasználóneve, amellyel eléri az Apple 
szolgáltatásait, például az iTunes Store és az App Store áruházat, illetve az “iCloud,” 
szolgáltatást. Az Apple termékekkel végzett összes tevékenységéhez kizárólag egyetlen 
Apple ID-ra van szüksége. A használt, megvásárolt vagy bérelt szolgáltatások és termékek 
pluszköltségeket vonhatnak maguk után.

Ha már rendelkezik Apple ID-val, használja az iPod touch első alkalommal történő beállításakor, 
illetve amikor az Apple szolgáltatásainak használatához kell bejelentkeznie. Ha még nem 
rendelkezik Apple ID-val, bármikor létrehozhat egyet, amikor az eszköz arra kéri, hogy 
jelentkezzen be.

Apple ID létrehozása:  Válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot, és koppintson 
a Bejelentkezés elemre. (Ha már be van jelentkezve a fiókjába, és újat szeretne létrehozni, 
először koppintson az Apple ID elemre, majd a Kijelentkezés gombra.)
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További tudnivalókért látogasson el a 
support.apple.com/kb/he37?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Tartalomkezelés az iOS rendszerű készülékeken
Az iOS rendszerű készülékek és számítógépek között az iCloud vagy az iTunes segítségével 
vihetők át adatok és fájlok.

 • Az iCloud tárolja a fotókat, alkalmazásokat, kontaktokat, naptárakat és más adatokat, és 
vezeték nélküli kapcsolaton keresztül küldi őket az eszközökre, hogy azok naprakészek 
maradjanak. Lásd: “iCloud,” 14. oldal.

 • Az iTunes szinkronizálja a zenéket, videókat, fotókat és egyéb tartalmat a számítógép és 
az iPod touch készülék között. Az iPod touch készüléket USB-kábellel csatlakoztathatja 
a számítógéphez, vagy beállíthatja, hogy vezeték nélkül, Wi-Fi-kapcsolattal végezzen 
szinkronizálást. Az egyik készüléken végrehajtott módosítások szinkronizálás közben 
átmásolódnak a másikra. Az iTunes alkalmazással emellett fájlokat másolhat az iPod touch 
készülékre, vagy a számítógépre másolhatja az iPod touch készüléken létrehozott 
dokumentumot. Lásd: “Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 15. oldal.

Használhatja az iCloud vagy az iTunes szolgáltatást vagy mindkettőt is, az igényeinek 
megfelelően. A Fotóadatfolyam szolgáltatással például automatikusan átmásolhatók az 
iPod touch készülékkel készített fotók az összes készülékre, az iTunes alkalmazással pedig 
szinkronizálhatók a fotóalbumok a számítógép és az iPod touch között.

Fontos:  Ha az iTunes Infó panelének adatait (például kontaktok, naptárak, jegyzetek) az iCloud 
szolgáltatással szinkronizálja az eszközök között, akkor ne használja az iTunes alkalmazást az 
adatok szinkronizálására. Különben előfordulhat, hogy azonos elemekkel fog rendelkezni.

iCloud
Az iCloud egy olyan szolgáltatás, amely menti a tartalmakat, így a zenét, fotókat, kontaktokat, 
naptárakat és a támogatott dokumentumokat is. Az iCloudban tárolt tartalom vezeték nélküli 
átvitellel a többi olyan iOS rendszerű készülékére és számítógépére kerül, amelyet azonos 
iCloud-fiókkal működtet.

Az iCloud iOS 5-ös vagy újabb rendszert futtató eszközökön, OS X Lion v10.7.2-es vagy újabb 
rendszerrel működő Mac számítógépeken és Windows rendszerű iCloud üzemmódtáblát 
használó (Windows Vista 2-es szervizcsomag vagy Windows 7 meglétét igénylő) PC-ken 
érhető el.

Megjegyzés:  Az iCloud nem mindenhol érhető el, és a szolgáltatásai területfüggőek. További 
információk: www.apple.com/hu/icloud.

Az iCloud szolgáltatásai közé a következők tartoznak:

 • iTunes a Felhőben – Töltse le bármikor a korábbi iTunes-zenéit és a megvásárolt TV-műsorokat 
ingyen az iPod touch-ra.

 • Alkalmazások és könyvek – Töltse le bármikor a korábbi App Store- és iBookstore-vásárlásait 
ingyen az iPod touch-ra.

 • Fotóadatfolyam – Az egyik eszközön Ön által készített fotók a többi eszközén is megjelennek. 
Lásd: “Fotóadatfolyam,” 65. oldal.

 • Dokumentumok a Felhőben – Az iCloud-kompatibilis alkalmazások esetében a 
dokumentumok és az alkalmazások adatai minden eszközén naprakészek lesznek.

http://support.apple.com/kb/he37?viewlocale=hu_HU
http://www.apple.com/hu/icloud
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 • Mail, Kontaktok, Naptárak – Levelezési kontaktjai, naptárai, jegyzetei és emlékeztetői minden 
eszközén naprakészek lesznek.

 • Biztonsági mentés  – Mentse automatikusan az iPod touch készülékét az iCloudra, 
valahányszor az áramforráshoz és Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Lásd: “Az iPod touch 
biztonsági mentése,” 146. oldal.

 • iPod keresése – megkeresi az iPod touch-ot a térképen, üzenetet jelenít meg, hangot játszik 
le, zárolja a képernyőt, vagy távolról törli az adatokat. Lásd: “iPod keresése,” 35. oldal.

 • Barátok megkeresése – Tudassa tartózkodási helyét azokkal, akik fontosak Önnek. Töltse le az 
ingyenes alkalmazást az App Store áruházból.

 • iTunes Match – iTunes Match-előfizetéssel minden zenéje, így a CD-kről Ön által importált 
vagy az iTuneson kívüli forrásból vásárolt zenék is megjelennek az összes eszközén, és 
kívánság szerint letölthetők és lejátszhatók lesznek. Lásd: “iTunes Match,” 50. oldal.

 • iCloud-lapok – Megtekintheti a többi iOS rendszerű eszközén vagy OS X Mountain Lion vagy 
újabb verziójú számítógépén megnyitott weblapokat. Lásd: “Safari”.

Az iCloud révén ingyenes e-mail fiókhoz és 5 GB-nyi tárhelyhez jut, amelyen a leveleit, 
dokumentumait és biztonsági mentéseit tárolhatja. A vásárolt zenék, alkalmazások, tv-műsorok 
és könyvek nem csökkentik az ingyenes tárhely méretét.

iCloud-fiók létrehozása, bejelentkezés és az iCloud beállításainak megadása:  Válassza a 
Beállítások > iCloud menüpontot.

További iCloud-tárhely vásárlása:  Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági 
mentés lehetőséget, majd koppintson a Tárhely kezelése elemre. iCloud-tárhely vásárlásával 
kapcsolatos információkért nyissa meg az help.apple.com/icloud weboldalát.

Korábbi vásárlás megtekintése és letöltése:  

 • Az iTunes Store áruházból megvásárolt termékek:  Válassza az iTunes menüpontot, és 
koppintson a További, majd a Megvásárolt elemre.

 • Az App Store áruházból megvásárolt termékek:  Válassza az App Store menüpontot, és 
koppintson a Frissítések, majd a Megvásárolt elemre.

 • iBookstore-vásárlások:  Válassza az iBooks menüpontot, és koppintson az Áruház, majd a 
Megvásárolt elemre.

Automatikus letöltések bekapcsolása zenékhez, alkalmazásokhoz vagy könyvekhez:  
Válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

Ha többet szeretne tudni az iCloud szolgáltatásról, látogasson el a www.apple.com/hu/icloud 
weboldalra. Információért keresse fel a www.apple.com/emea/support/icloud/ címet.

Szinkronizálás az iTunes alkalmazással
Az iTunes alkalmazással végzett szinkronizálás során az alkalmazás adatokat másol a 
számítógépről az iPod touch-ra, és viszont. A szinkronizáláshoz csatlakoztassa az iPod touch-ot 
a számítógéphez a Lightning–USB-kábellel (5. generációs iPod touch esetén) vagy a 
Dokkcsatlakozó–USB-kábellel (korábbi iPod touch-modellek esetén), illetve állítsa be az iTunes 
alkalmazást a Wi-Fi-kapcsolaton való szinkronizálásra. Beállíthatja, hogy az iTunes fotókat, 
videókat, podcastokat, alkalmazásokat és egyebeket szinkronizáljon. Ha többet szeretne tudni 
az iPod touch szinkronizálásáról, nyissa meg az iTunes alkalmazást a számítógépen, és indítsa el 
az iTunes súgóját a Súgó menüből.

http://help.apple.com/icloud
http://www.apple.com/hu/icloud
http://www.apple.com/emea/support/icloud/
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A vezeték nélküli iTunes szinkronizálás beállítása:  A számítógép iTunes alkalmazásában (az 
Eszközök menüben) válassza az iPod touch elemet, kattintson az Összegzés lehetőségre, majd 
kapcsolja be a „Szinkronizálás Wi-Fi-kapcsolaton keresztül” funkciót.

Ha a Wi-Fi-szinkronizálás aktív, az iPod touch szinkronizálni kezd, amint áramforráshoz 
csatlakozik, valamint az iPod touch és a számítógép egyaránt ugyanahhoz a vezeték nélküli 
hálózathoz kapcsolódik, és az iTunes el van indítva a számítógépen. További tudnivalókért lásd: 
“iTunes Wi-Fi-szinkronizálás,” 108. oldal. 

Tippek az iTunesszal való szinkronizáláshoz
 • Ha a kontaktokat, naptárakat és könyvjelzőket az iCloud szolgáltatásban tárolja, ne 

szinkronizálja őket az iPod touch-ra az iTunes használatával.

 • Az iPod touch készüléken az iTunes Store vagy az App Store áruházban történt vásárlások 
tartalma visszaszinkronizálódik az iTunes könyvtárba. Az iTunes Store áruházból a 
számítógép segítségével is vásárolhat vagy tölthet le tartalmat és alkalmazásokat, ezt 
követően pedig szinkronizálhatja őket az iPod touch készülékre.

 • A készülék Összegzés paneljén beállíthatja, hogy az iTunes automatikusan szinkronizálja-e az 
iPod touch készüléket, ha az a számítógéphez csatlakozik. A beállítás átmeneti felülírásához 
nyomja le (Mac esetén) a Command–Alt, (PC esetén a Shift–Ctrl) billentyűkombinációt, amíg 
az iPod touch meg nem jelenik az oldalsávon.

 • Az eszköz Összegzés paneljén jelölje ki az „iPod biztonsági mentés titkosítása” lehetőséget, 
ha az iTunes alkalmazással végzett biztonsági mentés végrehajtása közben titkosítani kívánja 
a számítógépen tárolt adatokat. A titkosított biztonsági mentéseket lakat ikon  jelöli, 
a biztonsági mentés visszaállítása pedig csak jelszóval lehetséges. Ha nem jelöli be ezt a 
lehetőséget, más (például az e-mail fiókokhoz tartozó) jelszavak nem kerülnek a biztonsági 
mentésbe, és ismét meg kell adni őket, ha az iPod touch-ot a biztonsági mentésből 
állítja vissza.

 • E-mail fiókok szinkronizálásakor az eszköz Infó paneljén csak a beállítások másolódnak a 
számítógépről az iPod touch készülékre. Ha az iPod touch készüléken módosítja az e-mail 
fiókot, akkor a módosítások nem lesznek hatással a számítógépen lévő fiókra.

 • Az eszköz Infó paneljén a Haladó elemre kattintva megadhatja azokat a beállításokat, 
amelyekkel az iPod touch készüléken található adatok felcserélhetők a számítógépről 
származó adatokkal a következő szinkronizálás során.

 • Amennyiben egy podcast vagy hangoskönyv egy részét hallgatja, és a tartalmat az iTunes 
segítségével szinkronizálja, annak helye is átvitelre kerül, ahol a történet hallgatásában 
éppen tart. Amennyiben az iPod touch készüléken kezdte el hallgatni a történetet, 
ugyanott folytathatja a történet hallgatását a számítógépén lévő iTunes alkalmazással, ahol 
abbahagyta, és viszont. 

 • A készülék Fotó paneljén fotókat és videókat szinkronizálhat a számítógép 
egyik mappájából.
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A felhasználói útmutató megtekintése az iPod touch készüléken
Az iPod touch felhasználói útmutatója az iPod touch készüléken a Safari böngészővel tekinthető 
meg az ingyenes iBooks alkalmazásban.

A használati útmutató megjelenítése Safari böngészővel:  Koppintson a  szimbólumra, 
majd az iPod touch Felhasználói útmutató könyvjelzőjére.

 • A felhasználói útmutató ikonjának hozzáadása a Főképernyőhöz:  Koppintson a  
szimbólumra, majd a „Hozzáadás a Főképernyőhöz” lehetőségre.

 • A felhasználói útmutató megtekintése más nyelven:  Koppintson a „Nyelvek közötti váltás” 
lehetőségre a fő tartalomlapon, a képernyő alján

A használati útmutató megtekintése az iBooks alkalmazással:  Ha még nem telepítette 
az iBooks alkalmazást, nyissa meg az App Store áruházat, majd keresse meg és telepítse az 
„iBooks” elemet. Nyissa meg az iBooks alkalmazást, koppintson az Áruház elemre, és töltse le az 
ingyenes útmutatót (keressen az „iPod touch útmutató” szavakra).

Az iBooks alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért lásd: 30. fejezet, “iBooks,,” 118. oldal.
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Alkalmazások használata
Az iPod touch készüléket ujjmozdulatokkal tudja vezérelni, ha egyszer vagy duplán 
koppint az érintőképernyőn lévő objektumokra, vagy arrébb legyinti vagy összecsippenti 
az objektumokat.

Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között
A Főképernyő megnyitásához nyomja meg a Főgombot .

Alkalmazás megnyitása:  Koppintson rá.

A Főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg ismét a Főgombot .

Egy másik Főképernyő megjelenítése:  Legyintsen balra vagy jobbra.

Legyintsen balra vagy jobbra 
egy másik Főképernyőre 
való váltáshoz.

Legyintsen balra vagy jobbra 
egy másik Főképernyőre 
való váltáshoz.

Ugrás az első Főképernyőre:  Nyomja meg a Főgombot .

A nemrég használt alkalmazások megtekintése:  Koppintson duplán a Főgombra  a 
multitasking sáv megjelenítéséhez.

Alapok
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Koppintson egy tetszőleges alkalmazásra, ha ismét használni kívánja. Balra legyintéssel további 
alkalmazásokat is megtekinthet.

Nemrég használt alkalmazásokNemrég használt alkalmazások

Ha sokféle alkalmazással rendelkezik, a Spotlight segítségével is megkeresheti és megnyithatja 
őket. Lásd: “Keresés,” 29. oldal.

Görgetés
Görgetéshez végezzen felfelé vagy lefelé irányuló húzást. Bizonyos képernyőkön, például 
weblapokon, oldalirányban is végezhet görgetést. Az ujjának a görgetés céljából történő 
elhúzásakor a képernyőn semmi nem lesz kiválasztva vagy aktiválva.

A gyors görgetéshez végezzen pöccintő mozdulatot.

Megvárhatja, amíg a görgetés magától megáll, vagy a képernyő tetszőleges helyének 
megérintésével azonnal megállíthatja.

Ha gyorsan egy oldal tetejére szeretne navigálni, koppintson a képernyő tetején 
lévő állapotsávra.
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Listák
Az adott listától függően egy elem kiválasztása különböző dolgokat eredményezhet – 
kinyílhat például egy új lista, elindulhat egy dal lejátszása, megnyílhat egy e-mail, illetve 
megjelenhetnek valakinek a kapcsolattartási adatai.

Listán lévő elem kiválasztása:  Koppintson rá.

Néhány lista szélén egy index található, amely gyorsabbá teszi a navigálást.

Húzza az ujját az index 
mentén a gyors görgetéshez. 
Koppintson egy betűre egy 
szakaszra való ugráshoz. 

Húzza az ujját az index 
mentén a gyors görgetéshez. 
Koppintson egy betűre egy 
szakaszra való ugráshoz. 

Visszatérés az előző listához:  Koppintson a Vissza gombra a bal felső sarokban.

Nagyítás vagy kicsinyítés
Az adott alkalmazástól függően nagyíthatja és kicsinyítheti a képernyőn látható képet. Fotók, 
weboldalak, levelek vagy térképek megtekintésekor például összecsippentheti két ujját a 
nagyításukhoz, vagy szétcsippentéssel kicsinyítheti őket. Fotók és weboldalak esetében gyors 
dupla koppintással is végezhet nagyítást, illetve ismételt dupla koppintással lekicsinyítheti 
a fotókat és weboldalakat. Térképek esetén használjon dupla koppintást a nagyításhoz, 
kicsinyítéshez pedig két ujjal történő egyszeres koppintást.

A Méretezés egy olyan hozzáférhetőségi szolgáltatás is, amely lehetővé teszi, hogy bármely 
használt alkalmazás képernyőjét felnagyíthassa annak érdekében, hogy ennek segítségével 
megtekinthesse a kijelző tartalmát. Lásd: “Méretezés,” 134. oldal.

Álló vagy fekvő irányultság
Az iPod touch alkalmazásainak többségét álló vagy fekvő irányultságban is megtekintheti. 
Forgassa el az iPod touchot, és a kijelző is elfordul úgy, hogy az új irányhoz igazítsa a tartalmat.
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A képernyő zárolása álló irányultsággal:  Koppintson duplán a Főgombra , legyintse balról 
jobbra a multitasking sávot, majd koppintson a  szimbólumra.

Az irányultság zárolását jelző ikon  akkor jelenik meg az állapotsávban, amikor a képernyő 
irányultsága zárolva van.

Fényerő beállítása
A képernyő fényereje kézzel állítható. A 4. generációs iPod touch-on bekapcsolhatja az 
Automatikus fényerő funkciót, ha azt szeretné, hogy az iPod touch a beépített környezeti 
megvilágítási érzékelő segítségével automatikusan állítsa be a fényerőt.

A képernyő fényerejének módosítása:  Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép 
menüpontot, majd húzza el a csúszkát.

Az Automatikus fényerő funkció be- vagy kikapcsolása:  Kövesse a Beállítások > Fényerő és 
háttérkép menüpontot (csak a 4. generációs iPod touch esetén).

Lásd: “Fényerő és háttérkép,” 111. oldal.

A Főképernyő testreszabása
Igény szerint testre szabhatja az alkalmazások elrendezését a Főképernyőn, mappákba 
rendezheti az alkalmazásokat, és módosíthatja a háttérképet.

Alkalmazások átrendezése
A Főképernyő testreszabásához átrendezheti az alkalmazásokat, áthelyezheti az 
alkalmazásokat a Dock eszközre a képernyő alsó része mentén, és további Főképernyőket 
hozhat létre.

Alkalmazások átrendezése:  Érintsen meg egy tetszőleges alkalmazást a Főképernyőn, és 
tartsa megérintve, amíg az alkalmazás ugrálni nem kezd, majd áthúzással helyezze át az 
alkalmazásokat. Az elrendezést a Főgomb  megnyomásával mentheti.

Új Főképernyő létrehozása:  Az alkalmazások átrendezése közben húzzon át egy alkalmazást a 
jobb szélső képernyő jobb szélére, amíg megjelenik egy új képernyő.

Legfeljebb 11 Főképernyőt hozhat létre. A Dock feletti pontok a képernyők számát és az 
aktuálisan megnyitott képernyőt mutatják.

A képernyők közötti váltáshoz legyintsen balra vagy jobbra. Az első Főképernyő megnyitásához 
nyomja meg a Főgombot .
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Alkalmazás áthelyezése másik képernyőre:  Amikor az alkalmazások ugrálnak, húzza át őket a 
képernyő szélére.

A Főképernyő testreszabása az iTunes használatával:  Csatlakoztassa az iPod touch-ot 
a számítógéphez. A számítógép iTunes alkalmazásában jelölje ki az iPod touch elemet, 
majd kattintson az Alkalmazások gombra az iPod touch Főképernyőjét ábrázoló 
kép megjelenítéséhez.

A Főképernyő eredeti elrendezésének visszaállítása:  A Beállítások között válassza az 
Általános > Visszaállítás menüpontot, majd koppintson a „Főoldal elrendezésének törlése” 
elemre. A Főképernyő visszaállításával eltávolít minden mappát, amelyet létrehozott, és az 
alapértelmezett háttérképet alkalmazza a Főképernyőn.

Rendszerezés mappákkal
A Főképernyőkön lévő alkalmazásokat igény szerint mappákba rendezheti. Ha az 
alkalmazásokhoz hasonlóan a mappákat is át kívánja rendezni, húzza át őket egy tetszőleges 
helyre a Főképernyőkön, vagy húzza át őket a Dock eszközre.

Mappa létrehozása:  Érintsen meg egy alkalmazást, és tartsa megérintve, amíg a Főképernyő 
ikonjai ugrálni nem kezdenek, majd húzza át az alkalmazást egy másik alkalmazásra.

Az iPod touch létrehoz egy új mappát a két alkalmazással, és nevet ad a mappának az 
alkalmazások típusa alapján. Ha át kívánja írni a nevet, koppintson a névmezőre.

Mappa megnyitása:  Koppintson a mappára. Egy mappa bezárásához koppintson a mappán 
kívülre, vagy nyomja meg a Főgombot .

Rendszerezés mappákkal:  Az alkalmazások átrendezése közben (az ikonok ugrálnak):

 • Alkalmazás hozzáadása mappához:  Húzza az alkalmazást a mappára.

 • Alkalmazás eltávolítása mappából:  Nyissa meg a mappát, ha szükséges, majd húzza ki az 
alkalmazást a mappából.

 • Mappa törlése:  Távolítson el minden alkalmazást a mappából. A mappa 
automatikusan törlődik.

 • Mappa átnevezése:  Koppintson a mappára a mappa megnyitásához, majd koppintson a 
névre, és írjon be egy új nevet.

Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot .



 Fejezet  3    Alapok 23

A háttérkép módosítása
A zárolási képernyőt és a Főképernyőt egyaránt testre szabhatja, ha háttérképként választ 
ki egy fotót vagy egy képet. Válassza ki a rendszerfotók egyikét, vagy válasszon fotót a 
Filmtekercsről vagy az iPod touch albumaiból.

A háttérkép módosítása:  Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép menüpontot.

Gépelés
Amikor szöveget kell beírnia, a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével gépelhet.

Szöveg begépelése
A különféle szövegek, például kontaktadatok, levelek és webcímek beírásához használja a 
képernyőn megjelenő billentyűzetet. A billentyűzet az adott alkalmazástól és az írás nyelvétől 
függően kijavíthatja a helyesírási hibákat, felajánlhatja a szavak végződését, sőt az Ön írási 
szokásait is elsajátíthatja.

A gépeléshez Apple vezeték nélküli billentyűzetet is használhat. Lásd: “Apple vezeték nélküli 
billentyűzet,” 26. oldal. Ha diktálni szeretne a gépelés helyett, olvassa el a “Diktálás,” 26. oldal 
című részt.

Szöveg begépelése:  A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson egy szövegmezőre, majd a 
billentyűzeten lévő billentyűkre.

Gépelés közben minden betű láthatóvá válik az ujjai felett. Amennyiben rossz billentyűt érint 
meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A betű addig nem kerül begépelésre, amíg fel 
nem emeli az ujját a billentyűről.

 • Nagybetűk írása:  Betűre koppintás előtt koppintson a Shift billentyűre . Illetve érintse meg 
és tartsa megérintve a Shift billentyűt, majd csúsztassa ujját egy betűre.

 • Pont és szóköz gyors beírása:  Duplán koppintson a szóköz billentyűre. 

 • A Caps Lock funkció bekapcsolása:  Koppintson duplán a Shift billentyűre . A Caps Lock 
funkció kikapcsolásához koppintson a Shift billentyűre.

 • Számok, központozási jelek vagy szimbólumok beírása:  Koppintson a Szám billentyűre . 
További központozási jelek és szimbólumok megjelenítéséhez koppintson a Szimbólum 
billentyűre .
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 • Ékezetes betűk vagy egyéb másodlagos karakterek beírása:  Érintsen meg egy billentyűt, és 
tartsa megérintve, majd az ujja elcsúsztatásával válasszon az alábbi opciók közül.

Egy másik karakter beírásához 
tartson megérintve egy billentyűt, 
majd csúsztassa el az ujját egy 
lehetőség kiválasztásához.

Egy másik karakter beírásához 
tartson megérintve egy billentyűt, 
majd csúsztassa el az ujját egy 
lehetőség kiválasztásához.

Gépelési beállítások megadása:  Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot.

Szöveg szerkesztése
Ha szöveget kíván szerkeszteni, a képernyőn megjelenő nagyítóval oda igazíthatja a beszúrási 
pontot, ahol szüksége van a szerkesztésre. Igény szerint kijelölheti, illetve kivághatja, 
másolhatja és beillesztheti a szövegeket. Bizonyos alkalmazásokban fotókat és videókat is 
kivághat, illetve beilleszthet.

A beszúrási pont pozicionálása:  Érintse meg, és tartsa megérintve a szöveget, hogy 
megjelenítse a nagyítóüveget, majd húzással jelölje ki a beszúrási pontot.

Szöveg kijelölése:  Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölő gombokat. 
Koppintson a Kijelölés elemre a szomszédos szó kijelöléséhez, vagy koppintson az Összes 
kijelölése opcióra, ha a teljes szöveget ki szeretné jelölni.

A szavakat úgy is kijelölheti, ha duplán koppint rájuk. Több vagy kevesebb szöveg kijelöléséhez 
húzza el a fogópontokat. Az írásvédett dokumentumokban (pl. weboldalakon) érintse meg a 
kijelölni kívánt szavakat, és tartsa őket megérintve.

Szöveg kivágása vagy másolása:  Jelöljön ki szöveget, majd koppintson a Kivágás vagy 
Másolás elemekre.

Szöveg beillesztése:  Koppintson a beszúrási pontra, majd a Beillesztés elemre az utoljára 
kivágott vagy másolt szöveg beszúrásához. Ha le kívánja cserélni a szöveget, jelölje ki, mielőtt a 
Beillesztés elemre koppint.

Az utolsó szerkesztés visszavonása:  Rázza meg az iPod touch-ot, majd koppintson a 
Visszavonás elemre.

A szöveg átalakítása félkövérre, dőltre vagy aláhúzottra:  Jelölje ki a szöveget, és koppintson 
a  elemre, majd a B/I/U opcióra (nem mindig érhető el).
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Szó definíciójának beolvasása:  Jelölje ki a szót, majd koppintson a Definiálás lehetőségre 
(nem mindig érhető el).

Helyettesítő szavak beolvasása:  Jelöljön ki egy szót, majd koppintson a Javaslat lehetőségre 
(nem mindig érhető el).

Automatikus javítás és helyesírás-ellenőrzés
A nyelvek többségénél az iPod touch az aktív szótár segítségével javítja ki a helyesírási hibákat, 
illetve az aktív szótár segítségével ad javaslatokat gépelés közben. Az iPod touch által javasolt 
szót a gépelés megszakítása nélkül elfogadhatja. A támogatott nyelvek listájához látogasson el 
a www.apple.com/ipodtouch/specs.html címre.

Javasolt szóJavasolt szó

A javaslat elfogadása:  Üssön le egy szóközt vagy írásjelet, vagy az Enter billentyűt.

Javaslat elutasítása:  Koppintson a javaslat melletti „x” gombra.

Minél többször utasít el egy adott szót, az iPod touch annál nagyobb valószínűséggel fogadja 
el a felhasználó által beírt változatot.

Az iPod touch aláhúzza a gépelési hibát tartalmazó szavakat.

Hibásan írt szó cseréje:  Koppintson az aláhúzott szóra, majd a helyesen betűzött szóra. Ha az 
Ön által kívánt szó nem jelenik meg, egyszerűen gépelje be.

Az automatikus javítás vagy a helyesírás-ellenőrzés be- vagy kikapcsolása:  Válassza a 
Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot.

Billentyűparancsok és személyes szótár
A billentyűparancsokkal a hosszabb kifejezések és szavak helyett mindössze néhány karaktert 
kell bevinnie. A kibővített szöveg mindig megjelenik, amikor beírja a billentyűparancsot. A „jnk” 
billentyűparancs például a „Jó napot kívánok!” mondattá bővül. 

Billentyűparancs létrehozása  Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot, 
majd koppintson az Új billentyűparancs elemre.

A szavak vagy kifejezések javításának letiltása az iPod touch készüléken:  Hozzon létre egy 
billentyűparancsot, de hagyja üresen a Billentyűparancs mezőt.

Billentyűparancs szerkesztése:  Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot, 
majd koppintson a billentyűparancsra.

Az iCloud használata a személyes szótár naprakészen tartásához minden iOS rendszerű 
eszközön:  Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a „Dokumentumok és 
adatok” funkciót.

http://www.apple.com/ipodtouch/specs.html
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Billentyűzetkiosztások
A Beállítások segítségével beállíthatja a képernyőn megjelenő billentyűzet vagy az iPod touch 
készülékhez használt Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását. Az elérhető kiosztások 
a billentyűzet nyelvétől függenek. Lásd: “Apple vezeték nélküli billentyűzet,” lejjebb, illetve 
A Függelék“Nemzetközi billentyűzetek,,” 139. oldal.

Billentyűzetkiosztások kijelölése:  Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > 
Billentyűzetek menüpontot, jelöljön ki egy nyelvet, majd válassza ki a kiosztásokat.

Apple vezeték nélküli billentyűzet
Az iPod touch-on (külön megvásárolható) Apple vezeték nélküli billentyűzettel is gépelhet. Az 
Apple vezeték nélküli billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, ezért először 
párosítania kell az iPod touch-csal. Lásd: “Bluetooth-eszközök párosítása,” 34. oldal.

A párosítást követően a csatlakozás mindig létrejön, ha a billentyűzet az iPod touch hatókörén, 
vagyis kb. 10 méteres távolságon belül van. Ha egy szövegmezőre koppint, és vezeték 
nélküli billentyűzet van csatlakoztatva, a képernyőn látható billentyűzet nem jelenik meg. Az 
akkumulátortöltöttség megőrzése érdekében kapcsolja ki a billentyűzetet, ha nem használja.

A nyelv megváltoztatása vezeték nélküli billentyűzet használatakor:  Nyomja meg a 
Command–szóköz billentyűkombinációt a választható nyelvek listájának megjelenítéséhez. 
Tartsa nyomva a Command billentyűt; ekkor a szóköz billentyű ismételt megnyomásával másik 
nyelvet választhat.

A vezeték nélküli billentyűzet kikapcsolása:  Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a 
billentyűzeten, amíg a zöld fény ki nem alszik. 

Amikor a billentyűzet ki van kapcsolva, vagy az iPod touch hatókörén kívül esik, az iPod touch 
megszünteti a kapcsolatot a billentyűzettel.

Vezeték nélküli billentyűzet párosításának megszüntetése:  Válassza a Beállítások > 
Bluetooth menüpontot, és koppintson a billentyűzet neve melletti  szimbólumra, majd az 
„Eszköz elfelejtése” lehetőségre.

Diktálás
Az 5. generációs iPod touch-on gépelés helyett diktálhatja is a szöveget. A diktálás funkció 
használatához a Siri szolgáltatásnak bekapcsolva kell lennie, és az iPod touch-nak az 
internethez kell kapcsolódnia. Diktálhat írásjeleket, és szövegformázó parancsokat is kiadhat.

Megjegyzés:  A diktálás nem minden nyelven és területen érhető el; az elérhető funkciók 
is változhatnak.

A diktálás bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot, majd kapcsolja 
be a Siri funkciót.
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Szöveg diktálása:  A képernyőn megjelenő billentyűzeten koppintson a  elemre, majd kezdjen 
el beszélni. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.

Koppintson a diktálás 
megkezdéséhez.
Koppintson a diktálás 
megkezdéséhez.

Ezek jelennek meg, amikor 
a Siri összeállítja a szöveget 
a diktálásból.

Ezek jelennek meg, amikor 
a Siri összeállítja a szöveget 
a diktálásból.

Szöveg hozzáadásához koppintson újra a  ismét, és folytassa a diktálást. Szöveg beszúrásához 
először koppintson a beszúrás helyére. Diktálással a kijelölt szöveg is helyettesíthető.

Írásjelek hozzáadása és a szöveg formázása:  Ejtse ki az írásjel vagy formázás parancsát. 

Például: a „Zita vessző mellékelve a számla pont” diktálás eredménye: „Zita, mellékelve  
a számla.”

Az írásjelek és a formázás parancsai:

 • zárójel ... záró zárójel

 • új bekezdés

 • nagybetű – a következő szó nagybetűs

 • nagybetű be ... nagybetű ki – az összes szó első betűjének nagybetűssé tétele

 • csak nagybetű – a következő szó csak nagybetűkből áll

 • csak nagybetű be ... csak nagybetű ki – az összes közöttük lévő szó nagybetűs

 • nincs nagybetű be ... nincs nagybetű ki – az összes közöttük lévő szó kisbetűs

 • nincs szóköz be ... nincs szóköz ki – a közöttük lévő szavak egybeírása

 • szmájli – :-) beszúrása

 • szomorú szmájli – :-( beszúrása

 • kacsintás – :-) beszúrása
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Hangvezérlés
A Hangvezérlés segítségével a zenelejátszó beszédhanggal irányítható. Ha használni szeretné 
a Hangvezérlés funkciót, akkor távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple EarPods 
fülhallgatóra, vagy ezzel kompatibilis, mikrofonos kiegészítőre van szüksége.

Megjegyzés:  A Hangvezérlés esetleg nem érhető el minden nyelven.

A Hangvezérlés használata:  Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a Főgombot , amíg a 
Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés hallható nem lesz. 

A legjobb eredmény érdekében:

 • Beszéljen tisztán és természetesen.

 • A parancsok között tartson rövid szünetet.

 • Csak az iPod touch parancsait és neveit mondja ki.

Az elérhető parancsok listája: “Siri és Hangvezérlés,” 49. oldal.

A Hangvezérlés általában azon a nyelven várja a hangparancsokat, amely az iPod touch 
készülékhez be van állítva (a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv menüponton 
keresztül). A Hangvezérlés beállítások lehetővé teszik, hogy módosítsa a beszédhangparancsok 
kimondásának nyelvét. Bizonyos nyelvek eltérő nyelvjárással vagy kiejtéssel is 
rendelkezésre állnak.

A nyelv vagy ország módosítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > 
Hangvezérlés menüpontot, majd koppintson a megfelelő nyelvre vagy országra.

A Hangvezérlés használatára vonatkozó további tudnivalókért (beleértve a Hangvezérlésnek 
a különböző nyelveken való használatára vonatkozó információkat is) látogasson el a 
support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=hu_HU címre.

http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=hu_HU
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Keresés
Az iPod touch különféle alkalmazásaiban, továbbá a Wikipédián és a weben is végezhet 
keresést. Rákereshet egy adott alkalmazásra, de az összes alkalmazás között is végezhet 
keresést a Spotlight segítségével. A Spotlight az iPod touch készüléken lévő alkalmazások 
neveire is kiterjeszti a keresést – ha nagyon sok alkalmazással rendelkezik, a Spotlight 
segítségével kikeresheti és megnyithatja őket.

Egy adott alkalmazás keresése:  Gépeljen be szöveget a keresési mezőbe. 

Keresés az iPod touch készüléken a Spotlight segítségével:  Legyintsen jobbra az első 
Főképernyőről, vagy nyomja meg a Főgombot  bármelyik Főképernyőről. Gépeljen be 
szöveget a keresési mezőbe. 

A keresési eredmények megjelennek gépelés közben. Ha el kívánja rejteni a billentyűzetet, 
és több eredményt kíván látni, koppintson a Keresés elemre. Az eredménylista elemeit 
koppintással nyithatja meg. Az ikonok segítségével megállapíthatja, hogy az eredmények mely 
alkalmazásokból származnak. 

Az iPod touch a korábbi keresések alapján megjeleníthet egy csúcstalálatot.

A Spotlight az alábbiak között végez keresést:

 • Kontaktok – minden tartalom

 • Alkalmazások – alkalmazásnevek

 • Zenék – dalok címei, előadók és albumok nevei, valamint a podcastok és videók címei

 • Podcastok – podcastok címei

 • Videók – videók címei

 • Hangoskönyvek – hangoskönyvek címei

 • Jegyzetek – jegyzetek szövege

 • Naptár (események) – események címei, meghívottai, helyszínei és jegyzetei 

 • Mail – az összes fiók Címzett, Feladó és Tárgy mezője (az üzenetek szövegében nem  
történik keresés)

 • Emlékeztető – címek

 • Üzenetek – üzenetek nevei és szövege

Keresés a weben és a Wikipédián a Spotlight használatával:  Görgessen le a keresési 
eredmények aljára, majd koppintson a „Keresés a weben” vagy a „Keresés a Wikipédián” opcióra.
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Alkalmazások megnyitása a Keresés szolgáltatásból:  Írja be az alkalmazás teljes nevét vagy a 
név egy részletét, majd koppintson az alkalmazásra.

Válassza ki a kereséshez a megfelelő elemeket, illetve az elemek keresési sorrendjét.  
Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight keresés elemet.

Értesítések
Számos iPod touch alkalmazás rendelkezik jelzés funkcióval, hogy ne felejtkezzen el a fontos 
eseményekről. A jelzés rövid ideig megjelenhet a képernyő tetején feliratként, és eltűnik, ha 
nem válaszol rá. Megjelenhet továbbá a képernyő közepén is, ahol addig marad látható, amíg 
nem nyugtázza. Néhány alkalmazás a Főképernyőn, a saját ikonján is megjeleníthet jelvényt, 
ahol jelzi, hogy hány új elem várakozik – például hány új e-mail üzenet van. Probléma esetén 
– ha például az üzenet nem küldhető el – a jelvényen felkiáltójel  jelenik meg. A mappákon 
lévő számozott jelvény a mappában tárolt alkalmazások jelzéseinek számát mutatja.

A jelzések a Zárolás képernyőn is megjelenhetnek. 

Jelzés megválaszolása, ha az iPod touch zárolva van:  Legyintse a jelzést balról jobbra.

Az Értesítési központ az összes jelzést egy helyen jeleníti meg. Ha tehát nem tudta a 
fogadáskor nyugtázni az értesítést, az Értesítési központban megválaszolhatja, amikor készen 
áll. A jelzések fajtái:

 • Elmulasztott FaceTime-hívás

 • Új e-mail

 • Új szöveges üzenetek

 • Emlékeztetők

 • Naptáresemények

 • Baráti felkérések (Game Center)

Lekérdezhető továbbá a helyi időjárás, és megjeleníthető a személyes tőzsdei 
részvényszimbólum. Ha bejelentkezett a Twitter- vagy Facebook-fiókjába, az Értesítési 
központból küldhet tweetet vagy bejegyzést.
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Az Értesítési központ megtekintése:  Legyintsen lefelé a képernyő tetejétől. Görgessen a 
listában a többi jelzés megtekintéséhez.

 • Reagálás egy jelzésre:  Koppintson rá.

 • Jelzés eltávolítása:  Koppintson a  szimbólumra, majd a Törlés elemre.

Az alkalmazások jelzéseinek kezelése:  Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. Lásd: 
“A Ne zavarjanak és az Értesítések,” 106. oldal.

A jelzéshangok és a jelzés hangerejének módosítása, illetve a rezgés be- vagy kikapcsolása:  
Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

Megosztás
Az iPod touch-csal számtalan módon oszthat meg tartalmat másokkal.

Megosztás az alkalmazásokon belül
Számos alkalmazásban a  elemre koppintva megjelennek a megosztás lehetőségei, 
valamint egyéb műveletek, például a nyomtatás vagy a másolás. A lehetőségek az 
alkalmazástól függnek.

Facebook
Jelentkezzen be a Facebook-fiókjába (vagy hozzon létre újat) a Beállítások pontban, hogy 
engedélyezze a bejegyzések közvetlen küldését az iPod touch számos alkalmazásából:

Bejelentkezés a Facebook-fiókba, illetve új fiók létrehozása:  Válassza a Beállítások > 
Facebook menüpontot.

Bejegyzés küldése az Értesítési központból:  Koppintson a „Koppintson a közzétételhez” 
elemre.

Bejegyzés küldése a Siri használatával:  Mondja ki a „Közzététel a Facebookon” parancsot.

Elem közzététele alkalmazásból:  A legtöbb alkalmazásban a  elemre kell koppintani. 
A Térképek alkalmazásban koppintson a , majd a Helyszín megosztása, végül a 
Facebook elemre.

A Facebook beállításainak megadása:  Válassza a Beállítások > Facebook menüpontot a 
következő műveletekhez:

 • Az iPod touch kontaktjainak frissítése a Facebook szolgáltatásban lévő nevekkel és fotókkal

 • Engedély biztosítása az App Store, Naptár, Kontaktok és iTunes alkalmazásoknak a fiók 
használatára

A Facebook alkalmazás telepítése:  Válassza a Beállítások > Facebook menüpontot, majd 
koppintson a Telepítés elemre. 
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Twitter
Jelentkezzen be a Twitter-fiókjába (vagy hozzon létre újat) a Beállítások pontban, hogy 
engedélyezze a melléklettel ellátott tweetek közvetlen küldését az iPod touch számos 
alkalmazásából:

Bejelentkezés egy Twitter-fiókba, illetve új fiók létrehozása:  Válassza a Beállítások > Twitter 
menüpontot. 

Tweet küldése az Értesítési központból:  Koppintson a „Koppintson a tweet  
elküldéséhez” elemre.

Tweet küldése a Siri használatával:  Mondja ki a „Tweet” parancsot.

Tweet közzététele alkalmazásból:  Tekintse meg az elemet, és koppintson a  szimbólumra, 
majd a Twitter elemre. Ha a  szimbólum nem látható, koppintson a képernyőre. A helyszín 
hozzáadásához koppintson a Helyszín hozzáadása elemre. 

Amikor tweetet ír, a „Tweet” képernyő jobb alsó sarkában látható szám a beírható karakterek 
számát jelöli. A mellékletek a tweetek 140 karakteres hosszából néhány karaktert lefoglalnak.

Twitter-felhasználónevek és -fotók hozzáadása a kontaktokhoz:  Válassza a Beállítások > 
Twitter menüpontot, majd koppintson a Kontaktok frissítése elemre.

Twitter-beállítások megadása:  Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot.

A Twitter alkalmazás telepítése:  Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot, majd 
koppintson a Telepítés elemre. 

A Twitter alkalmazás használatának elsajátításához indítsa el az alkalmazást, koppintson az Én, 
majd a Súgó elemre.

Az iPod touch csatlakoztatása TV-hez vagy más készülékhez
Az AirPlay és egy Apple TV használatával különféle tartalmakat sugározhat egy HDTV-re, vagy 
kábellel a TV-hez csatlakoztathatja az iPod touch-ot.

AirPlay
Az AirPlay segítségével vezeték nélkül, adatfolyamként továbbíthat zenét, fotókat és videót az 
Apple TV-re és más, AirPlay-kompatibilis eszközre. Az AirPlay vezérlői megjelennek, ha AirPlay-
kompatibilis eszköz érhető el az iPod touch által használt Wi-Fi-hálózaton. Az iPod touch 
képernyőjén megjelenő tartalom tévén is megjeleníthető.

Tartalomsugárzás egy AirPlay-kompatibilis készülékre:  Koppintson a  szimbólumra, majd 
válassza ki a megfelelő eszközt.

Az AirPlay és a hangerővezérlők megjelenítése bármely alkalmazás használata közben:  
Amikor a képernyő be van kapcsolva, koppintson duplán a Főgombra , és görgessen a 
multitasking sáv bal széléhez.

A lejátszás visszaadása az iPod touch készüléknek:  Koppintson a  szimbólumra, majd 
válassza az iPod touch lehetőséget.
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Az iPod touch képernyőjének tükrözése a tévén (5. generációs iPod touch esetén):  
Koppintson a  elemre a multitasking sáv bal szélén, válassza az Apple TV elemet, majd 
koppintson a Tükrözés lehetőségre. Ha az AirPlay-tükrözés be van kapcsolva, kék sáv jelenik 
meg az iPod touch képernyőjének tetején. Az iPod touch képernyőjén megjelenő összes 
tartalom a tévén is látható.

Az iPod touch csatlakoztatása TV-hez kábel segítségével
Az iPod touch TV-hez, kivetítőhöz vagy más külső megjelenítőhöz csatlakoztatható a (külön 
beszerezhető) Apple kábelek és tápegységek segítségével. További tudnivalókért látogasson el 
a support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Nyomtatás az AirPrint segítségével
Az AirPrint használatával vezeték nélküli módon lehet nyomtatni AirPrint-kompatibilis 
nyomtatókon keresztül az alábbi iOS-alkalmazásokból:

 • Mail – e-mail üzenetek és a Gyorsnézetben megnyíló mellékletek

 • Fotók és Kamera – fotók

 • Safari – weboldalak, PDF-ek és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb mellékletek

 • iBooks – PDF-ek

 • Térképek – a képernyőn látható térképrészlet

 • Jegyzetek – az aktuálisan megjelenített jegyzet

Az App Store áruházból elérhető más alkalmazások is támogathatják az AirPrint használatát.

Az iPod touch és a nyomtató csak azonos Wi-Fi-hálózaton lehet. Az 
AirPrint szolgáltatásra vonatkozó további tudnivalókért látogasson el a 
support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Dokumentum nyomtatása:  Koppintson a  vagy a  szimbólumra (az adott alkalmazástól 
függően), majd a Nyomtatás elemre.

Nyomtatási feladatok állapotának megtekintése:  Koppintson duplán a Főgombra , majd 
koppintson a Nyomtatási központ elemre a multitasking sávon. Az ikonon lévő jelvény azt 
mutatja, hogy hány darab dokumentum áll készen a nyomtatásra (az aktuális  
dokumentummal együtt).

Nyomtatási feladatok megszakítása:  A Nyomtatási központban igény szerint jelölje ki a 
nyomtatási feladatot, majd koppintson a Nyomtatás visszavonása lehetőségre.

http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=hu_HU
http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=hu_HU
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Bluetooth-eszközök
Az iPod touch készüléket használhatja Apple vezeték nélküli billentyűzettel és más Bluetooth-
eszközökkel, például sztereó Bluetooth headsetekkel. A támogatott Bluetooth-profilokhoz 
látogasson el a support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=hu_HU címre.

Bluetooth-eszközök párosítása

FIGYELMEZTETÉS:  A halláskárosodás és a figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos 
fontos tudnivalókért olvassa el a “Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal című részt.

Ahhoz, hogy az iPod touch készülékkel használni tudja a Bluetooth-eszközt, párosítania 
kell őket.

Bluetooth-eszköz párosítása az iPod touch készülékkel:  
 1 Tegye az eszközt felfedezhetővé.

Tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt. Apple vezeték nélküli billentyűzet 
használata esetén nyomja meg a bekapcsoló gombot.

 2 Válassza a Beállítások > Bluetooth elemet, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót.

 3 Jelölje ki a megfelelő eszközt, és amikor a rendszer kéri, adja meg a jelkódot vagy PIN-kódot. A 
jelkóddal vagy PIN-nel kapcsolatban tekintse meg a készülékhez mellékelt útmutatásokat.

Az Apple vezeték nélküli billentyűzet használatára vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a 
következő témakört: “Apple vezeték nélküli billentyűzet,” 26. oldal.

Ha az iPod touch készülékkel Bluetooth-headsetet kíván használni, tekintse meg a headsethez 
kapott dokumentációt. 

Hangkimenet visszaállítása az iPod touch készülékre, ha Bluetooth-headset van 
csatlakoztatva:  Kapcsolja ki az eszközt, szüntesse meg a párosítását, vagy kapcsolja ki a 
Bluetooth funkciót a Beállítások > Bluetooth menüponton keresztül. Ha az eszköz az iPod touch 
hatókörén kívül esik, a hangkimenet visszatér az iPod touchra. Az AirPlay  használatával 
szintén visszaállíthatja a hangkimenetet az iPod touch készülékre. Lásd: “AirPlay,” 32. oldal.

Megjegyzés:  *Bizonyos tartozékoknak az iPod touch készülékkel történő használata 
csökkentheti a vezeték nélküli teljesítményt.

Bluetooth-állapot
Miután egy eszköz párosítva lett az iPod touch készülékkel, a képernyő tetején lévő 
állapotsávban megjelenik a Bluetooth ikon:

 •  vagy :  A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel. (A szín az állapotsáv 
aktuális színétől függ.)

 • :  A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel, de az eszköz hatókörön kívül 
helyezkedik el, vagy ki van kapcsolva.

 • Nem látható a Bluetooth ikon:  A Bluetooth nincs párosítva van az eszközzel.

A Bluetooth-eszköz és az iPod touch párosításának megszüntetése:
Ha a továbbiakban nem kívánja az iPod touch készülékkel együtt használni, megszüntetheti a 
Bluetooth-eszköz párosítását.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése:  Válassza a Beállítások > Bluetooth elemet, 
és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Koppintson az eszköz neve mellett a  szimbólumra, 
majd az „Eszköz elfelejtése” elemre.

http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=hu_HU
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Fájlmegosztás
Az iTunes segítségével továbbíthatja a fájlokat az iPod touch és a számítógép között. Az 
iPod touch-ra e-mail mellékletként beérkező fájlokat is megtekintheti. Lásd: “E-mailek 
olvasása,” 71. oldal. Ha az iCloud szolgáltatást használni képes alkalmazásokat több eszközön is 
használja, az iCloud segítségével a dokumentumok az összes eszközön naprakészen tarthatók. 
Lásd: “iCloud,” 14. oldal.

Fájlátvitel az iTunes használatával:  A mellékelt kábellel csatlakoztassa az iPod touch-ot a 
számítógépéhez. A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod touch elemet, 
majd kattintson az Alkalmazások gombra. A Fájlmegosztás rész segítségével továbbíthatja 
a dokumentumokat az iPod touch és a számítógépe között. A fájlmegosztást támogató 
alkalmazások megjelennek az iTunes Fájlmegosztó alkalmazások listáján. A fájlok törléséhez 
jelölje ki a megfelelő fájlt a Fájlok listán, majd nyomja meg a Törlés billentyűt.

Biztonsági funkciók
A biztonsági funkciókkal az iPod touch készüléken lévő adatok megvédhetők az 
illetéktelen hozzáféréstől.

Jelkódok és adatvédelem
Biztonsági célokra beállíthat egy jelkódot, amelyet az iPod touch bekapcsolásakor vagy 
felébresztésekor, illetve a jelszózárolási beállításokhoz való hozzáféréskor mindig meg kell adni.

A jelkód beállításával bekapcsolja az adatvédelmet. Az adatvédelmi szolgáltatás a jelkódot 
használja kulcsként az iPod touch készüléken tárolt e-mailek és mellékleteik titkosítására. 
(Az App Store áruházból elérhető más alkalmazások is használhatnak adatvédelmet.) A 
Beállítások részben, a Jelkódzár képernyő alján megjelenő értesítés jelzi, hogy az adatvédelem 
engedélyezve van-e.

Jelkód beállítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, majd koppintson a 
„Jelkód bekapcsolása” lehetőségre, és adjon meg egy négyjegyű jelkódot.

Biztonságosabb jelkód beállítása:  A biztonság fokozása érdekében kapcsolja ki az Egyszerű 
jelkód beállítást, és használjon hosszabb jellegű, számokat, betűket, írásjeleket és különleges 
karaktereket is tartalmazó jelkódot. 

Ha fel kívánja oldani az iPod touch zárolását, és a készülék kombinált jelkóddal van 
védve, a jelkódot a billentyűzeten keresztül adhatja meg. Ha az iPod touch zárolását 
inkább a számbillentyűzettel kívánja feloldani, egy hosszabb jelkódot is létrehozhat 
kizárólag számokból.

Lásd: “Jelkódzár,” 108. oldal.

iPod keresése
Az iPod keresése funkció segít megtalálni és biztonságba helyezni készülékét az ingyenes 
iPhone keresése alkalmazással egy másik iPhone, iPad, iPod touch készülékről vagy 
webböngészővel rendelkező, a www.icloud.com címre bejelentkezett Mac vagy PC 
számítógépről. 

Az iPod keresése a következőket biztosítja:

 • Hang lejátszása:  Az eszköz két percig egy dallamot játszik le.

 • Elvesztve mód:  Az elvesztett iPod touch azonnal zárolható egy jelkód segítségével, és az 
eszköznek elküldhet egy kapcsolattartási számot, amelyen elérhetik. Az iPod touch naplózza 
és jelzi a helyét, így az iPhone keresése alkalmazásban láthatja a pozícióját.

http://www.icloud.com


 Fejezet  3    Alapok 36

 • Az iPod touch adatainak törlése:  Az adatai védelme érdekében törli az összes adatot 
és médiát az iPod touch készülékről, és visszaállítja az iPod touch alapértelmezett 
gyári állapotát.

Fontos:  A funkciók használatához előzetesen be kell kapcsolni az iPod keresése alkalmazást 
az iCloud beállításai között vagy az iPod touch-on. Az iPod touch-nak az internethez is 
csatlakoznia kell.

Az iPod keresése funkció bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd 
kapcsolja be az iPod keresése szolgáltatást.

Akkumulátor
Az iPod touch készülékben egy belső, újratölthető lítiumion akkumulátor található. Az 
akkumulátorra vonatkozó tudnivalókért – többek között az akkumulátor élettartamának 
meghosszabbítását segítő tippekért – látogasson el a www.apple.com/hu/batteries 
weboldalra. 

FIGYELMEZTETÉS:  Az akkumulátorra és az iPod touch töltésére vonatkozó fontos biztonsági 
tudnivalókért olvassa el a B Függelék“Biztonság, kezelés és támogatás,,” 142. oldal című részt. 

Az akkumulátor töltése és az iPod touch szinkronizálása számítógéppel:  A mellékelt kábellel 
csatlakoztassa az iPod touch-ot a számítógépéhez. A iPod touch csatlakoztatható a mellékelt 
kábel és a külön megvásárolható Dokk használatával is.

Ha a billentyűzet nem rendelkezik nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal, az 
iPod touch-ot a számítógép valamelyik USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához csatlakoztassa.

Fontos:  Az iPod touch akkumulátora töltődés helyett merülhet, ha az iPod touch kikapcsolt, 
alvó vagy készenléti módban lévő számítógéphez csatlakozik.

Ha az akkumulátort szinkronizálás vagy az iPod touch használata közben tölti, a feltöltés 
hosszabb időt vehet igénybe.

Az akkumulátor töltése hálózati tápegységgel:  A mellékelt kábel és (külön beszerezhető) 
USB hálózati tápegység használatával csatlakoztassa az iPod touch-ot egy fali aljzathoz.

http://www.apple.com/hu/batteries/
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Megjegyzés:  Ha az iPod touch készüléket fali csatlakozóhoz csatlakoztatja, akkor előfordulhat, 
hogy az iCloud biztonsági mentést, az iTunes pedig vezeték nélküli szinkronizálást 
indít. Lásd: “Az iPod touch biztonsági mentése,” 146. oldal és “Szinkronizálás az iTunes 
alkalmazással,” 15. oldal.

A jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve 
töltődési állapotát.

TöltésTöltés FeltöltveFeltöltve

Fontos:  Ha az iPod touch töltöttségi szintje nagyon alacsony, a következő képek egyikét 
jeleníti meg, jelezve, hogy az iPod touch a használatba vétel előtt legfeljebb 10 percnyi töltést 
igényel. Ha az iPod touch töltöttségi szintje rendkívül alacsony, a kijelző akár két percig is sötét 
maradhat, mielőtt a lemerült akkumulátort jelző képek valamelyike megjelenik.

VAGYVAGY

Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és ebből 
fakadóan szükség lehet a cseréjükre. 

Az akkumulátor cseréje:  Az iPod touch akkumulátora nem cserélhető a felhasználó 
által; csak a hivatalos szerviz cserélheti ki. Bővebb információért látogasson el 
www.apple.com/hu/batteries/.

http://www.apple.com/hu/batteries/
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Mi a Siri?
A Siri olyan intelligens személyi asszisztens, amellyel a szöveg kimondásával végezhetők 
el műveletek. A Siri megérti az emberi beszédet, így nem szükséges speciális parancsokat 
vagy kulcsszavakat megtanulnia. Az elvégzendő műveletek többféleképpen is kimondhatók. 
Mondhatja például, hogy „Az óra szólaljon meg reggel 6:30-kor” vagy azt is, hogy „Ébresztést 
kérek reggel 6:30-kor”. A Siri mindkét kifejezést elfogadja.

FIGYELMEZTETÉS:  A figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalókért 
olvassa el a “Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal című részt.

A Siri segítségével üzenetet írhat és küldhet, találkozót ütemezhet, FaceTime-hívást 
kezdeményezhet, útbaigazítást kérhet, emlékeztetőt állíthat be, kereshet a weben, és más 
műveleteket is elvégezhet – ehhez elég, ha természetesen beszél. Ha egyértelműsítésre vagy 
további információkra van szüksége, a Siri kérdést tesz fel. A Siri a kontaktok, a zenekönyvtár, a 
naptárak, emlékeztetők stb. információit is felhasználja, hogy megértse, amint Ön mond.

A Siri az iPod touch legtöbb beépített alkalmazásával problémamentesen együttműködik; 
szükség esetén a Keresés és a Helymeghatározás funkciót is használja. A Siri alkalmazások 
elindítására is használható.

A Siri sokféle kifejezést elfogad – kezdetnek álljanak itt a következők:

 • FaceTime János

 • 30 perc múlva szólaljon meg az időzítő

 • A legközelebbi Apple Store áruházba vezető út

 • Esni fog ma?

 • A Passbook megnyitása

 • Bejegyzés létrehozása a Facebook webhelyén

 • Tweet

Megjegyzés:  A Siri az 5. generációs iPod touch-on érhető el, és internet-hozzáférést igényel. A 
Siri nem minden nyelven és területen érhető el; az elérhető funkciók területenként eltérhetnek.

Siri
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A Siri használata

A Siri indítása
A Siri gombnyomással indítható.

A Siri indítása:  Tartsa lenyomva a főgombot , amíg a Siri meg nem jelenik. Ha az iPod touch 
kezdeti beállításakor nem kapcsolta be a Siri alkalmazást, válassza a Beállítások > Általános > 
Siri menüpontot.

Két rövid sípszó hallatszik, és a képernyőn megjelenik a „Miben segíthetek?” felirat. 

Kezdjen el beszélni. A mikrofon ikonja kigyullad, így jelezve, hogy a Siri figyel a beszédére. 
Ha már használatba vette a Siri alkalmazást, elegendő a mikrofon ikonjára koppintania az 
újabb használathoz.

A Siri megvárja, amíg befejezi a beszédet. Alternatív megoldásként a mikrofon ikonra 
koppintva jelezheti, hogy befejezte. Ez akkor hasznos, ha erős a háttérzaj. A művelettel 
fel is gyorsítható a Siri alkalmazással folytatott párbeszéd, mivel így a Sirinek nem kell a 
szünetre várnia.

Amikor abbahagyja a beszédet, a Siri megjeleníti a hallottakat, és választ kínál. A Siri gyakran 
a kapcsolódó, hasznos információkat is megjeleníti. Ha az információk egy alkalmazással 
kapcsolatosak – például egy létrehozott szöveges üzenet vagy egy megkérdezett 
helyzet –, koppintson a képernyőre a kapcsolódó alkalmazás elindításához és a további 
részletek megjelenítéséhez.

A Siri úgy hallotta, 
Ön ezt mondta
A Siri úgy hallotta, 
Ön ezt mondta

Koppintson a Sirihez 
való beszédhez.
Koppintson a Sirihez 
való beszédhez.

A Siri válaszaA Siri válasza

Kapcsolódó infó – 
koppintson az 
alkalmazás 
megnyitásához.

Kapcsolódó infó – 
koppintson az 
alkalmazás 
megnyitásához.

A Siri esetenként pontosítást kér a kérés teljesítésére. Ha például azt mondja a Siri 
alkalmazásnak: „Emlékezetőt kérek, hogy felhívjam anyát a FaceTime alkalmazással”, a Siri 
megkérdezi: „Mikorra szeretné az emlékeztetőt?”. 

Kérelem visszavonása:  Mondja ki a „Mégsem” szót, és koppintson a  elemre, vagy nyomja 
meg a főgombot .
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Bemutatkozás a Siri alkalmazásnak
Minél többet tud a Siri a felhasználóról, annál jobban tud az információkkal segíteni. A Siri 
az adatokat a Kontaktok alkalmazásban található személyes információs kártyából („Saját 
információk”) olvassa be.

Bemutatkozás a Siri alkalmazásnak:  Válassza a Beállítások > Általános > Siri > Saját 
információk menüpontot, majd koppintson a saját nevére.

Adja meg az otthoni és a munkahelyi címét a kártyán, így megkérdezheti például a következőt: 
„Hogyan jutok haza?”.

A Siri a felhasználó számára fontos emberek iránt is érdeklődik. Helyezze ezeket a 
kapcsolatokat a személyes információs kártyájára; így a Siri jobban tud segíteni. Ha például azt 
mondja a Siri alkalmazásnak, hogy írjon SMS-t a nővérének, a Siri megkérdezi, hogy ki a nővére 
(ha ez az információ nem található meg a kártyáján). A Siri ezután hozzáadja a kapcsolatot a 
személyes információs kártyájához, így legközelebb már nem kell megkérdeznie. 

Hozzon létre kártyát a Kontaktok alkalmazásban minden fontos kapcsolatához. A kártyákon 
tüntesse fel például a következő adatokat: telefonszámok, e-mail címek, otthoni és munkahelyi 
címek, valamint becenevek.

Képernyőn megjelenő útmutató
A Siri példákkal jelzi a képernyőn, hogy milyen jellegű kifejezéseket fogad el. Kérdezze meg a 
Siri alkalmazástól, hogy „milyen műveletek állnak rendelkezésre”, vagy koppintson a  elemre, 
amikor a Siri az első alkalommal megjelenik. A Siri megjeleníti a támogatott alkalmazások 
listáját és egy mintakérést. A lista elemeire koppintva további példák nyílnak meg.

A Siri használata kéz nélkül
A Siri használható kompatibilis headsettel (például a külön beszerezhető, távirányítóval és 
mikrofonnal felszerelt Apple EarPods fülhallgatóval), illetve más vezetékes vagy Bluetooth 
technológiájú headsettel.

A Siri használata headsettel:  Tartsa nyomva a középső (vagy Bluetooth-headset esetén a 
hívás) gombot.

Ha beszélgetni kíván a Siri alkalmazással, tartsa nyomva a gombot, amikor beszél. 

Headset használatakor a Siri is beszéddel válaszol. A Siri felolvassa a felhasználó által diktált 
szöveges üzeneteket és e-maileket, mielőtt elküldi őket. Ezáltal lehetősége nyílik az üzenet 
módosítására. A Siri az emlékeztető tárgyát is visszaolvassa, mielőtt létrehozza őket.
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Helyszín-szolgáltatások
A Siri a Helymeghatározás szolgáltatást használja például a helyi idő vagy a közeli éttermek és 
boltok meghatározásához.

A helyszínadatokat csak az iPod touch tárolja és követi nyomon. A Siri a Helymeghatározás 
kikapcsolása után is használható, ekkor azonban nem végzi el azokat a műveleteket, 
amelyekhez szükséges a szolgáltatás.

A Helymeghatározás funkció kikapcsolása a Siri alkalmazásnál:  Válassza a Beállítások > 
Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot.

Hozzáférhetőség
A Siri alkalmazást a vak és látássérült felhasználók az iOS beépített, VoiceOver nevű 
képernyőolvasójával használhatják. A VoiceOver leírja, hogy mi látható a képernyőn – a Siri 
válaszával együtt –, így az iPod touch anélkül is használható, hogy látná.

A VoiceOver bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot.

A VoiceOver bekapcsolásával a rendszer az értesítéseket is felolvassa. További tudnivalókért 
lásd: “VoiceOver,” 124. oldal.

A Siri beállításainak megadása
A Siri be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

Megjegyzés:  A Siri kikapcsolásakor az alkalmazás alaphelyzetbe áll, és elfelejti a felhasználó 
hangjával kapcsolatos információkat.

A Siri beállításainak megadása:  Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

 • Nyelv:  Itt választható ki a Siri alkalmazásban használni kívánt nyelv.

 • Hangvisszajelzés:  Alapértelmezés szerint a Siri csak akkor beszél, ha Ön headsetet használ. Ha 
azt szeretné, hogy a Siri mindig beszédben adjon választ, állítsa a beállítást Mindig értékre.

 • Saját információk:  Itt adható meg a Siri számára a megfelelő személyes információkat 
tartalmazó kártya. Lásd: “Bemutatkozás a Siri alkalmazásnak,” 40. oldal.

A Siri elérésének engedélyezése vagy meggátolása, ha az iPod touch jelkóddal van zárolva:  
Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet.

A Siri úgy is letiltható, ha minden korlátozást bekapcsol. Lásd: “Korlátozások,” 109. oldal. 

Éttermek
A Siri a Yelp, az OpenTable és egyéb szolgáltatások segítségével információkat szolgáltathat 
éttermekről, és asztalfoglaláshoz is használható. Az éttermek a konyha jellege, az ár, a helyzet, 
a terasz szempontjából, illetve ezek kombinálásával kereshetők. A Siri megmutatja az elérhető 
fotókat, a Yelp-csillagokat, az ártartományt és az értékeléseket. További információkért 
használja a Yelp és OpenTable alkalmazásokat – az iPod touch figyelmeztet a letöltésükre, ha 
még nincsenek telepítve.
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Az étterem részletes adatainak megtekintése:  Koppintson a Siri által javasolt étteremre.

Helyek keresése a 
Térképekben.
Helyek keresése a 
Térképekben.

Yelp-értékelések 
megtekintése.
Yelp-értékelések 
megtekintése.

A webhely megtekin-
tése.
A webhely megtekin-
tése.

Foglalás az OpenTable 
használatával.
Foglalás az OpenTable 
használatával.

Filmek
A Siri képes megjeleníteni az éppen játszott filmeket, illetve hogy egy adott film éppen hol 
tekinthető meg. Tájékozódhat arról is, hogy mikor volt a film bemutatója, ki rendezte, és milyen 
díjakat nyert. A Siri tájékoztat a mozik helyéről, a vetítésekről és a Rotten Tomato oldalon 
szereplő értékelésekről.

A film részletes adatainak megtekintése:  Koppintson a Siri által javasolt filmre.

Mozik és előadások 
megtekintése.
Mozik és előadások 
megtekintése.

Az előzetes 
megtekintése.
Az előzetes 
megtekintése.

Rotten Tomato-
értékelések olvasása.
Rotten Tomato-
értékelések olvasása.

Sport
A Siri jól ismeri a sportokat – beleértve a baseballt, a kosárlabdát, az amerikai focit, a 
labdarúgást és a jégkorongot. A Siri tájékoztatást nyújthat a mérkőzések idejéről, az 
aktuális idény eredményeiről és az éppen zajló mérkőzés pontos állásáról. A Siri a játékosok 
statisztikáját is megjelenítheti, így összevethetők más játékosok eredményeivel. A Siri a 
csapateredményeket is rögzíti. Néhány feltehető kérdés:

 • Mi volt a legutóbbi Fradi-meccs eredménye?

 • Hogy áll a Bajnokok Ligája?

 • Mikor játszik a Barcelona először az idényben?
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Diktálás
Ha a Siri be van kapcsolva, a szöveg diktálással is bevihető. Lásd: “Diktálás,” 26. oldal.

Az e-mailek, SMS-ek és más szöveges üzenetek közvetlenül a Siri alkalmazásban is 
létrehozhatók, de természetesen a diktálás is használható a feladathoz. A Diktálás alkalmazással 
az üzenet a teljes szöveg lecserélése nélkül is szerkeszthető. A Diktálás alkalmazással kényelmes 
ritmusban állíthatja össze a szöveget. 

A Siri úgy értelmezi a szünetet, hogy befejezte a szövegbevitelt, és megpróbál választ adni. 
Ettől a Siri alkalmazással folytatott párbeszéd természetessé válik, viszont esetenként a Siri 
félbeszakíthatja, mielőtt tényleg befejezte volna a mondanivalóját. A diktálással olyan hosszú 
szünetet tarthat, amekkorát szeretne, és ha kész, folytathatja a beszédet.

A szöveg megfogalmazása kezdődhet a Siri alkalmazással, és tetszőleges pillanatban diktálásra 
is válthat. Létrehozhat például e-mailt a Siri alkalmazással, majd a vázlat megnyitható a Mail 
alkalmazásban. A Mail alkalmazásban befejezhető, szerkeszthető és módosítható az üzenet, 
például hozzáadhat és eltávolíthat címzetteket, átfogalmazhatja a tárgyat, vagy módosíthatja 
az e-mail küldéséhez használt fiókot.

A Siri pontosítása

Ha a Siri nem érti pontosan
Előfordulhat, hogy a Siri nem érti pontosan a mondottakat – például zajos környezetben. Az 
akcentus és a tájszólás megértése is némi időbe telhet a Siri alkalmazásnak. Ha a Siri nem érti 
pontosan, amit mond, kijavíthatja.

A Siri megjeleníti az általa értett szöveget a válasszal együtt. 

A Siri által hallott szöveg helyesbítése:  Koppintson arra a buborékra, amely a Siri által 
hallott szöveget tartalmazza. A kérés gépeléssel, vagy a billentyűzet  elemére koppintva, 
diktálással szerkeszthető.

A diktálás használatával kapcsolatos tudnivalókért lásd: “Diktálás,” 43. oldal.

A kék színnel aláhúzott szövegre koppintva a Siri alternatívákat javasol. Koppintson a javaslatok 
valamelyikére, vagy cserélje a szöveget gépeléssel vagy diktálással.

A Siri helyesbítése beszéddel:  Koppintson a  elemre, majd mondja el újra vagy pontosítsa a 
kérést. Például: „Úgy értem, Vác.”

A Siri helyesbítésekor ne azt mondja ki, amit nem szeretne mondani, csak azt, amit igen.

E-mail vagy szöveges üzenet helyesbítése:  Ha a Siri azt kérdezi, hogy el szeretné-e küldeni az 
üzenetet, a következőt mondhatja például:

 • Módosítsd: Hívj a FaceTime alkalmazással holnap.

 • Add hozzá: Beszélünk holnap kérdőjel.

 • Nem, küldd Ferinek.

 • Nem (az üzenet megtartása elküldés nélkül)

 • Mégsem

Ha azt szeretné, hogy a Siri felolvassa az üzenetet, mondja a következőt: „Olvasd vissza”, vagy 
„Olvasd fel az üzenetet”. Ha az üzenet helyes, mondja például azt, hogy „Igen, küldd el”.
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Zajos környezet
Zajos környezetben tartsa az iPod touch-ot a szájához közel. Ne beszéljen közvetlenül az eszköz 
alsó széléhez. Beszéljen ekkor is tisztán és természetesen. Ha befejezte, koppintson a  elemre.

Hálózati kapcsolat
Előfordulhat, hogy a Siri azt jelzi, hogy probléma van a hálózati csatlakozással. A Siri az Apple 
kiszolgálóit használja a hangfelismeréshez és más szolgáltatásokhoz, ezért az internethez stabil 
Wi-Fi-kapcsolat szükséges. 
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Zenék hallgatása
Zenék és más hanganyagok beszerzése az iPod touch készülékre:

 • Vásárlás és letöltés az iTunes Store áruházból:  A Zene alkalmazásban koppintson az Áruház 
elemre. Lásd: 25. fejezet, “iTunes Store,,” 100. oldal.

 • Más iOS rendszerű készülékekkel és számítógépekkel vásárolt zenék automatikus letöltése:   
Lásd: “iCloud,” 14. oldal.

 • Tartalom szinkronizálása az iTunes alkalmazással a számítógépen:  Lásd: “Szinkronizálás az 
iTunes alkalmazással,” 15. oldal.

 • Zenei könyvtár tárolása az iCloud szolgáltatásban az iTunes Match használatával:  Lásd:  
“iTunes Match,” 50. oldal.

Zenék lejátszása

FIGYELMEZTETÉS:  A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a “Fontos 
biztonsági tudnivalók,” 142. oldal című részt.

A hanganyagokat a beépített hangszórón, a fejhallgatóporthoz csatlakoztatott fejhallgatón, 
illetve az iPod touch készülékkel párosított, vezeték nélküli Bluetooth sztereó fejhallgatón 
keresztül hallgathatja meg. Csatlakoztatott fülhallgatók esetén a hangszórók elnémulnak.

Az iTunes Store megnyitása.Az iTunes Store megnyitása.

A böngészés módjának kiválasztása.A böngészés módjának kiválasztása.

További 
böngészőgombok 
megtekintése.

További 
böngészőgombok 
megtekintése.

Koppintson a 
meghallgatáshoz.
Koppintson a 
meghallgatáshoz.

Zene
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Zeneszám lejátszása:  Böngésszen játéklista, előadó, dal vagy egyéb kategória szerint, majd 
koppintson a kiválasztott zeneszámra.

 • Kiegészítő böngészőgombok megjelenítése:  Koppintson a További lehetőségre.

 • A képernyő alján megjelenő böngészőgombok módosítása:  Koppintson a További, majd a 
Szerkesztés elemre, és húzzon egy ikont a lecserélni kívánt gomb fölé.

A „Most játszódó” képernyőn megtekintheti az aktuálisan lejátszott dalt, és a lejátszásvezérlőket 
is használhatja.

Következő/
Előretekerés
Következő/
Előretekerés

Lejátszás/SzünetLejátszás/Szünet

SzámlistaSzámlista

VisszaVissza

HangerőHangerőElőző/
Visszatekerés
Előző/
Visszatekerés

AirPlayAirPlay

A dalszövegek akkor jelennek meg a Most játszódó képernyőn, ha hozzáadta őket a dalhoz az 
iTunes alkalmazásban a dal Infó ablakán keresztül, és szinkronizálta az iPod touch készüléket az 
iTunes alkalmazással.

További vezérlők megjelenítése (4. generációs iPod touch):  Koppintson a Most játszódó 
képernyőn az album borítójára. Megjelenik a tekerési sáv és a lejátszófej, valamint az Ismétlés, a 
Genius és a Keverés gomb.

Ugrás a dal tetszőleges pontjára:  Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Húzza lefelé az 
ujját a tekerési sebesség lassításához.

Keverés megrázással:  Rázza meg az iPod touch készüléket a véletlenszerű sorrendben történő 
lejátszás bekapcsolásához és a dalok váltakoztatásához. A Keverés megrázással funkció be- 
vagy kikapcsolásához válassza a Beállítások > Zene menüpontot.
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Az aktuális dalt tartalmazó album összes zeneszámának megtekintése:  Koppintson a  
szimbólumra. Egy zeneszám lejátszásához koppintson a zeneszámra.

Koppintson egy csillagra, ha a dalból 
intelligens játéklistát akar létrehozni az 
iTunes használatával.

Koppintson egy csillagra, ha a dalból 
intelligens játéklistát akar létrehozni az 
iTunes használatával.

Térjen vissza a 
Most játszott 
képernyőre.

Térjen vissza a 
Most játszott 
képernyőre.

Album számaiAlbum számai

Zenék (címek, előadók, albumok és szerzők) keresése:  Böngészés közben az állapotsávra 
koppintva megjeleníthet egy keresési mezőt a képernyő tetején, ahová beírhatja a 
keresőszöveget. Hangtartalmakat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: “Keresés,” 29. oldal.

A hanglejátszás vezérlőelemeinek megjelenítése, miközben egy másik alkalmazás fut:  
Kattintson duplán a Főgombra , majd legyintse jobbra a multitasking sávot. Legyintsen ismét 
jobbra a hangerő-szabályozó és az AirPlay gomb  megjelenítéséhez (ha egy Apple TV vagy 
egy AirPlay hangszóró hatótávolságán belül tartózkodik).

Az aktuális hangal-
kalmazás. Koppintson 
a megnyitásához.

Az aktuális hangal-
kalmazás. Koppintson 
a megnyitásához.

Az éppen lejátszott dal.Az éppen lejátszott dal.

Hanglejátszás vezérlőelemeinek megjelenítése a képernyő zárolt állapotában:  Kattintson 
duplán a Főgombra .

Zenék lejátszása AirPlay hangszórón vagy Apple TV-n:  Koppintson a  szimbólumra. Lásd: 
“AirPlay,” 32. oldal.

Cover Flow
Amikor elforgatja az iPod touch készüléket, a zenei tartalmak Cover Flow nézetben 
jelennek meg.

Albumok böngészése Cover Flow nézetben:  Húzza el az ujját balra vagy jobbra.

 • Az albumok zeneszámainak megtekintése:  Koppintson az albumborítóra vagy a  
szimbólumra. Végezzen felfelé vagy lefelé húzást a görgetéshez; koppintson egy számra 
a lejátszáshoz.

 • Visszatérés a borítóhoz:  Koppintson a címsorra, vagy koppintson ismét a  szimbólumra.



 Fejezet  5    Zene 48

Podcastok és hangoskönyvek
5. generációs iPod touch esetén, amikor elindítja a lejátszást, a Most játszódó képernyőn 
további podcast- és hangoskönyvvezérlők és -információk jelennek meg.

Megjegyzés:  A Podcastok alkalmazás ingyen letölthető az App Store áruházból. Lásd: 
“Podcasts”. Ha telepíti a Podcastok alkalmazást, a rendszer eltávolítja a Zene alkalmazásból a 
tartalmat és a vezérlőket.

A vezérlők megjelenítése vagy elrejtése (4. generációs iPod touch):  Koppintson a 
képernyő közepére.

Tekerési sávTekerési sávLejátszófejLejátszófej

Lejátszás sebességeLejátszás sebessége

Ugrás 15 
másodperccel.
Ugrás 15 
másodperccel.

Utolsó 15 másodperc megismétléseUtolsó 15 másodperc megismétléseE-mail E-mail 

További podcast-epizódok megjelenítése:  Koppintson a Podcastok elemre (ha a Podcastok 
elem nem látható, koppintson először a További gombra), majd egy tetszőleges podcastra 
koppintva megtekintheti a rendelkezésre álló epizódokat. Több epizód letöltéséhez koppintson 
a További epizódok beszerzése elemre.

Dalszöveg- és podcast-információk elrejtése:  Válassza a Beállítás > Zene lehetőséget, majd 
kapcsolja ki a Szöveg, podcastinfó funkciót.

Játéklisták
Játéklista létrehozása:  Tekintse meg a játéklistákat, koppintson a „Játéklista hozzáadása” 
elemre a lista tetején, majd írjon be egy nevet. Koppintson a  szimbólumra dalok és videók 
hozzáadásához, majd koppintson a Kész gombra.

Játéklista szerkesztése:  Jelölje ki a szerkesztendő játéklistát, majd koppintson a 
Szerkesztés elemre.

 • További dalok hozzáadása:  Koppintson a  szimbólumra.

 • Dal törlése:  Koppintson a  szimbólumra. Ha egy játéklistáról töröl egy dalt, a dal nem lesz 
eltávolítva az iPod touch készülékről.

 • A dalok sorrendjének megváltoztatása:  Húzza arrébb a  szimbólumot.
Az új és módosított játéklistákat az iTunes könyvtárba másolja az alkalmazás, amikor következő 
alkalommal szinkronizálja az iPod touch készüléket a számítógépével vagy az iCloud 
szolgáltatáson keresztül (ha előfizetett az iTunes Match szolgáltatásra).

Játéklista szerkesztése vagy törlése:  Jelölje ki a játéklistát, majd koppintson a 
Törlés lehetőségre.

Dal törlése az iPod touch készülékről:  A Dalok pontban legyintsen a dal fölött, majd 
koppintson a Törlés elemre.

A dal törölve lesz az iPod touch készülékről, a Mac vagy PC gépén található iTunes könyvtárból 
és az iCloud szolgáltatásból azonban nem.

Ha az iTunes Match be van kapcsolva, nem lehet zenét törölni. Ha tárhelyre van szüksége, 
az iTunes Match eltávolítja a kellő mennyiségű zenét a legrégebbi és legritkábban játszott 
dalokkal kezdve.
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Genius
A Genius-játéklista egymáshoz illő dalok gyűjteménye a könyvtárából. A Genius egy ingyenes 
szolgáltatás, de a használatához Apple ID szükséges.

A Genius mix egy azonos stílusú dalokból készült válogatás, amely a mix minden egyes 
hallgatásával újonnan jön létre a könyvtárból.

A Genius használata iPod touch készüléken:  Kapcsolja be a Genius szolgáltatást a 
számítógépén lévő iTunes alkalmazásban, majd szinkronizálja az iPod touch készüléket az 
iTunes alkalmazással. Ha nem manuálisan kezeli a zenéit, a Genius-mixek szinkronizálása 
automatikusan végbemegy. A Genius-játéklistákat szintén szinkronizálhatja.

Genius-mixek böngészése és lejátszása:  Koppintson a Genius elemre (ha a Genius nem 
látható, először koppintson a További gombra). A többi mixhez balra vagy jobbra történő 
legyintéssel férhet hozzá. Mix lejátszásához koppintson a  szimbólumra.

Genius játéklista készítése  Tekintse meg a Játéklisták pontot, majd koppintson a Genius 
játéklista elemre, és válasszon ki egy dalt. Egy másik lehetőségként koppintson a képernyőre 
a Most játszódó képernyőről a vezérlőelemek megjelenítéséhez, majd koppintson a  
szimbólumra.

 • A játéklista lecserélése egy másik dallal:  Koppintson az Új elemre, és válasszon ki egy dalt.

 • A játéklista frissítése:  Koppintson a Frissítés gombra.

 • A játéklista mentése:  Koppintson a Mentés gombra. A játéklistát az alkalmazás a kiválasztott 
dal címével menti, és a  jelölést fűzi hozzá.

Mentett Genius-játéklista szerkesztése:  Koppintson a játéklistára, majd a Szerkesztés elemre. 

 • Dal törlése:  Koppintson a  szimbólumra.

 • A dalok sorrendjének megváltoztatása:  Húzza arrébb a  szimbólumot.

Mentett Genius-játéklista törlése:  Koppintson a Genius játéklistára, majd a Törlés elemre.

Az iPod touch készüléken létrehozott Genius-játéklistákat az iTunes alkalmazással történő 
szinkronizálás során a számítógépre másolja a rendszer.

Megjegyzés:  Miután egy Genius-játéklista szinkronizálva lett az iTunes alkalmazással, nem 
lehet majd közvetlenül az iPod touch készülékről törölni. Az iTunes használatával szerkeszthető 
a játéklista neve, leállítható a szinkronizálás, illetve törölhető a játéklista.

Siri és Hangvezérlés
A Siri (5. generációs vagy újabb iPod touch esetén) vagy a Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy 
beszédhanggal vezérelje a zenelejátszást az iPod touch-on. Lásd: 4. fejezet, “Siri,,” 38. oldal és 
“Hangvezérlés,” 28. oldal.

A Siri vagy a Hangvezérlés használata:  Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot .

 • Zenék lejátszása és szüneteltetése:  Mondja ki a „play” vagy a „play music” parancsot. A 
szüneteltetéshez mondja ki a „pause”, „pause music” vagy „stop” parancsot. A „next song” vagy 
a „previous song” parancsot is használhatja.

 • Album, előadó vagy játéklista lejátszása:  Mondja ki a „play”, majd az „album”, „artist” vagy 
„playlist” parancsot és a nevet.

 • Aktuális játéklista lejátszása véletlenszerű sorrendben:  Mondja ki a „shuffle” parancsot.
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 • További információk megtekintése a kiválasztott dalról:  Mondja ki a „what’s playing”, „who 
sings this song” vagy „who is this song by” parancsot.

 • A Genius használata hasonló dalok lejátszásához:  Mondja ki a „Genius” vagy a „play more 
songs like this” parancsot.

iTunes Match
Az iTunes Match az iCloudban tárolja a zenekönyvtárt – a CD-lemezekről importált dalokat 
is –, és lehetővé teszi, hogy meghallgassa a gyűjteményét az iPod touch-on és a többi iOS 
rendszerű eszközön és számítógépen. Az iTunes Match szolgáltatásra külön elő kell fizetni.

Előfizetés az iTunes Match szolgáltatásra:  A számítógépén lévő iTunes szolgáltatásban 
válassza az Áruház > Az iTunes Match bekapcsolása elemet, majd kattintson az 
Előfizetés gombra.

Az előfizetést követően az iTunes zenét, lejátszási listákat és Genius mixeket ad az iCloudhoz. 
Minden dal, amelyik megegyezik az iTunes Store áruházban már kapható zenékkel, 
automatikusan elérhetővé válik az iCloud alkalmazásban. Az alkalmazás feltölti a többi dalt. 
Az egyező dalokat akár iTunes Plus minőségben (256 kb/s, DRM-mentes AAC) is letöltheti 
és lejátszhatja, még akkor is, ha az eredeti fájlok rosszabb minőségűek voltak. Bővebb 
információért látogasson el a www.apple.com/icloud/features weboldalra.

Az iTunes Match bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > Zene menüpontot. 

Az iTunes Match bekapcsolásával eltávolítja a szinkronizált zenéket az iPod touch készülékről, 
ezenkívül kikapcsolja a Genius-mixeket és Genius-játéklistákat. 

A dalok a lejátszáskor letöltődnek az iPod touchra. A dalok kézzel is letölthetők.

Album letöltése az iPod touch-ra:  Böngészés közben koppintson az Albumok elemre, és 
koppintson az albumra, majd a  elemre.

Csak az iCloud szolgáltatásból letöltött zenék megjelenítése:  Nyissa meg a Beállítások > 
Zene menüpontot, majd kapcsolja ki az Összes zene megjel. funkciót (csak akkor érhető el, ha 
az iTunes Match be van kapcsolva).

Az eszközök kezelése az iTunes Match vagy az Automatikus letöltések használatával:  A 
számítógép iTunes alkalmazásában válassza az Áruház > Saját fiók megtekintése elemet. 
Jelentkezzen be, majd kattintson az „iTunes a felhőben” rész Eszközök kezelése elemére.

Saját mappa megosztása
A Saját mappa megosztása funkció segítségével zenéket, filmeket és TV-műsorokat játszhat 
le a Mac vagy PC gépén található iTunes könyvtárból. Az iPod touch készüléknek és a 
számítógépének ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton kell lennie.

Megjegyzés:  A Saját mappa megosztása funkció az iTunes 10.2-es vagy újabb verziójával 
használható, amely a www.apple.com/hu/itunes/download/ weboldalról tölthető le. A 
bónusztartalmak, pl. a digitális füzetek vagy az iTunes extrák nem oszthatók meg.

Zenék lejátszása az iPod touch készüléken az iTunes könyvtárból:
 1 Nyissa meg az iTunes alkalmazást a számítógépen, és válassza a Haladó > Saját mappa 

megosztásának bekapcsolása lehetőséget. Jelentkezzen be, majd kattintson a Saját mappa 
megosztásának létrehozása lehetőségre.

http://www.apple.com/icloud/features/
http://www.apple.com/hu/itunes/download/
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 2 Az iPod touch készüléken válassza a Beállítások > Zene menüpontot, majd jelentkezzen be a 
Saját mappa megosztása alkalmazásba ugyanazzal az Apple ID-val és jelszóval.

 3 A Zene alkalmazásban koppintson a További lehetőségre, majd a Megosztott elemre, és 
válassza a számítógép könyvtárát.

Visszatérés a tartalmakhoz az iPod touch készüléken:  Koppintson a Megosztott elemre, és 
válassza ki az iPod touch készülékét.

Zenebeállítások
A Beállítások > Zene menüpontban beállításokat adhat meg a zenékhez, többek között az 
alábbiakat:

 • Lejátszás véletlenszerű sorrendben megrázással

 • Hang ellenőrzése (a hanganyagok hangerőszintjének normalizálásához)

 • Kiegyenlítés (EQ)

Megjegyzés:  Az EQ minden hangkimenetre hatással van, a headset csatlakozóját és az 
AirPlay szolgáltatást is beleértve. Az EQ beállításai általában csak a Zene alkalmazásban 
lejátszott zenére vonatkoznak.

A Késő éjszaka beállítás minden hangkimenetet érint – nemcsak a zenét, hanem a videót 
is. A Késő éjszaka beállítás összenyomja a hangkimenet dinamikatartományát, csökkenti a 
hangos részek hangerejét, és növeli a halk részekét. Célszerű ezt a beállítást használni, ha 
például repülőgépen vagy más zajos környezetben hallgat zenét.

 • Dalszöveg- és podcast-információk

 • Csoportosítás előadók szerint

 • iTunes Match

 • Saját mappa megosztása

A hangerőkorlát beállítása:  Válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát elemet, majd állítsa 
be a hangerőcsúszkát

Megjegyzés:  Az Európai Unió országaiban a headset hangereje az európai uniós ajánlásoknak 
megfelelő szintre korlátozható. Válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát elemet, majd 
kapcsolja be az EU hangerőkorlát funkciót.

A hangerőkorlát módosításának korlátozása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Korlátozások > Hangerőkorlát elemet, majd koppintson a Módosítások tiltása elemre.
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A Videók alkalmazással filmek, TV-műsorok és zenei videók tekinthetők meg. A videopodcastok 
megtekintéséhez telepítse az ingyenes Podcastok alkalmazást az App Store áruházból. Lásd: 
“Podcasts”. Az iPod touch Kamera alkalmazásával felvett videók megtekintéséhez nyissa meg a 
Fotók alkalmazást.

Legyintsen lefelé 
a kereséshez.
Legyintsen lefelé 
a kereséshez.

A sorozat további 
epizódjainak 
megtekintése.

A sorozat további 
epizódjainak 
megtekintése.

Koppintson egy videóra 
annak lejátszásához.
Koppintson egy videóra 
annak lejátszásához.

FIGYELMEZTETÉS:  A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a “Fontos 
biztonsági tudnivalók,” 142. oldal című részt.

Videók beszerzése:

 • Videók vásárlása vagy kölcsönzése az iTunes áruházból (nem mindenhol érhető el):  Nyissa 
meg az iTunes alkalmazást az iPod touch készüléken, és koppintson a Videók elemre. Lásd: 
25. fejezet, “iTunes Store,,” 100. oldal.

 • Videók átvitele számítógépről:  Csatlakoztassa az iPod touch készüléket, majd szinkronizálja 
a videókat a számítógépen lévő iTunes alkalmazásban. Lásd: “Szinkronizálás az iTunes 
alkalmazással,” 15. oldal.

 • Videók sugárzása a számítógépről:  Kapcsolja be az Otthoni megosztás funkciót a 
számítógépén lévő iTunes alkalmazásban. Az iPod touch-on válassza a Beállítások > Videók 
menüpontot, majd adja meg azt az Apple ID-t és jelszót, amelyet az Otthoni megosztás 
funkció beállítására használt a számítógépén. Ezután nyissa meg a Videók alkalmazást az 
iPod touch készüléken, és koppintson a Megosztott elemre a videólista tetején.

Videók
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Videó konvertálása az iPod touch készülékhez:  Ha az iTunes alkalmazásból videót próbál 
hozzáadni az iPod touch készülékhez, és megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a 
videó nem játszható le az iPod touch készüléken, konvertálhatja a videót. Jelölje ki a videót az 
iTunes könyvtárban, és válassza a Haladó > „iPod- vagy iPhone-verzió létrehozása” elemet. Ezt 
követően adja hozzá a konvertált videót az iPod touch készülékhez.

Koppintson a videóra a 
vezérlők megjelenítéséhez 
vagy elrejtéséhez.

Koppintson a videóra a 
vezérlők megjelenítéséhez 
vagy elrejtéséhez.

Videó megtekintése 
egy tv-n az Apple TV 
használatával.

Videó megtekintése 
egy tv-n az Apple TV 
használatával.

Húzza az előre- vagy 
visszalépéshez.
Húzza az előre- vagy 
visszalépéshez.

Fejezet 
választása.
Fejezet 
választása.

Húzza a hangerő 
módosításához.
Húzza a hangerő 
módosításához.

Videó megtekintése:  Koppintson a videóra a videólistában.

 • A videó átméretezése a képernyő kitöltéséhez vagy a képernyő méretéhez:  Koppintson a 
 vagy a  szimbólumra. Egy másik lehetőségként koppintson duplán a videóra, ha a 

vezérlőelemek megjelenítése nélkül kívánja elvégezni az átméretezést.

 • Kezdés az elejéről:  Ha a videó fejezeteket tartalmaz, húzza a lejátszófejet a tekerési sáv bal 
szélére. Ha nincsenek fejezetek, koppintson a  elemre.

 • Ugrás a következő vagy előző fejezetre (ha van):  Koppintson a  vagy a  szimbólumra. 
Alternatív megoldásként nyomja meg a kompatibilis headset középső (vagy annak 
megfelelő) gombját kétszer (ugrás a következőre) vagy háromszor (ugrás az előzőre).

 • Visszatekerés vagy gyors előretekerés:  Érintse meg és tartsa megérintve a  vagy a  
szimbólumot.

 • Másik nyelv választása a hanghoz (ha van):  Koppintson a  szimbólumra, majd válasszon 
nyelvet a Hang listából.

 • Feliratok megjelenítése vagy elrejtése (ha vannak):  Koppintson a  szimbólumra, majd 
válasszon nyelvet, vagy a Ki lehetőséget a Feliratok listából.

 • Szoros feliratok megjelenítése vagy elrejtése (ha vannak):  Válassza a Beállítások > 
Videók menüpontot.

 • A videó megtekintése TV-készüléken:  Lásd: “,” 32. oldal.

Elalvási időzítő beállítása:  Nyissa meg az Óra alkalmazást, és koppintson az Időzítő elemre, 
majd pöccintéssel állítsa be az órák és a percek számát. Koppintson az „Amikor lejár” elemre, 
és válassza ki a „Lejátszás leállítása” opciót, koppintson a Beállítás elemre, majd az Indítás 
elemre az időzítő elindításához. Az időzítő lejártakor az iPod touch leállítja a zene vagy videó 
lejátszását, bezár minden egyéb futó alkalmazást, és zárolja magát.

Videó törlése:  Legyintsen balra vagy jobbra a videó felett a listában. Ha az iPod touch 
készülékről töröl egy videót (a kölcsönzött filmek kivételével), a videó nem lesz eltávolítva az 
iTunes könyvtárból.

Fontos:  Ha kölcsönzött filmet vagy TV-műsort töröl az iPod touch készülékről, az véglegesen 
törlődik, és nem vihető vissza a számítógépre.
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Az iPod touch-ról törölt videó megmarad a számítógép iTunes-könyvtárában (míg a 
kölcsönzött film nem), és később ismét szinkronizálható az iPod touch-csal. Ha nem szeretné, 
hogy az iTunes szinkronizálja a videót az iPod touch-csal, állítsa be ezt az alkalmazásban. Lásd: 
“Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 15. oldal.
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Üzenetek küldése és fogadása

FIGYELMEZTETÉS:  A figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalókért 
olvassa el a következő részt: “Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal.

Az Üzenetek alkalmazással és a beépített iMessage szolgáltatással korlátlan méretű üzenetek 
küldhetők Wi-Fi-hálózaton keresztül más iOS és OS X Mountain Lion rendszert használó 
felhasználóknak. Az üzenetek tartalmazhatnak fotókat, videókat és más adatokat. Láthatja, ha 
a másik fél gépel, és értesítheti őket, ha elolvasta az üzeneteiket. Mivel az iMessage az azonos 
fiókba bejelentkezett összes iOS rendszerű eszközön megjelenik, az üzenetváltást elkezdheti az 
egyik eszközön, majd folytathatja egy másikon. A biztonság érdekében az alkalmazás titkosítja 
az üzeneteket.

Megjegyzés:  Ha olyan felhasználókkal vált üzeneteket, akik iPhone vagy iPad készüléküket 
mobilhálózaton keresztül használják, akkor a hálózat szolgáltója további díjakat számolhat fel.

Koppintson a Média csatolása gombra 
fotó vagy videó hozzáadásához.
Koppintson a Média csatolása gombra 
fotó vagy videó hozzáadásához.

Koppintson a szöveg 
beviteléhez.
Koppintson a szöveg 
beviteléhez.

Az iMessage-
beszélgetés kékkel 
van megjelölve.

Az iMessage-
beszélgetés kékkel 
van megjelölve.

Szöveges beszélgetés kezdeményezése:  Koppintson a , majd a  szimbólumra, és 
válasszon kontaktot, keressen a kontaktjai között egy név megadásával, vagy vigyen be 
kézzel egy telefonszámot vagy e-mail címet. Gépelje be az üzenetét, majd koppintson a 
Küldés elemre.

Üzenetek
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Megjegyzés:  Ha az üzenetet nem lehetett elküldeni, egy figyelmeztető jelvény  jelenik meg. 
További információkért vagy az üzenet ismételt elküldéséhez koppintson a jelzésre.

Beszélgetés folytatása:  Koppintson a beszélgetésre az üzenetlistában.

Képkarakterek használata:  Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzetek > 
Billentyűzetek > Új billentyűzet lehetőséget, majd koppintson az Emodzsi elemre a billentyűzet 
elérhetővé tételéhez. Üzenetírás közben koppintson a  szimbólumra az emodzsi billentyűzet 
megjelenítéséhez. Lásd: “Speciális beviteli módszerek,” 140. oldal.

Személy kontaktadatainak megtekintése:  Az elérhető műveletek megjelenítéséhez (például 
FaceTime-hívás kezdeményezéséhez) görgessen az ablak tetejére (koppintson az állapotsávra)

Beszélgetés korábbi üzeneteinek megtekintése:  Görgessen a képernyő tetejére (koppintson 
az állapotsávra). Koppintson a „Korábbi üzenetek betöltése” lehetőségre, ha szükséges.

Üzenetküldés csoportnak:  Koppintson a  szimbólumra, majd adjon meg több címzettet. 

Beszélgetések kezelése
A beszélgetések az Üzenetek listára vannak mentve. Az olvasatlan üzeneteket kék színű pont  
jelöli. Koppintson egy beszélgetésre a beszélgetés megtekintéséhez vagy folytatásához.

Beszélgetés továbbítása:  Válassza ki a beszélgetést, koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki 
a hozzáadni kívánt részeket, majd koppintson a Továbbítás opcióra.

Beszélgetés szerkesztése:  Válassza ki a beszélgetést, koppintson a Szerkesztés elemre, 
jelölje ki a törölni kívánt részeket, majd koppintson a Törlés opcióra. Ha az összes 
szöveget és mellékletet törölni kívánja a beszélgetés törlése nélkül, koppintson az Összes 
törlése lehetőségre.

Beszélgetés törlése:  Az Üzenetek listában legyintsen a beszélgetés fölött, majd koppintson a 
Törlés elemre.

Beszélgetés keresése:  Koppintson a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, 
majd írja be a keresendő szöveget. Beszélgetéseket a Főképernyőről is kereshet. Lásd: 
“Keresés,” 29. oldal.

Személy hozzáadása a kontaktlistához:  Koppintson egy telefonszámra vagy e-mail címre az 
Üzenetek listán, majd a „Hozzáadás kontaktokhoz” elemre.

Zenék, videók és egyebek küldése
A fotók, videók, helyek, kontaktadatok és hangjegyzetek elküldhetők. A mellékletek 
méretkorlátozását a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPod touch tömöríti a fotó- 
és videomellékleteket.

Fotó vagy videó küldése:  Koppintson a  szimbólumra.

Helyszín küldése:  A Térképek alkalmazásban koppintson a  szimbólumra egy helyszínhez, 
majd a Helyszín megosztása elemre (a képernyő alján), végül pedig az Üzenet gombra.

Kontaktadatok küldése:  A Kontaktok alkalmazásban válasszon ki egy kontaktot, és 
koppintson a Kontakt megosztása elemre (a képernyő alján), majd az Üzenet gombra.

Hangjegyzet küldése:  A Hangjegyzetek alkalmazásban koppintson a  szimbólumra, a 
hangjegyzetre, a Megosztás elemre, majd az Üzenet pontra.

Beérkezett fotó vagy videó mentése a Filmtekercs albumba:  Koppintson egy fotóra vagy 
videóra, majd a  szimbólumra.
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Fotó vagy videó másolása:  Érintse meg és tartsa megérintve a mellékletet, majd koppintson a 
Másolás elemre.

Személy hozzáadása a kontaktokhoz az üzenetlistából:  Koppintson a telefonszámra vagy az 
e-mail címre, majd az állapotsávra, hogy a képernyő tetejére ugorjon, végül pedig a „Kontakt 
hozzáadása” elemre.

Beérkezett kontaktadatok mentése:  Koppintson a kontaktbuborékra, majd az „Új kontakt 
létrehozása” vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre.

Üzenetek beállításai
A Beállítások > Üzenetek menüpontnál beállításokat adhat meg az üzenetekhez, többek között 
az alábbiakat:

 • Be- vagy kikapcsolhatja az iMessage szolgáltatást.

 • Értesíthet másokat arról, hogy elolvasta az üzenetüket.

 • Megadhatja az Üzenetek alkalmazásban használni kívánt telefonszámot, Apple ID-t vagy 
e-mail címet.

 • Megjelenítheti a Tárgy mezőt.

Üzenetekkel kapcsolatos értesítések kezelése:  Lásd: “A Ne zavarjanak és az 
Értesítések,” 106. oldal.

Figyelmeztető hang beállítása a beérkező szöveges üzenetekhez:  Lásd: “Hangok,” 111. oldal.
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4. generációs vagy újabb iPod touch-on a FaceTime alkalmazással videóhívást kezdeményezhet 
más iOS rendszerű eszközökre vagy a FaceTime alkalmazást támogató számítógépekre. A 
FaceTime-kamerával szemtől szemben láthatják egymást a beszélgetőpartnerével, a hátlapon 
lévő iSight-kamerára váltva pedig a környezetét mutathatja meg neki.

Megjegyzés:  Előfordulhat, hogy a FaceTime egyes helyeken nem érhető el.

Kamera váltása.Kamera váltása.

Húzza a képet  
valamelyik sarokba.
Húzza a képet  
valamelyik sarokba.

Némítás (Ön hallja 
és látja a hívót, 
azonban ő nem 
hallja Önt).

Némítás (Ön hallja 
és látja a hívót, 
azonban ő nem 
hallja Önt).

FaceTime
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A FaceTime használatához Apple ID-ra és Wi-Fi-kapcsolatra van szüksége. A FaceTime 
megnyitásakor az alkalmazás figyelmezteti, hogy lépjen be az Apple ID használatával, vagy 
hozzon létre új fiókot.

Koppintson 
FaceTime-hívás 
kezdeményezéséhez.

Koppintson 
FaceTime-hívás 
kezdeményezéséhez.

FaceTime-hívás kezdeményezése:  Koppintson a Kontaktok elemre, válasszon ki egy nevet, 
majd koppintson a FaceTime elemre. Ha nem látja a FaceTime gombot, győződjön meg arról, 
hogy a FaceTime funkció be van kapcsolva a Beállítások > FaceTime menüpont alatt.

Forgassa el az iPod touch készüléket a FaceTime fekvő vagy álló irányultságban való 
használatához. Ha nem szeretné, hogy véletlenül megváltozzon az irányultság, rögzítse az 
iPod touch készüléket álló irányultságban. Lásd: “Álló vagy fekvő irányultság,” 20. oldal.

Nemrég hívott kontakt újrahívása:  Koppintson az Előzmény elemre, majd a névre 
vagy számra.

Kedvencek:  Koppintson a Kedvencek elemre.

 • Kedvenc hozzáadása:  Koppintson a  szimbólumra, majd válassza ki a kívánt kontaktot, 
illetve a kontakt FaceTime-telefonszámát vagy e-mail címét.

 • Kedvenc hívása:  Koppintson egy névre a listában.

Hívás a Hangvezérlés segítségével:  Nyomja meg, és tartsa nyomva a Főgombot, amíg a 
Hangvezérlés képernyő megjelenik, és egy hangjelzés hallatszik. Mondja ki a „FaceTime” 
parancsot, majd a felhívni kívánt személy nevét.

Kontakt hozzáadása:  Koppintson a Kontaktok elemre, majd a  szimbólumra, és adja meg a 
személy FaceTime szolgáltatásban használt nevét és e-mail címét vagy telefonszámát. Régión 
kívüli kontaktok esetén ellenőrizze, hogy a teljes (az ország előhívószámát és a körzetszámot is 
tartalmazó) telefonszámot adta-e meg.

Másik alkalmazás használata hívás közben:  Nyomja le a Főgombot , majd koppintson 
egy alkalmazásikonra. A beszélgetés tovább folytatódhat, de nem fogják látni egymást a 
partnerével. A videóhoz való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

A FaceTime beállításainak megadása:  Válassza a Beállítások > FaceTime menüpontot.

A lehetőségek között szerepel a FaceTime alkalmazásban használni kívánt telefonszám, Apple 
ID vagy e-mail cím megadása.
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Rövid áttekintés
Ha az iPod touch zárolt állapotában gyorsan szeretné megnyitni a kamerát, legyintse felfelé a 

 szimbólumot.

Az iPod touch-csal fotók és videók is készíthetők. A hátlapon található iSight-kamera mellett 
az előlapon FaceTime-kamera található a FaceTime-hívásokhoz és az önarcképekhez. Az 5. 
generációs iPod touch-on a hátlapon LED technológiás vaku gondoskodik további fényről 
szükség esetén.

Koppintson egy 
emberre vagy 
tárgyra a 
fókuszáláshoz 
és az expozíció 
beállításához.

Koppintson egy 
emberre vagy 
tárgyra a 
fókuszáláshoz 
és az expozíció 
beállításához.

Váltás a 
kamerák 
közt.

Váltás a 
kamerák 
közt.

Fotó 
készí-
tése.

Fotó 
készí-
tése.

Kamera/
Videó 
kapcsoló

Kamera/
Videó 
kapcsoló

Tekintse meg 
a rögzített 
fotókat és 
videókat.

Tekintse meg 
a rögzített 
fotókat és 
videókat.

A LED-vaku 
módjának 
beállítása.

A LED-vaku 
módjának 
beállítása.

Panorámakép 
készítéséhez 
kapcsolja be 
a rácsot vagy 
HDR-t.

Panorámakép 
készítéséhez 
kapcsolja be 
a rácsot vagy 
HDR-t.

(5. generációs iPod touch esetén) a négyszög rövid ideig kijelzi azt a helyet, ahová a kamera 
fókuszálva van, és beállítja az expozíciót.

Kamera
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Fotó készítése:  Koppintson a  szimbólumra, vagy nyomja meg bármelyik hangerőgombot.

 • Nagyítás vagy kicsinyítés:  (Csak az iSight kamera esetén) csippentsen a képernyőn.

Panorámafotó készítése:  Koppintson a Beállítások elemre, majd a Panoráma elemre. Irányítsa 
az iPod touch-ot a kezdés helyére, majd koppintson a  elemre. Pásztázzon lassan a nyíl 
irányába, és közben tartsa biztos kézzel az iPod touch-ot. Próbálja a nyilat közvetlenül a 
vízszintes vonal tetején tartani. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.

 • A pásztázás irányának megfordítása:  Koppintson a nyílra.

Videofelvétel készítése:  Váltson a  opcióra, majd koppintson a  szimbólumra, vagy 
nyomja meg bármelyik hangerőgombot a felvétel elindításához vagy leállításához.

Fotó készítésekor vagy a videofelvétel elindításakor az iPod touch fényképezőgépekre 
emlékeztető zárhangot ad. A hangerőt a hangerőgombokkal tudja szabályozni, a hangot pedig 
a Csengetés/Némítás kapcsolóval tudja elnémítani. 

Megjegyzés:  Néhány országban az iPod touch elnémítása nem némítja el a fényképezőgép 
zárjának hangját.

Ha a Helymeghatározás funkció be van kapcsolva, a fotók és videók helyszínadatokkal lesznek 
felcímkézve, amelyeket más alkalmazások és fotómegosztó webhelyek használhatnak. Lásd: 
“Adatvédelem,” 112. oldal.

A fókusz és az expozíció beállítása:  

 • A következő felvétel fókuszának beállítása (5. generációs iPod touch esetén) és az 
expozíció beállítása:  Koppintson a képernyőn látható objektumra. Az arcérzékelés 
átmenetileg kikapcsol.

 • A fókusz zárolása (5. generációs iPod touch esetén) és az expozíció zárolása:  Tartsa megérintve 
a képernyőt, amíg a téglalap pulzálni nem kezd. A képernyő alján megjelenik az AE/
AF-zárolás (5. generációs iPod touch esetén) vagy az AE-zárolás (4. generációs iPod touch 
esetén). A beállítások zárolva maradnak, amíg újra a képernyőre nem koppint.

Képernyőfotó készítése:  Nyomja meg és engedje fel egyszerre az Alvás/Ébresztés gombot és a 
Főgombot . A képernyőfotó hozzáadódik a Filmtekercs albumhoz.

Megjegyzés:  Kamera nélküli iPod touch készülékeken a képernyőfotó a Mentett fotók 
albumba kerül.

HDR-fotók
A HDR technológia (5. generációs iPod touch esetén) három különböző felvételt egyesít 
egyetlen, nagy dinamikatartományú fotóban. A legjobb eredményhez az iPod touch-nak és a 
témának is mozdulatlanul kell maradnia.

A HDR bekapcsolása:  Koppintson az Opciók lehetőségre, majd a HDR elemre. Ha a HDR be van 
kapcsolva, a vaku nem működik.

A normál fotó megtartása a HDR-fotóval együtt:  Válassza a Beállítások > Fotók és kamera 
menüpontot. Ha mindkét változatot megtartja, a HDR-fotó bal felső sarkában egy  
szimbólum jelenik meg, amikor a Filmtekercs albumban, látható vezérlők mellett megtekinti.
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Megtekintés, megosztás és nyomtatás
A Kamera alkalmazással készített, a Filmtekercs albumba mentett fotók és videók. 
Ha a Fotóadatfolyam be van kapcsolva, az új fotók a Fotóadatfolyam albumában is 
megjelennek, és a többi iOS rendszerű eszközére és számítógépére is átmásolódnak. Lásd: 
“Fotóadatfolyam,” 65. oldal.

A Filmtekercs album megtekintése:  Legyintsen jobbra, vagy koppintson a bélyegképre. A 
Filmtekercs album a Fotók alkalmazásban is megtekinthető.

 • A vezérlők megjelenítése vagy elrejtése fotók vagy videók megtekintése közben:  Koppintson 
a képernyőre.

 • Fotó vagy videó megosztása:  Koppintson a  szimbólumra. Több fotó vagy videó küldéséhez 
koppintson a  szimbólumra a bélyegképek megtekintése közben, jelölje ki az elemeket, 
majd koppintson a Megosztás elemre.

 • Fotó nyomtatása:  Koppintson a  szimbólumra. Lásd: “Nyomtatás az AirPrint 
segítségével,” 33. oldal.

 • Fotó vagy videó törlése:  Koppintson a  szimbólumra.

Visszatérés a kamerához:  Koppintson a  szimbólumra.

Fotók és videók feltöltése a számítógépre:  Csatlakoztassa az iPod touch készüléket 
a számítógéphez.

 • Mac:  Jelölje ki a kívánt fotókat és videókat, majd kattintson a számítógépén lévő iPhoto vagy 
egyéb támogatott fotóalkalmazás Importálás vagy Letöltés gombjára.

 • PC:  Kövesse a fotóalkalmazáshoz mellékelt útmutatást.

Amennyiben a számítógépre való feltöltéskor törli a fotókat vagy videókat az iPod touch-ról, a 
fotók és videók a Filmtekercs albumból is eltávolításra kerülnek. Az iTunes alkalmazásban lévő 
„Fotók beállításai” panelen keresztül a fotókat és videókat az iPod touch készüléken lévő Fotók 
alkalmazással szinkronizálhatja (a videók szinkronizálása csak Mac gépen lehetséges). Lásd: 
“Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 15. oldal.

Fotók szerkesztése és videók vágása

ForgatásForgatás

Automatikus javításAutomatikus javítás

Vörös szem eltávolításaVörös szem eltávolítása

KörbevágásKörbevágás

Fotó szerkesztése:  Miközben teljes képernyőn nézi a fotót, koppintson a Szerkesztés 
lehetőségre, majd koppintson egy eszközre.

 • Automatikus javítás:  A feljavítással összességében nő a fotó sötét vagy világos volta, 
színtelítettsége és más jellemzői. Ha mégsem kíván javítást alkalmazni, koppintson ismét az 
eszközre (még akkor is, ha már mentette a módosításokat).

 • Vörösszem:  Koppintson egyenként azokra a szemekre, amelyek korrekciót igényelnek.

 • Vágás:  Húzza el a rács sarkait, húzza el a fotót az újrapozicionáláshoz, majd koppintson a 
Vágás elemre. Egy adott arány beállításához koppintson a Megszorítás opcióra.
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Videó vágása:  A videók megtekintése közben koppintson a képernyőre a vezérlők 
megjelenítéséhez. Húzza el a képkockanéző végeit felül, majd koppintson a Vágás gombra.

Fontos:  Ha az Eredeti vágása lehetőséget választja, a levágott képkockák véglegesen törlésre 
kerülnek az eredeti videóból. Ha a „Mentés új klipként” lehetőséget választja, a Filmtekercs 
albumba az új, vágott videoklip kerül mentésre, az eredeti videó pedig érintetlen marad.
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Fotók és videók megtekintése
A Fotók alkalmazás segítségével fotókat és videókat tekinthet meg az iPod touch készülékén:

 • a Filmtekercs albumban – olyan fotókat és videókat tekinthet meg, amelyek az 
iPod touch-csal készültek, illetve e-mail vagy szöveges üzenetekből, weboldalakról vagy 
képernyőfotókból származnak

 • a Fotóadatfolyam albumban – a Saját fotóadatfolyamban és a megosztott 
fotóadatfolyamokban található fotók (lásd: “Fotóadatfolyam,” 65. oldal)

 • a Fotókönyvtárban és a számítógépről szinkronizált egyéb albumokban (lásd “Szinkronizálás 
az iTunes alkalmazással,” 15. oldal)

Szerkessze a fotót.Szerkessze a fotót.

Törölje a fotót.Törölje a fotót.

Koppintson a 
képernyőre a vezérlők 
megjelenítéséhez.

Koppintson a 
képernyőre a vezérlők 
megjelenítéséhez.

Ossza meg a fotót, rendelje hozzá egy 
kontakthoz, használja háttérképként 
vagy nyomtassa ki.

Ossza meg a fotót, rendelje hozzá egy 
kontakthoz, használja háttérképként 
vagy nyomtassa ki.

Játsszon le egy diabemutatót.Játsszon le egy diabemutatót.

Küldjön át vezeték nélkül fotókat 
az AitPlay használatával.
Küldjön át vezeték nélkül fotókat 
az AitPlay használatával.

Fotók és videók megtekintése:  Koppintson egy tetszőleges albumra, majd egy bélyegképre.

 • Következő és előző fotó vagy videó megtekintése:  Legyintsen balra vagy jobbra.

 • Nagyítás vagy kicsinyítés:  Koppintson duplán, vagy csíptessen.

 • Fotó pásztázása:  Húzza el a fotót az ujjával.

Fotók
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 • Videó lejátszása:  Koppintson a  szimbólumra a képernyő közepén. Ha váltani szeretne 
a teljes képernyős mód és a képernyőhöz igazított mód között, koppintson duplán 
a képernyőre.

Az iPhoto 8.0-s (iLife ’09) vagy újabb verziójával, illetve az Aperture 3.0.2-es vagy újabb 
verziójával szinkronizált albumok események és arcok szerint tekinthetők meg. A fotók helyszín 
szerint is megtekinthetők, ha a földrajzi koordináták hozzárendelését (geotagging) támogató 
kamerával készültek.

Diabemutató megtekintése:  Koppintson egy bélyegképre, majd a  szimbólumra. Jelölje 
ki a beállításokat, majd koppintson a Diabemutató indítása lehetőségre. A diabemutató 
leállításához koppintson a képernyőre. Egyéb beállítások megadásához válassza a Beállítások > 
Fotók és kamera menüpontot.

Videó vagy diabemutató sugárzása TV-re:  Lásd: “AirPlay,” 32. oldal.

Fotók és videók rendszerezése
Album létrehozása:  Koppintson az Albumok, majd a  elemre, adjon meg egy nevet, és 
koppintson a Mentés lehetőségre. Jelölje ki azokat az elemeket, amelyeket hozzá kíván adni az 
új albumhoz, majd koppintson a Kész gombra.

Megjegyzés:  Az iPod touch készüléken létrehozott albumok nincsenek visszaszinkronizálva 
a számítógépre.

Elemek hozzáadása egy albumhoz:  A bélyegképek megtekintése közben koppintson a 
Szerkesztés gombra, jelölje ki a megfelelő elemeket, majd koppintson a Hozzáadás gombra.

Albumok kezelése:  Koppintson a Szerkesztés elemre.

 • Album átnevezése:  Jelölje ki az albumot, majd írjon be egy új nevet.

 • Albumok átrendezése:  Húzza arrébb a  szimbólumot.

 • Album törlése:  Koppintson a  szimbólumra.
Kizárólag az iPod touch készüléken létrehozott albumokat lehet átnevezni és törölni.

Fotóadatfolyam
A Fotóadatfolyam iCloud szolgáltatással (lásd: “iCloud,” 14. oldal) az iPod touchcsal készített 
fotók az iCloud szolgáltatást használó további eszközökön, így a Mac vagy PC számítógépeken 
is megjelennek. A Fotóadatfolyam alkalmazással a fotókat megoszthatja a barátaival és a 
családjával, közvetlenül az eszközeikre vagy a webre küldve a fotókat.

A Fotóadatfolyam névjegye
Ha a Fotóadatfolyam be van kapcsolva, az iPod touch-csal létrehozott fotók (valamint a 
Filmtekercshez adott többi fotó) megjelenik a fotóadatfolyamban, miután kilép a Kamera 
alkalmazásból, és az iPod touch Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik az internethez. Ezek 
a fotók az iPod touch és a többi, a Fotóadatfolyam alkalmazással beállított eszköz Saját 
fotóadatfolyam albumában is megjelennek.

A Fotóadatfolyam bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > iCloud > 
Fotóadatfolyam menüpontot.

Az iCloud szolgáltatást használó többi eszközről a fotóadatfolyamhoz adott fotók is 
megjelennek a Saját fotóadatfolyamban. Az iPod touch és a többi iOS rendszerű eszköz 
legfeljebb 1000 fotót képes tárolni a Saját fotóadatfolyamban. A számítógépei tartósan 
képesek tárolni a Fotóadatfolyama összes fotóját.
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Megjegyzés:  A Fotóadatfolyamban lévő fotók nem számítanak bele az iCloud-tárhelybe.

A fotóadatfolyamban lévő tartalom kezelése:  A fotóadatfolyam albumában koppintson a 
Szerkesztés elemre.

 • Fotók mentése iPod touch készülékre:  Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a 
Mentés lehetőségre.

 • Fotók megosztása, nyomtatása, másolása vagy mentése a Filmtekercs albumban:  Jelölje ki a 
fotókat, majd koppintson a Megosztás lehetőségre.

 • Fotók törlése:  Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Törlés lehetőségre. 

Megjegyzés:  Noha a törölt fotókat a rendszer törli az eszközein a fotóadatfolyamból, 
az eredetik megmaradnak a Filmtekercs albumban azon az eszközön, ahonnan a fotó 
eredetileg származik. A fotóadatfolyamból valamely eszközre vagy számítógépre 
mentett fotók sem törlődnek. Fotókat csak iOS 5.1-es vagy újabb rendszerű iPod touch-
csal és ugyanilyen iOS rendszerű eszközzel tud törölni a Fotóadatfolyamból. Lásd: 
support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=hu_HU.

Megosztott fotóadatfolyamok
A megosztott fotóadatfolyamok segítségével beállíthatja, hogy az adott fotókat kikkel 
szeretné megosztani. Az iOS 6 és az OS X Mountain Lion rendszert használó felhasználók 
feliratkozhatnak a megosztott fotóadatfolyamokra, megtekinthetik a legújabban hozzáadott 
fotókat, „kedvelhetik” az egyes fotókat, és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk közvetlenül az 
eszközön. A megosztott fotóadatfolyamhoz nyilvános weboldalt is létrehozhat, ahol megosztja 
a fotókat másokkal a weben.

A Megosztott fotóadatfolyamok bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > iCloud > 
Fotóadatfolyam menüpontot.

Megosztott fotóadatfolyam létrehozása:  Koppintson a Fotóadatfolyam elemre, majd a  
szimbólumra. Ha iOS 6 vagy OS X Mountain Lion operációs rendszert használó felhasználókat 
szeretne meghívni a megosztott fotóadatfolyamra történő feliratkozásra, adja meg az e-mail 
címüket. Ha az icloud.com webhelyen szeretne közzétenni a fotóadatfolyamot, kapcsolja be a 
Nyilvános webhely funkciót. Adjon nevet az albumnak, és koppintson a Létrehozás elemre.

Fotók hozzáadása a megosztott fotóadatfolyamhoz:  Jelölje ki a fotót, koppintson a , majd 
a Fotóadatfolyam elemre, és válassza ki a megosztott fotóadatfolyamot. Ha több fotót szeretne 
az albumhoz adni, koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat, majd koppintson a 
Megosztás lehetőségre.

Fotók törlése egy megosztott fotóadatfolyamból:  Koppintson a megosztott 
fotóadatfolyamra, majd a Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat, és koppintson a 
Törlés lehetőségre.

Megosztott fotóadatfolyam szerkesztése:  Koppintson a Fotóadatfolyam elemre, majd a  
szimbólumra. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • A fotóadatfolyam átnevezése

 • Feliratkozók hozzáadása vagy eltávolítása és a meghívó ismételt elküldése

 • Nyilvános webhely létrehozása és a hivatkozás megosztása

 • A fotóadatfolyam törlése

http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=hu_HU
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Fotók és videók megosztása
A fotók megoszthatók e-mailben, szöveges üzenetben, fotóadatfolyamban, Twitter-
bejegyzésben és a Facebookon. A videók megoszthatók e-mailben és szöveges üzenetben, 
valamint a YouTube-on.

Fotó vagy videó megosztása vagy másolása:   Válasszon ki egy fotót vagy videót, majd 
koppintson a  szimbólumra. Ha nem látja a  szimbólumot, koppintson a képernyőre a 
vezérlők megjelenítéséhez.

A mellékletek méretkorlátozását a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPod touch 
tömöríti a fotó- vagy videomellékleteket.

A fotók és videók másolhatók is, majd e-mailbe vagy szöveges üzenetbe illeszthetők.

Több fotó vagy videó megosztása vagy másolása:  A bélyegképek megtekintése közben 
koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat vagy videókat, majd koppintson a 
Megosztás elemre. 

Fotó vagy videó mentése:  

 • E-mail üzenetből:  Ha szükséges, koppintson az elemre a letöltéshez. Koppintson a fotóra, 
vagy érintse meg és tartsa megérintve a videót, majd koppintson a Mentés elemre.

 • Szöveges üzenetből:  Koppintson a megfelelő elemre a beszélgetésben, majd a  
szimbólumra, végól pedig a Mentés a Filmtekercsbe lehetőségre.

 • Weboldalról (csak fotó):  Érintse meg és tartsa megérintve a fotót, majd koppintson a Kép 
mentése elemre.

A beérkezett vagy a weboldalról mentett fotók és videók a Filmtekercs albumba mentődnek.

Fotók nyomtatása
Nyomtatás AirPrint-kompatibilis nyomtatókon:  

 • Egyetlen fotó nyomtatása:  Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.

 • Több fotó nyomtatása:  A fotóalbumok megtekintése közben koppintson a 
Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat, és koppintson a Megosztás elemre, majd a 
Nyomtatás lehetőségre.

Lásd: “Nyomtatás az AirPrint segítségével,” 33. oldal.
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Rövid áttekintés
A Game Center segítségével a barátaival együtt játszhat a kedvenc játékaival, ha a barátai 
rendelkeznek iPhone-nal, iPaddel vagy iPod touch-csal, illetve OS X Mountain Lion rendszerű 
Mac számítógéppel. A Game Center használatához csatlakozni kell az internethez.

FIGYELMEZTETÉS:  Az ismétlődő mozdulatokból fakadó sérülésekkel kapcsolatos fontos 
tudnivalókért olvassa el a következő részt: “Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal.

A legjobbak 
megtekintése.
A legjobbak 
megtekintése.

Válaszoljon 
barátkérésekre.
Válaszoljon 
barátkérésekre.

Játékcélok listájának 
megtekintése.
Játékcélok listájának 
megtekintése.

Játék elkezdése.Játék elkezdése.

Ellenfél keresése 
a játékhoz.
Ellenfél keresése 
a játékhoz.

Játék kiválasztása 
a játékhoz.
Játék kiválasztása 
a játékhoz.

Barátok által 
küldött kihívások 
megtekintése.

Barátok által 
küldött kihívások 
megtekintése.

Barátok meghívása a játékhoz.Barátok meghívása a játékhoz.

Állapot beállítása, fotó 
módosítása vagy kijelentkezés.
Állapot beállítása, fotó 
módosítása vagy kijelentkezés.

Jelentkezzen be:  Nyissa meg a Game Centert. Ha a képernyő tetején látja a becenevét és a 
fotóját, már be van jelentkezve. Ha nem, adja meg az Apple ID-ját és a jelszavát, és koppintson 
a Bejelentkezés elemre. Használhatja az iCloud szolgáltatáshoz vagy az Apple Store-
vásárlásokhoz használt Apple ID-ját, de az „Új fiók létrehozása” elemre is koppinthat, ha külön 
Apple ID-t szeretne a játékokhoz.

Játék vásárlása:  Koppintson a Játékok elemre, majd a javasolt játékra, vagy koppintson a 
Game Center játékok keresése elemre.

Játsszon a játékkal:  Koppintson a Játékok elemre, válasszon ki egy játékot, majd koppintson a 
Játék gombra.

Game Center
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Visszatérés a Game Center alkalmazáshoz a játék végén:  Nyomja meg a Főgombot , majd 
koppintson a Game Center elemre a Főképernyőn.

Kijelentkezés:  Koppintson az Én, majd a Fiókcímsor elemre, végül pedig a Kijelentkezés 
pontra. A Game Center használatához nem szükséges minden alkalommal be- és kijelentkezni.

Játék a barátokkal
Barátok meghívása egy többrésztvevős játékba:  Koppintson a Barátok elemre, válasszon 
barátot, majd játékot, és koppintson a Játék elemre. Ha a játékhoz több játékos engedélyezett/
szükséges, válassza ki a többi játékost, majd koppintson a Következő gombra. Küldje el a 
meghívót, majd várja meg, amíg a többiek elfogadják. Ha mindenki készen áll, indítsa el 
a játékot. Ha egy barát nem érhető el, vagy nem válaszol a meghívására, koppintson az 
Automatikus ellenfél elemre, hogy a Game Center találjon Önnek egy másik játékost, vagy 
koppintson a Barátinvitálás gombra egy másik barát meghívásához.

Baráti felkérés küldése:  Koppintson a Barátok vagy a Kérelmek elemre, majd a  jelre, 
ezután pedig adja meg a barátja e-mail címét vagy Game Center-beli becenevét. A kontaktok 
böngészéséhez koppintson a  szimbólumra. Több barát egyetlen kéréssel történő 
hozzáadásához a címek után gépeljen egy Entert.

Másik személy kihívása versenyre:  Koppintson egy pontszámra vagy eredményre, majd a 
Barátok kihívása lehetőségre.

A barátai által játszott játékok, illetve a barátai által elért eredmények megtekintése:  
Koppintson a Barátok elemre, majd a barátja nevére, végül pedig a Játékok vagy 
Pontok lehetőségre.

Olyan játék vásárlása, ami a barátjának is megvan:  Koppintson a Barátok elemre, majd a 
barátja nevére. Koppintson egy játékra a barátja játéklistájában, majd koppintson a képernyő 
tetején az árra.

A barátok barátait tartalmazó listák megtekintése:  Koppintson a Barátok elemre, majd a 
barátja nevére, végül pedig a képe alatt látható Barátok pontra.

Barát eltávolítása:  Koppintson a Barátok elemre, majd egy névre, végül pedig a Barát 
törlése gombra.

E-mail cím privát státuszának megtartása:  A Game Center fiókbeállításai között kapcsolja ki 
Nyilvános profil funkciót. Lásd lent a Game Center-beállítások című részt.

Többrésztvevős tevékenység vagy baráti felkérések letiltása:  Válassza a Beállítások > 
Általános > Korlátozások elemet, és kapcsolja ki a Többrésztvevős játékok vagy Barátok 
hozzáadása funkciókat. Ha a kapcsolók nem aktívak, először koppintson a Korlátozások 
engedélyezése lehetőségre (fent).

Sértő vagy nem megfelelő viselkedés jelentése:  Koppintson a Barátok elemre, majd egy 
személy nevére, végül pedig a „Hibajelentés” gombra.
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Game Center-beállítások
A Game Center egyes beállításai a bejelentkezéshez használt Apple ID-hoz kapcsolódnak. 
Mások az iPod touch készülékén lévő Beállítások alkalmazásban találhatók.

Az Apple ID Game Center beállításainak módosítása:  Jelentkezzen be az Apple ID-jával, és 
koppintson az Én, majd a Fiókcímsor elemre, és válassza a Fiók megtekintése lehetőséget.

Válassza ki, hogy milyen értesítéseket szeretne kapni a Game Center alkalmazástól:  
Válassza a Beállítások > Értesítések > Game Center menüpontot. Ha a Game Center nem jelenik 
meg, kapcsolja be az Értesítéseket.

A Game Center alkalmazásra ható korlátozások módosítása:  Válassza a Beállítások > 
Általános > Korlátozások menüpontot.
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E-mailek olvasása
Postafiókok és fiókok módosítása.Postafiókok és fiókok módosítása.

Keresés a 
postafiókban.
Keresés a 
postafiókban.

VIPVIP

Üzenet írása.Üzenet írása.

Az előzetes hossza 
a Beállítások > Mail, 
Kontaktok és 
Naptárak menüpont-
ban módosítható.

Az előzetes hossza 
a Beállítások > Mail, 
Kontaktok és 
Naptárak menüpont-
ban módosítható.

Több üzenet törlése, 
áthelyezése vagy 
megjelölése.

Több üzenet törlése, 
áthelyezése vagy 
megjelölése.

Üzenet megjelölése vagy olvasatlanként való beállítása:  Koppintson a  szimbólumra. Ha 
egyidejűleg több üzenetet kíván megjelölni, koppintson a Szerkesztés elemre az üzenetlista 
megjelenítése közben.

A személyesen Önnek szóló üzenetek azonosítása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, 
Naptárak menüpontot, és igény szerint kapcsolja be vagy ki a Címzett/Másolat funkciót. 
Az alkalmazás egy ikonnal megjelöli azokat az üzeneteket, amelyeknél az Ön e-mail címe a 
Címzett vagy a Másolat mezőben szerepel.

Üzenet összes címzettjének megtekintése:  Koppintson a Feladó mező Részletek gombjára. 
A címzett nevére vagy e-mail címére koppintva megtekinthetők a címzett kontaktadatai, 
valamint a címzett a kontaktokhoz vagy a VIP-listához adható.

Távoli képek letöltésének megakadályozása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, 
Naptárak menüpontot, majd igény szerint kapcsolja be vagy ki a Képek betöltése funkciót.

Hivatkozás megnyitása:  A hivatkozásra koppintva az alapértelmezett műveletet használhatja, 
ha pedig megérinti és megérintve tartja a hivatkozást, további műveleteket tekinthet meg. 
Egy cím esetében Ön például megjelenítheti a helyszínét a Térképek alkalmazásban, vagy 
hozzáadhatja a Kontaktok alkalmazáshoz. A webcímek hozzáadhatók az olvasólistához.

Mail



 Fejezet  12    Mail 72

Találkozóra szóló meghívó vagy melléklet megnyitása:  Koppintson az elemre. Ha a melléklet 
többféle alkalmazással is használható, érintse meg, és tartsa megérintve azt az alkalmazást, 
amelyik működik a fájllal.

Mellékletként kapott fotó vagy videó mentése:  Érintse meg és tartsa megérintve a fotót vagy 
a videót, majd koppintson a Kép mentése vagy a Videó elemre. A fotót vagy videót a Fotók 
alkalmazásban lévő Filmtekercs albumba menti az alkalmazás.

Új üzenetek betöltése:  A lista frissítéséhez húzza le az üzenetlistát vagy a postafiókok listáját.

 • A korábbi üzenetek beolvasott számának beállítása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, 
Naptárak > Megjelenítés menüpontot.

Új üzenetekről szóló értesítések kikapcsolása egy fióknál:  Válassza a Beállítások > 
Értesítések > Mail > fiók neve elemet, majd kapcsolja ki az Értesítési központ funkciót.

A Mail által lejátszott hangok módosítása:  Válassza a Beállítások > Hang menüpontot.

 • Állítsa be az új e-mail esetén lejátszott hangot minden fiókhoz.  Válassza a Beállítások > 
Értesítések > Mail > fiók neve > Új üzenet hangja elemet.

 • Hang beállítása VIP-személytől érkező új e-mail esetén:  Válassza a Beállítások > Értesítések > 
Mail > VIP > Új üzenet hangja elemet. 

E-mail küldése

Koppintson a Címzett, 
Másolat vagy Titkos 
másolat módosításához. 

Koppintson a Címzett, 
Másolat vagy Titkos 
másolat módosításához. 

Az aláírás a Beállítások > 
Mail, Kontaktok és 
Naptárak menüpontban 
módosítható. 

Az aláírás a Beállítások > 
Mail, Kontaktok és 
Naptárak menüpontban 
módosítható. 

Koppintson fotó vagy 
videó csatolásához. 
Koppintson fotó vagy 
videó csatolásához. 

Üzenet írása:  Koppintson a  szimbólumra, majd írjon be egy nevet vagy e-mail címet. 
Miután beírta a címzetteket, áthúzással áthelyezheti őket más mezőkbe, például a Címzett 
mezőből áthúzhatja őket a Másolat mezőbe. Ha több e-mail fiókkal is rendelkezik, a Feladó 
mezőre koppintva módosíthatja a fiókot, ahonnan az üzenetet küldeni kívánja.

Önmaga hozzáadása titkos másolat címzettjeként a kimenő üzenetekhez:  Válassza a 
Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > BCC magamnak lehetőséget.

Üzenet vázlatának mentése:  Koppintson a Mégsem elemre, majd koppintson a Mentés 
elemre. A mentett piszkozatok megtekintéséhez tartsa megérintve a  elemet.

Üzenet megválaszolása:  Koppintson a  szimbólumra, majd a Válasz elemre. Az eredeti 
üzenethez mellékelt fájlok vagy képek nem lesznek visszaküldve. A mellékletek hozzáadásához 
másolás helyett továbbítsa az üzenetet.

Üzenet továbbítása:  Nyisson meg egy üzenetet, és koppintson a  szimbólumra, majd a 
Továbbítás gombra. Az alkalmazás az üzenet összes mellékletét is továbbítja.

Idézés a megválaszolni vagy továbbítani kívánt üzenetből:  Érintse meg és tartsa megérintve 
a szöveg kijelöléséhez. Húzza el a fogópontokat a válaszban szerepeltetni kívánt szöveg 
kijelöléséhez, majd koppintson a  szimbólumra.
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 • A behúzás szintjének módosítása:  Jelölje ki a behúzni kívánt szöveget, koppintson a  elemre 
legalább kétszer, majd koppintson az Idézetszint lehetőségre.

 • Az idézetszint automatikus növelése:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak 
menüpontot, és kapcsolja be az Idézetszint növelése funkciót.

Fotó vagy videó küldése üzenetben:  Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a 
kijelölő gombokat. Koppintson a  elemre, majd a Fotó vagy videó beszúrása lehetőségre, 
és válassza ki a fotót vagy videót. A Fotók segítségével egyszerre több fotót is elküldhet 
e-mailben. Lásd: “Fotók és videók megosztása,” 67. oldal.

Az e-mail aláírás módosítása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Aláírás 
menüpontot. Ha több e-mail fiókja is van, koppintson a Fiókonként lehetőségre, és adjon meg 
más-más aláírást.

Az e-mailek rendszerezése
A VIP-személyektől kapott üzenetek megjelenítése:  Válassza a Postafiókok listája elemet 
(előbb koppintson a Postafiókok elemre), majd koppintson a VIP lehetőségre.

 • Személy hozzáadása a VIP-listához:  Koppintson a személy nevére vagy e-mail címére a 
Feladó, Címzett vagy Másolat/Titkos másolat mezőben, majd koppintson a Hozzáadás a VIP 
csoporthoz lehetőségre.

Egymáshoz kapcsolódó üzenetek csoportosítása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, 
Naptárak menüpontot, majd igény szerint kapcsolja be vagy ki a Szálakra rendezés funkciót.

Üzenetek keresése:  Nyisson meg egy postafiókot, görgessen a tetejére, és gépeljen be 
szöveget a Keresés mezőbe. Az aktuálisan megnyitott postafiók Feladó, Címzett és Tárgy 
mezőiben kereshet. Ha a postafiók támogatja a kiszolgálón végzett üzenetkeresést, koppintson 
a Mind lehetőségre; ekkor az alkalmazás a Feladó, a Címzett és a Tárgy mezőben, valamint az 
üzenetek törzsében is keres.

Üzenet törlése:  Ha az üzenet meg van nyitva, koppintson a  szimbólumra.

 • Üzenet törlése megnyitás nélkül:  Legyintsen az üzenet tárgyára, majd koppintson a 
Törlés lehetőségre.

 • Több üzenet törlése:  Az üzenetlista megtekintése közben koppintson a 
Szerkesztés lehetőségre.

 • A törlése megerősítésének kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > 
Kérdezés törlés előtt lehetőséget.

Üzenet helyreállítása:  Lépjen a postafiók Kuka elemébe, nyissa meg az üzenetet, koppintson a 
 elemre, majd helyezze át az elemet a fiók Bejövő üzenetek vagy másik mappájába.

 • A törölt üzenetek végleges törlés előtti tárolási idejének beállítása:  Válassza a Beállítások > Mail, 
Kontaktok, Naptárak > fiók neve > Fiók > Haladó menüpontot.

Az archiválás be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > fiók 
neve > Fiók > Haladó menüpontot. Ha archivál egy üzenetet, az az Összes levél postafiókba 
kerül. Nem minden postafiók támogatja az archiválást.

Üzenet áthelyezése másik postafiókba:  Az üzenet megtekintése közben koppintson a  
szimbólumra, majd válasszon célhelyet.

Postafiók hozzáadása, átnevezése és törlése:  A postafiókok listájában koppintson a 
Szerkesztés elemre. Bizonyos postafiókok nem módosíthatók, és nem is törölhetők.
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Üzenetek és mellékletek nyomtatása
Üzenet nyomtatása:  Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.

Beágyazott kép nyomtatása:  Érintse meg és tartsa megérintve a képet, majd koppintson 
a Kép mentése elemre. Nyissa meg a Fotók alkalmazást, és nyomtassa ki a képet a 
Filmtekercs albumból.

Melléklet nyomtatása:  Koppintson a mellékletre a Gyorsnézetben való megtekintéshez, majd 
a  szimbólumra, végül pedig a Nyomtatás elemre.

A nyomtatással kapcsolatos tudnivalókért lásd: “Nyomtatás az AirPrint segítségével,” 33. oldal.

Mail-fiókok és -beállítások
A Mail alkalmazás és a levelezési fiókok beállításainak módosítása:  Válassza a Beállítások > 
Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot. A következőket állíthatja be:

 • iCloud

 • Microsoft Exchange és Outlook

 • Google

 • Yahoo!

 • AOL

 • Microsoft Hotmail

 • Egyéb POP- és IMAP-fiókok
A beállítások a beállítandó fiók típusa alapján eltérőek lehetnek. A szükséges adatokat az 
internetszolgáltatótól vagy a rendszergazdától tudhatja meg.

Fiók használatának átmeneti szüneteltetése:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, 
Naptárak elemet, válasszon fiókot, majd kapcsolja ki a fiók e-mail szolgáltatását. Ha a 
szolgáltatás ki van kapcsolva, az iPod touch addig nem jeleníti meg és nem szinkronizálja 
az információkat, amíg nem kapcsolja vissza a szolgáltatást. Ez kiváló módja annak, hogy 
felfüggessze például a munkahelyi e-mailek fogadását a nyaralása alatt.

Fiók törlése:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, válasszon fiókot, majd 
görgessen le és koppintson a Fiók törlése elemre. A fiókkal szinkronizált összes információ, 
többek között a könyvjelzők, üzenetek és jegyzetek el lesznek távolítva az eszközről.

A Push-beállítások megadása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptár > Új adatok 
begyűjtése menüpontot. A Push új információkat továbbít, amikor megjelenik a kiszolgálón, 
és internetkapcsolat áll rendelkezésre (előfordulhat némi késés). A Push kikapcsolt állapotában 
használja az Új adatok begyűjtése beállítást, hogy meghatározza az alkalmazás adatbeolvasási 
gyakoriságát. Az itt kiválasztott beállítás felülírja az egyéni fiókbeállításokat. Az optimális 
akkumulátor-élettartam érdekében ne végezzen túl gyakori beolvasást. Nem minden fiók 
támogatja a push funkciót.

Aláírt vagy titkosított üzenetek küldése:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > 
fiók neve > Fiók > Haladó menüpontot. Kapcsolja be az S/MIME szolgáltatást, majd jelölje 
ki a tanúsítványokat a kimenő üzenetek aláírásához és titkosításához. A tanúsítványok 
telepítéséhez kérjen konfigurációs profilt a rendszergazdánál, töltse le a tanúsítványokat a 
kibocsátó webhelyéről a Safari böngészővel, vagy fogadja őket e-mail mellékletként.
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Speciális beállítások megadása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > fiók 
neve > Fiók > Haladó menüpontot. A beállítások a fióktól függően a következők lehetnek:

 • Vázlatokat, illetve elküldött és törölt üzeneteket tárolhat az iPod touch-on.

 • Beállíthatja, hogy a törölt üzeneteket mennyi ideig őrizze az alkalmazás, mielőtt véglegesen 
törölné őket.

 • Módosíthatja a levelezési kiszolgáló beállításait.

 • Módosíthatja az SSL- és jelszóbeállításokat.

Ha nem tudja, hogy a fiókjához melyek az optimális beállítások, kérdezze meg az 
internetszolgáltatóját vagy a rendszergazdát.
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A Passbook segítségével az összes belépőjegye (például beszállókártya, mozijegy) egy helyen 
rendszerezhető. 

Koppintson egy jegyre 
a megtekintéséhez.
Koppintson egy jegyre 
a megtekintéséhez.

A Passbook alkalmazásban tárolhatók az ajándékutalványok, kuponok, jegyek és hasonló 
jellegű dokumentumok. A megtekinteni kívánt jegy megjeleníthető a Passbook alkalmazásban 
vagy a Zárolás képernyőn. 

Jegy hozzáadása a Passbook alkalmazáshoz:  Koppintson a Hozzáadás a Passbook 
alkalmazáshoz elemre a kereskedő weboldalán vagy a megerősítő e-mailben. Jegy a Passbook-
kompatibilis alkalmazásokból is hozzáadható.

Ahhoz, hogy jegyet adjon a Passbook alkalmazáshoz, előbb be kell jelentkeznie az 
iCloud-fiókjába.

Jegy használata:  Jelölje ki a jegyet, és fordítsa a vonalkódot a leolvasó vagy szkenner felé. 

Passbook
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Ha a Helymeghatározás be van kapcsolva, és a kereskedő támogatja a funkciót, a jegy szükség 
esetén megjelenik a Zárolás képernyőn. Ilyen lehet, amikor például megérkezik a repülőtérre, a 
hotelbe vagy a moziba.

Koppintson a részletek 
megjelenítéséhez.
Koppintson a részletek 
megjelenítéséhez.

További információk megtekintése:  Koppintson a  szimbólumra.

Jegy törlése:  Koppintson a  szimbólumra, majd a  elemre.

A jegyek Zárolás képernyőn való megjelenésének letiltása:  Válassza a Beállítások > 
Általános > Jelkódzár elemet, koppintson a Jelkód bekapcsolása elemre, majd lépjen az Elérés 
engedélyezése zárolásnál pontra, és kapcsolja ki a Passbook funkciót.

Jegy küldése másik iPhone-ra vagy iPod touch-ra:  Válassza a Beállítások > iCloud 
menüpontot, és kapcsolja be a Passbook funkciót. 
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Az Emlékeztetők segítségével nyomon követheti a tennivalókat.

Befejezett elemBefejezett elem

Elem hozzáadása.Elem hozzáadása.

Listák megjelenítéseListák megjelenítése

Emlékeztető adatainak megtekintése:  Koppintson egy emlékeztetőre. A következő 
lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Emlékeztető módosítása vagy törlése

 • Lejárati dátum beállítása

 • Prioritás beállítása

 • Jegyzetek hozzáadása

 • Emlékeztető áthelyezése másik listába

Emlékeztetők keresése:  Koppintson a  szimbólumra a keresési mező megjelenítéséhez, 
vagy keressen a Főképernyőről. Az emlékeztetőkre az alkalmazás név alapján keres. Az 
emlékeztetők keresésére és hozzáadására a Siri is használható.

Emlékeztetők értesítéseinek kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. 
További tudnivalók: “A Ne zavarjanak és az Értesítések,” 106. oldal.

Az értesítésekhez lejátszott hang beállítása:  Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

Emlékeztetők
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Az emlékeztetők naprakészen tartása más készülékeken:  Válassza a Beállítások > 
iCloud menüpontot, majd kapcsolja be az Emlékeztetők funkciót. Ha azt szeretné, hogy 
az Emlékeztetők alkalmazás az OS X Mountain Lion rendszerű számítógépen is naprakész 
legyen, a Mac számítógépen is kapcsolja be az iCloud szolgáltatást. Néhány más típusú fiók 
(pl. az Exchange) szintén támogatja az emlékeztetők használatát. Válassza a Beállítások > 
Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be az emlékeztetők funkciót azokhoz a 
fiókokhoz, amelyeket használni kíván.

Alapértelmezett lista beállítása új emlékeztetőkhöz:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, 
Naptárak menüpontot, majd az Emlékeztetők felirat alatt koppintson az Alapértelmezett 
lista elemre.
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A Safari szolgáltatásai közé a következők tartoznak:

 • Olvasó: cikkolvasás hirdetések és más felesleges elemek nélkül.

 • Olvasólista: cikkek gyűjtése későbbi elolvasásra.

 • Teljes képernyős mód: weboldalak megtekintése fekvő irányban.

Az iCloud használatával más eszközökön megnyitott oldalakat tekinthet meg, és naprakészen 
tarthatja a könyvjelzőit és olvasólistáit a többi eszközén.

Keresés a weben és 
az aktuális oldalon.
Keresés a weben és 
az aktuális oldalon.

Legyintéssel 
lapozhatja a 
megnyitott weboldal-
akat, vagy nyithat 
meg új oldalt.

Legyintéssel 
lapozhatja a 
megnyitott weboldal-
akat, vagy nyithat 
meg új oldalt.

Koppintson duplán 
egy elemre, vagy 
csípéssel nagyítson 
vagy kicsinyítsen.

Koppintson duplán 
egy elemre, vagy 
csípéssel nagyítson 
vagy kicsinyítsen.

Adjon meg egy webcímet (URL-t).Adjon meg egy webcímet (URL-t).

Könyvjelzőt, Olvasólista-elem vagy ikon 
hozzáadása a Főképernyőhöz, egy oldal 
megosztása vagy kinyomtatás.

Könyvjelzőt, Olvasólista-elem vagy ikon 
hozzáadása a Főképernyőhöz, egy oldal 
megosztása vagy kinyomtatás.

Koppintson az állapotsávra az oldal 
tetejére történő ugráshoz.
Koppintson az állapotsávra az oldal 
tetejére történő ugráshoz.

Az olvasólista, az előzmények 
és a könyvjelzők megtekintése.
Az olvasólista, az előzmények 
és a könyvjelzők megtekintése.

Weboldal megtekintése:  Koppintson a címmezőre (a címsoron), írja be az URL-címet, majd 
koppintson az Ugrás gombra.

 • Weboldal görgetése:  Végezzen felfelé, lefelé vagy oldalirányban történő húzást.

 • Görgetés egy adott keretben:  Húzza el két ujját a keret belsejében.

 • Megtekintés teljes képernyős fekvő irányultságban:  Forgassa el az iPod touch-ot, majd 
koppintson a  elemre.

 • Weboldal újratöltése:  Koppintson a  szimbólumra a címmezőben.

Safari
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Weboldal bezárása:  Koppintson a  szimbólumra, majd a  szimbólumra az oldal mellett.

A más eszközökön megnyitott weboldalak megtekintése:  Koppintson a  szimbólumra, 
majd az iCloud-lapok elemre. Ha meg szeretné osztani az iPod touch-on megnyitott 
weboldalakat más eszközökkel az iCloud-lapok segítségével, válassza a Beállítások > iCloud 
menüpontot, és kapcsolja be a Safari funkciót.

Link követése egy weboldalon:  Koppintson a linkre. 

 • Hivatkozás célhelyének megtekintése:  Érintse meg és tartsa megérintve a linket.

 • Hivatkozás megnyitása új lapon:  Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd 
koppintson a „Megnyitás új oldalon” elemre.

A weboldalakon az észlelt adatok – például a telefonszámok és e-mail címek – is 
megjelenhetnek linkekként. A rendelkezésre álló lehetőségek megtekintéséhez érintsen meg 
egy linket, és tartsa megérintve.

Cikk megtekintése az Olvasóval:  Koppintson az Olvasó gombra, ha az megjelenik 
a címmezőben.

 • Betűméret beállítása:  Koppintson a  szimbólumra.

 • A cikk megosztása:  Koppintson a  szimbólumra.

Megjegyzés:  Ha az Olvasó segítségével cikket küld e-mailben, az alkalmazás a hivatkozást és 
a cikk teljes szövegét is elküldi.

 • Visszatérés a normál nézethez:  Koppintson a Kész elemre.

Olvasólista használata weboldalak későbbi elolvasás céljából történő összegyűjtéséhez:  

 • Az aktuális weboldal hozzáadása:  Koppintson a  szimbólumra, majd a „Hozzáadás az 
olvasólistához” elemre.

 • Hivatkozás célhelyének hozzáadása:  Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd 
koppintson a „Hozzáadás az olvasólistához” elemre. 

 • Az olvasólista megtekintése:  Koppintson a  szimbólumra, majd az Olvasólista elemre.

 • Elem törlése az olvasólistából:  Legyintsen az elemre, majd koppintson a Törlés lehetőségre.

Űrlap kitöltése:  A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson egy szövegmezőre.

 • Áttérés másik szövegmezőre:  Koppintson a szövegmezőre, illetve a Következő vagy 
Előző elemre.

 • Űrlap küldése:  Koppintson az Ugrás, majd a Keresés elemre, illetve a weboldalon lévő 
hivatkozásra az űrlap elküldéséhez.

 • Automatikus kitöltés engedélyezése:  Válassza a Beállítások > Safari > Automatikus 
kitöltés lehetőséget.

Keresés a weben, az aktuális weboldalon vagy kereshető PDF-fájlokban:  Gépeljen be 
szöveget a keresési mezőbe.

 • Keresés a weben:  Koppintson az egyik megjelenő javaslatra, vagy a Keresés elemre.

 • A keresőszöveg megkeresése az aktuális weboldalon vagy PDF-fájlban:  Görgessen a képernyő 
aljára, majd koppintson az Ezen az oldalon felirat alatti bejegyzésre.

Az első előfordulás ki van emelve. A további előfordulások megkereséséhez koppintson a  
szimbólumra.

A keresőmotor módosítása:  Válassza a Beállítások > Safari > Keresőmotor menüpontot.
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Az aktuális weboldal könyvjelzőzése:  Koppintson a  szimbólumra, majd a 
Könyvjelző elemre.

Egy könyvjelző mentésekor szerkesztheti annak nevét. Alapértelmezés szerint a könyvjelzők 
a Könyvjelzők mappa legfelső szintjére lesznek mentve. Ha másik mappát kíván kiválasztani, 
koppintson a Könyvjelzők elemre a Könyvjelzők hozzáadása képernyőn.

Ikon létrehozása a Főképernyőn:  Koppintson a  szimbólumra, majd a „Hozzáadás 
a Főképernyőhöz” lehetőségre. A Safari ekkor hozzáadja az aktuális weboldal ikonját a 
Főképernyőhöz. Hacsak a webhely nem rendelkezik egyéni ikonnal, a kép egyúttal a webes 
kivágás ikonjaként szolgál a Főképernyőn. A webes kivágások biztonsági mentését az iCloud és 
az iTunes végzi, azonban az iCloud nem továbbítja a webes kivágásokat más készülékekre, az 
iTunes pedig nem szinkronizálja őket.

Az aktuális weboldal hivatkozásának másolása vagy megosztása:  Koppintson a  elemre, 
majd a Mail, az Üzenet, a Twitter, a Facebook vagy Másolás lehetőségre.

Az aktuális weboldal nyomtatása:  Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre. 
Lásd: “Nyomtatás az AirPrint segítségével,” 33. oldal.

Az iCloud használata a könyvjelzők és olvasólisták naprakészen tartásához a többi 
eszközön:  Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Safarit. Lásd: 
“iCloud,” 14. oldal.

A Safari beállításainak megadása:  Válassza a Beállítások > Safari menüpontot. A választható 
beállítások a következők:

 • Keresőmotor

 • Automatikus kitöltés az űrlapokhoz

 • Hivatkozások megnyitása új oldalon vagy a háttérben

 • Privát böngészés a személyes adatok védelme, valamint egyes, a böngészési szokásokat 
nyomon követő webhelyek letiltása érdekében

 • Előzmények, sütik és adatok törlése

 • Csalásriasztás
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Az Újságos segít rendszerezni a magazinok és újságok alkalmazásait, és értesíti, ha új szám 
jelent meg. 

Tartson megérintve 
egy publikációt az 
újrarendezéshez.

Tartson megérintve 
egy publikációt az 
újrarendezéshez.

Az Újságos 
alkalmazás 
megkeresése.

Az Újságos 
alkalmazás 
megkeresése.

Az Újságos alkalmazás a gyors és egyszerű elérés érdekében egy polc segítségével rendszerezi 
a magazin- és hírlapalkalmazásokat.

Újságos alkalmazások keresése:  Koppintson az Újságos elemre a polcok megjelenítéséhez, 
majd az Áruház lehetőségre. Amikor megvásárol egy újságos alkalmazást, az felkerül a 
polcra. Miután az alkalmazás letöltődött, nyissa meg a kiadások és az előfizetési lehetőségek 
megtekintéséhez. Az előfizetéseket az alkalmazáson belül lehet megvásárolni; az összeget az 
áruházhoz létrehozott fiókjából vonják le.

Az új számok automatikus letöltésének kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Újságos 
menüpontot. Ha az alkalmazás támogatja, az Újságos letölti a legújabb számot, ha van 
Wi-Fi-kapcsolat.

Újságos
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Rövid áttekintés
Az iPod touch segítségével könnyedén szervezheti az életét. A naptárakat külön-külön, illetve 
egyszerre is meg tudja tekinteni.

A ponttal megjelölt 
napok eseménnyel 
rendelkeznek.

A ponttal megjelölt 
napok eseménnyel 
rendelkeznek.

Naptárak és fiókok 
módosítása.
Naptárak és fiókok 
módosítása.

Meghívások 
megtekintése.
Meghívások 
megtekintése.

Esemény megtekintése vagy szerkesztése:  Koppintson az eseményre. A következő 
lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Elsődleges és másodlagos jelzéseket állíthat be.

 • Módosíthatja az események dátumát, idejét és időtartamát.

 • Áthelyezheti az eseményeket egy másik naptárba.

 • Meghívhat másokat az iCloud-, Microsoft Exchange- és CalDAV-naptárakban 
lévő eseményekre.

 • Törölheti az eseményeket.

Az eseményeket úgy is áthelyezheti, ha megérintve tartja őket, és áthúzza őket egy új 
időpontra, vagy módosítja a fogópontokat.

Esemény hozzáadása:  Koppintson a  szimbólumra, és írja be az eseményadatokat, majd 
koppintson a Kész gombra.

 • Alapértelmezett naptár beállítása új eseményekhez:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, 
Naptárak > Alapértelmezett naptár elemet.

 • Alapértelmezett jelzésidő beállítása születésnapokhoz és eseményekhez:  Válassza a 
Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Alapértelmezett jelzésidő menüpontot.

Naptár
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Események keresése:  Koppintson a Lista elemre, és gépeljen be szöveget a keresési mezőbe. 
Az alkalmazás ekkor keresést végez az aktuálisan megtekintett naptárakhoz tartozó címek, 
meghívottak, helyszínek és jegyzetek között. Naptáreseményeket a Főképernyőről is kereshet. 
Lásd: “Keresés,” 29. oldal.

A naptárjelzés hangjának beállítása:  Válassza a Beállítások > Hangok > 
Naptárjelzések lehetőséget.

Megtekintés heti nézetben:  Forgassa az iPod touch-ot oldalra.

Importáljon eseményeket naptárfájlból:  Ha a Mail alkalmazásban .ics kiterjesztésű naptárfájlt 
kap, nyissa meg az üzenetet, és koppintson a naptárfájlra a fájlban lévő összes esemény 
importálásához. A weben közzétett .ics fájlt is importálhatja, ha a fájlra mutató hivatkozásra 
koppint. Bizonyos .ics fájlok előfizetik Önt egy naptárra, nem pedig hozzáadják az eseményeket 
a naptárjához. Lásd: “Munkavégzés több naptárral,” 85. oldal.

Ha van iCloud-, Microsoft Exchange- vagy támogatott CalDAV-fiókja, találkozóra szóló 
meghívókat fogadhat a vállalatán belül másoktól, és válaszolhat a meghívókra.

Mások meghívása egy eseményre:  Koppintson egy eseményre, majd a Szerkesztés elemre. 
Ezután a Meghívottak elemre koppintva válassza ki a meghívni kívánt személyeket a 
Kontaktok alkalmazásból.

Meghívó megválaszolása:  Koppintson egy meghívóra a naptárban. Egy másik lehetőségként 
koppintson a  szimbólumra az Esemény képernyő megjelenítéséhez, majd koppintson 
egy meghívóra. Megtekintheti a szervezőre és más meghívottakra vonatkozó információkat. 
Ha megjegyzéseket fűz a meghívóhoz (ami nem minden naptártípusnál lehetséges), a 
megjegyzéseit a szervező megtekintheti, a többi résztvevő azonban nem láthatja őket.

Esemény elfogadása anélkül, hogy foglaltként jelölné meg az időpontot:  Koppintson az 
eseményre, majd az Elérhetőség opcióra, és jelölje ki a „szabad” lehetőséget. Az esemény a 
naptáron marad, az esemény időpontja azonban nem látszik foglaltnak azok számára, akik 
meghívókat küldenek Önnek.

Munkavégzés több naptárral
A naptárakat külön-külön, illetve egyszerre is meg tudja tekinteni. Előfizethet iCloud-, Google-, 
Yahoo!- vagy iCalendar-naptárakra, valamint Facebook-eseményekre és -születésnapokra. 

Az iCloud-, Google-, Exchange- vagy Yahoo!-naptárak bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > 
Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, koppintson egy fiókra, majd kapcsolja be a 
Naptár funkciót.

CalDAV-fiók hozzáadása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és 
koppintson a Fiók hozzáadása, majd az Egyéb elemre. A Naptárak alatt koppintson a CalDAV-
fiók hozzáadása elemre.

Facebook-események megtekintése:  Válassza a Beállítások > Facebook elemet, majd 
jelentkezzen be a Facebook-fiókjába, és engedélyezze a Naptár alkalmazáshoz való hozzáférést.

Naptárak kijelölése megtekintésre:  Koppintson a Naptárak elemre, majd a kijelöléshez 
koppintson a megtekinteni kívánt naptárakra. Az összes kijelölt naptár eseménye egyetlen 
nézetben jelenik meg.

A Születésnapok naptár megtekintése:  Koppintson a Naptárak, majd a Születésnapok elemre, 
hogy a Kontaktok listában lévő születésnapokat az eseményekhez tudja adni. Ha beállított 
Facebook-fiókot, a naptárba a Facebook-barátai születésnapjait is beveheti.
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Olyan naptárakra fizethet elő, amelyek iCalendar- (.ics) formátumot használnak. A naptárakra 
történő előfizetést számos naptáralapú szolgáltatás, így az iCloud, a Yahoo!, a Google és az 
OS X Naptár alkalmazása is támogatja. Az előfizethető naptárak írásvédettek. Az előfizetett 
naptárak eseményeit az iPod touch készüléken olvashatja, de nem szerkesztheti őket, illetve 
nem hozhat létre új eseményeket.

Naptárra történő előfizetés:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, 
majd koppintson a Fiók hozzáadása elemre. Koppintson az Egyéb, majd az Előfizetett naptár 
hozzáadása elemre. Írja be ahhoz az .ics fájlhoz tartozó kiszolgálót és fájlnevet, amelyre elő 
kíván fizetni. A weben közzétett iCalendar- (.ics) naptárakra is előfizethet, ha a naptárra mutató 
hivatkozásra koppint.

iCloud-naptárak megosztása
Az iCloud-naptárak megoszthatók más iCloud-felhasználókkal. A megosztott naptárt mások 
megtekinthetik, valamint beállíthatja, hogy mások hozzáadhatnak vagy módosíthatnak-e 
eseményeket. Bárki által megtekinthető, írásvédett naptárt is megoszthat.

iCloud-naptár létrehozása:  Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés, végül a Naptár 
hozzáadása elemre.

iCloud-naptár megosztása:  Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a 
megosztani kívánt iCloud-naptárra. Koppintson a Személy hozzáadása elemre, majd válasszon 
a kontaktok közül. A személy e-mail értesítőt fog kapni, hogy csatlakozzon a naptárhoz. A 
meghívás elfogadásához Apple ID és iCloud-fiók szükséges.

Értesítések kikapcsolása megosztott naptárak esetén:  Válassza a Beállítások > Mail, 
Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja ki a Megosztott naptárjelz. funkciót.

Adott személy hozzáférésének módosítása megosztott naptár esetén:  Koppintson a 
Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül arra a személyre, akivel megosztja a naptárt. 
Visszavonhatja a naptár olvasására vonatkozó jogosultságot, ismételten elküldheti a meghívót, 
és meg is szüntetheti a naptár megosztását.

Írásvédett naptár megosztása mindenkivel:  Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés 
elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Kapcsolja be a Nyilvános naptár funkciót, 
koppintson a Link megosztása lehetőségre a naptár URL-címének másolásához vagy 
elküldéséhez. Az URL-cím segítségével bárki előfizethet a naptárra, ha rendelkezik kompatibilis 
alkalmazással, például az iOS vagy az OS X Naptár alkalmazásával. 

Naptárbeállítások
A Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontban számos olyan beállítás van, amely 
hatással van a Naptárra és az Ön naptárfiókjaira. Ilyen beállítások többek között az alábbiak:

 • Múltbeli események szinkronizálása (a jövőbeli események mindig szinkronizálva vannak)

 • Jelzőhang lejátszása a találkozóra szóló új meghívóknál

 • Naptáridőzónák támogatása eltérő időzónájú dátumok és időpontok megjelenítéséhez
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Kövesse nyomon a részvényeit, tekintse meg az időbeli értékváltozásaikat, és kérjen 
tájékoztatást a befektetéseiről.

Megjegyzés:  A Részvények használatához az iPod touch-nak az internethez kell csatlakoznia. 
Lásd: “Csatlakozás az internethez,” 13. oldal.

Koppintson a 
százalékos változás 
megtekintéséhez. 
Koppintson ismét a 
piaci kapitalizáció 
megtekintéséhez.

Koppintson a 
százalékos változás 
megtekintéséhez. 
Koppintson ismét a 
piaci kapitalizáció 
megtekintéséhez.

Részvénylista 
testreszabása.
Részvénylista 
testreszabása.

További információkért keresse 
fel a yahoo.com webhelyet.
További információkért keresse 
fel a yahoo.com webhelyet.

Legyintsen balra vagy 
jobbra a statisztikák 
vagy hírek megtekin-
téséhez.

Legyintsen balra vagy 
jobbra a statisztikák 
vagy hírek megtekin-
téséhez.

Részvényárfolyam-lista kezelése:  Koppintson a  szimbólumra, majd adjon hozzá új 
részvényárfolyamokat a listához, vagy végezzen egyéb módosítást. Ha elkészült, koppintson a 
Kész elemre.

 • Elem hozzáadása:  Koppintson a  szimbólumra. Gépeljen be egy szimbólumot, cégnevet, 
alapnevet vagy indexet, majd koppintson a Keresés elemre.

 • Elem törlése:  Koppintson a  szimbólumra.

 • Elemek sorrendjének módosítása:  Húzza felfelé vagy lefelé a  szimbólumot az ujjával.

Részvényadatok megtekintése:  

 • Váltás a százalékos változások, árváltozások vagy a piaci tőkésítés megjelenítése között:  
Koppintson a képernyő jobb oldalán lévő értékek bármelyikére.

 • Az összesítés, a diagram vagy a hírek megtekintése:  Legyintsen az információkra a 
részvényárfolyam-lista alatt. Ha a hírek között egy fejlécre koppint, megtekintheti a 
kapcsolódó cikket a Safari böngészőben. A diagram időtartamának módosításához 
koppintson az 1nap, 1hét, 1hó, 3hó, 6hó, 1év vagy 2év opcióra.

Részvények
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 • Újságcikk hozzáadása az olvasólistához:  Érintse meg és tartsa megérintve a cikk címét, majd 
koppintson a Hozzáadás az olvasólistához elemre.

 • További részvényinformációk megtekintése a Yahoo.com webhelyen:  Koppintson a  
szimbólumra.

Az árfolyamok a bejelentéstől függően akár 20 percig vagy hosszabb ideig is késleltetve 
lehetnek. Ha az összes részvényt tőzsdei azonosítóval kívánja megjeleníteni az Értesítési 
központban, tekintse meg a következő témakört: “Értesítések,” 30. oldal.

Teljes képernyős diagram megtekintése:  Forgassa el az iPod touchot fekvő irányba.

 • Meghatározott dátum vagy idő értékének megtekintése:  Érintse meg a diagramot egy ujjal.

 • Egy érték időbeli változásának megtekintése:  Érintse meg a diagramra két ujjal.

Az iCloud használata a részvényárfolyam-lista naprakészen tartásához iOS rendszerű 
készülékeken:  Válassza a Beállítások > iCloud > Dokumentumok és adatok menüpontot, 
majd kapcsolja be a Dokumentumok és adatok beállítást (amely alapértelmezés szerint be van 
kapcsolva). Lásd: “iCloud,” 14. oldal.
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Helyzetek keresése

FIGYELMEZTETÉS:  A biztonságos navigálással és a figyelem elterelésének megelőzésével 
kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a “Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal 
című részt.

Nyomtatás, forgalom 
megjelenítése, 
eredmények 
megjelenítése vagy 
nézet kiválasztása.

Nyomtatás, forgalom 
megjelenítése, 
eredmények 
megjelenítése vagy 
nézet kiválasztása.

Koppintson egy tűre 
az információs sáv 
megjelenítéséhez.

Koppintson egy tűre 
az információs sáv 
megjelenítéséhez.
Gyors autós 
útvonaltervezés
Gyors autós 
útvonaltervezés

További információk 
megjelenítése.
További információk 
megjelenítése.

Koppintson duplán a 
nagyításhoz; 
koppintson két ujjal a 
kicsinyítéshez. Vagy 
végezzen csípő 
mozdulatot.

Koppintson duplán a 
nagyításhoz; 
koppintson két ujjal a 
kicsinyítéshez. Vagy 
végezzen csípő 
mozdulatot.

Aktuális helyzetAktuális helyzet

Írjon be egy keresést.Írjon be egy keresést.

Jelenítse 
meg az 
aktuális 
helyzetét.

Jelenítse 
meg az 
aktuális 
helyzetét.

Flyover (3D 
normál 
nézetben)

Flyover (3D 
normál 
nézetben)

Útvonaltervezés.Útvonaltervezés.

A Térképek használatához az iPod touch-nak az internethez kell csatlakoznia. Lásd: “Csatlakozás 
az internethez,” 13. oldal.

Fontos:  A térképek, az útvonaltervek, a 3D, a Flyover és helyszínalapú alkalmazások az 
adatszolgáltatásoktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások módosulhatnak, és lehetséges, 
hogy nem mindenhol érhetők el, ezáltal olyan térképeket, 3D- vagy Flyover-nézeteket, 
útvonalterveket vagy helyszínalapú információkat eredményezhetnek, amelyek esetleg 
nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. Az iPod touch által nyújtott 
információkat hasonlítsa össze a környezetével, és igazodjon a kihelyezett jelzésekhez az 
ellentmondásos helyzetek megoldása érdekében. A Térképek alkalmazás bizonyos funkcióihoz 
a Helymeghatározás használata szükséges. Lásd: “Adatvédelem,” 112. oldal.

Térképek
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Helyszín keresése:  Koppintson a keresési mezőre, majd írja be a címet vagy egyéb 
információkat, például az alábbiakat:

 • Kereszteződés („a Petőfi utca és a piac sarka”)

 • Terület („Bélapátfalva”)

 • Jellegzetes hely („Nemzeti Múzeum”)

 • Irányítószám

 • Vállalat („mozik”, „éttermek Szombathelyen”, „Magyar Posta, Budapest”)

Alternatív megoldásként koppintson a keresési mező alatt megjelenő javaslatok valamelyikére.

Navigálás a térképeken:

 • Mozgás felfelé, lefelé, jobbra vagy balra:  Húzza a képernyőt.

 • A térkép forgatása:  Végezzen körkörös mozgást két ujjal a képernyőn. A térkép tájolását a 
jobb felső sarokban megjelenő iránytű jelzi.

 • Visszatérés az északi tájoláshoz:  Koppintson a  szimbólumra.

Kontakt, könyvjelzőzött vagy nemrég keresett elem helyének keresése:  Koppintson a  
szimbólumra.

Helyzettel kapcsolatos adatok beolvasása és megosztása:  Az információs sáv 
megjelenítéséhez koppintson a tűre, majd a  elemre. A Yelp – ahol elérhető – értékeléseket 
és fotókat jelenít meg. Útbaigazítást is kaphat, felveheti a kapcsolatot a céggel, megnyithatja 
a cég honlapját, hozzáadhatja a céget a kontaktjaihoz, megoszthatja a helyzetre vonatkozó 
információkat másokkal, illetve megjelölheti könyvjelzővel a helyzetet.

 • Értékelések olvasása:  Koppintson az Értékelések elemre. A Yelp funkcióinak használatához 
koppintson az értékelések alatti gombokra.

 • Fotók megtekintése:  Koppintson a Fotók lehetőségre.

 • E-mail, SMS vagy tweet küldése, illetve a helyzet közzététele a Facebookon:  Koppintson a 
Helyzet megosztása elemre. Tweet és Facebook-hozzászólás csak akkor küldhető, ha be van 
jelentkezve a megfelelő fiókba. Lásd: “Megosztás,” 31. oldal.

A leszúrt tű használata helyzet megjelöléséhez:  Érintse meg és tartsa megérintve a térképet, 
amíg a leszúrt tű meg nem jelenik.

Választás a normál, hibrid vagy műhold nézet közül:  Koppintson a jobb alsó sarokba.

Probléma jelentése:  Koppintson a jobb alsó sarokba.

Útbaigazítás kérése
Útbaigazítás kérése vezetéshez:  Koppintson a , majd a  elemre, adja meg az indulás 
és a cél helyzetét, és koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha elérhető) 
válasszon helyzetet vagy útvonalat a listából. Ha több útvonal jelenik meg, koppintson arra, 
amelyiket használni szeretné. Koppintson a Kezdőpont elemre, majd legyintsen balra a 
következő utasítás megtekintéséhez. 

 • Visszatérés az útvonal áttekintéséhez:  Koppintson az Áttekintés lehetőségre.

 • Az útvonalak megtekintése listában:  Koppintson az Áttekintés képernyő  elemére.

Gyors vezetési útvonal lekérdezése az aktuális helyzetről:  Koppintson a cél fölötti  elemre, 
majd az Útvonaltervezés ide lehetőségre.
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Útbaigazítás kérése gyalogos közlekedéshez:  Koppintson a , majd a  elemre, adja meg 
az indulás és a cél helyzetét, és koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha 
elérhető) válasszon helyzetet vagy útvonalat a listából. Koppintson a Kezdőpont elemre, majd 
legyintsen balra a következő utasítás megtekintéséhez. 

Tömegközlekedési útvonalak lekérdezése:  Koppintson a , majd a  elemre, adja meg 
az indulás és a cél helyzetét, és koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha 
elérhető) válasszon helyzetet vagy útvonalat a listából. Töltse le és nyissa meg a használni 
kívánt közlekedési eszköz útvonaltervező alkalmazását.

Forgalmi viszonyok megjelenítése:  Koppintson a képernyő jobb alsó sarkába, majd a Forg. 
megjel. elemre. A narancssárga pontok a sűrű forgalmat, a piros pontok pedig a dugót jelzik. 
Baleseti beszámoló megtekintéséhez koppintson a jelzőre.

3D és Flyover
Az 5. generációs iPod touch esetén a 3D (normál nézet) és a Flyover (műhold vagy hibrid nézet) 
háromdimenziós nézetet biztosít a világ számos városához. Navigálhat a megszokott módon, 
és ráközelíthet az épületekre. Emellett a kamera nézőpontja is módosítható.

A Transamerica Pyramid Building a Transamerica 
Corporation bejegyzett szolgáltatás-védjegye.
A Transamerica Pyramid Building a Transamerica 
Corporation bejegyzett szolgáltatás-védjegye.

A 3D vagy a Flyover használata:  Közelítsen addig, amíg a  vagy a  elem aktív nem lesz, 
majd koppintson a gombra. Alternatív megoldásként húzza felfelé két ujját. A 3D és a Flyover 
között úgy válthat, ha a jobb alsó sarokba koppint, és nézetet vált.

A kamera nézőpontjának módosítása:  Húzza két ujját felfelé vagy lefelé.

A Térképek beállításai
A Térképek beállításainak megadása:  Válassza a Beállítások > Térképek menüpontot. A 
következők állíthatók be:

 • A navigáció hangereje

 • A távolság kijelzése mérföldben vagy kilométerben

 • A címkék nyelve és mérete
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Az alkalmazás segítségével lekérdezheti az aktuális időjárást és a hatnapos előrejelzést a 
világ egy vagy több városára vonatkozóan. A következő 12 órára óránkénti előrejelzés érhető 
el. Az Időjárás a Helymeghatározás szolgáltatást használja az aktuális helyzetre vonatkozó 
előrejelzés lekérdezéséhez.

Aktuális feltételekAktuális feltételek

Adjon hozzá vagy 
töröljön városokat.
Adjon hozzá vagy 
töröljön városokat.

Aktuális hőmérsékletAktuális hőmérséklet

Óránkénti előrejelzés 
megtekintése
Óránkénti előrejelzés 
megtekintése

Tárolt városok számaTárolt városok száma

Megjegyzés:  Az Időjárás használatához az iPod touch-nak az internethez kell csatlakoznia. Lásd: 
“Csatlakozás az internethez,” 13. oldal.

Amennyiben az időjárási tábla világoskék, az adott városban nappal van. Ha a tábla sötétlila, a 
városban éjszaka van.

Városok listájának kezelése:  Koppintson a  szimbólumra, majd adjon hozzá új várost a 
listához, vagy végezzen egyéb módosítást. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

 • Város hozzáadása:  Koppintson a  szimbólumra. Gépelje be egy város irányítószámát, majd 
koppintson a Keresés elemre.

 • Városok sorrendjének módosítása:  Húzza felfelé vagy lefelé a  szimbólumot.

 • Város törlése:  Koppintson a  szimbólumra, majd a Törlés elemre.

 • Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása:  Koppintson az °F vagy °C elemre.

Másik város időjárásának megtekintése:  Legyintsen balra vagy jobbra. 

A bal szélső képernyőn megjelenik a helyi időjárás.

Időjárás
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Az aktuális óránkénti előrejelzés megtekintése:  

 • 5. generációs iPod touch:  Legyintse az óránkénti megjelenítést balra vagy jobbra.

 • 4. generációs iPod touch:  Koppintson az Óránként elemre.

A Helyi időjárás funkció be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Adatvédelem > 
Helymeghatározás menüpontot. Lásd: “Adatvédelem,” 112. oldal.

Városokra vonatkozó információk megtekintése a yahoo.com címen:  Koppintson a  
szimbólumra.

Az iCloud használata a városok listájának a többi iOS rendszerű készülékre történő 
átmásolásához:  Válassza a Beállítások > iCloud > Dokumentumok és adatok menüpontot, 
majd kapcsolja be a Dokumentumok és adatok beállítást (amely alapértelmezés szerint be van 
kapcsolva). Lásd: “iCloud,” 14. oldal.
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Az iPod touch-on létrehozott jegyzeteket az iCloud segítségével más iOS rendszerű eszközökön 
és Mac számítógépeken is elérheti. A jegyzetek más – például Gmail- vagy Yahoo!- – fiókokban 
is létrehozhatók és olvashatók.

Koppintson a 
jegyzetre a 
szerkesztéséhez.

Koppintson a 
jegyzetre a 
szerkesztéséhez.

Töröljön jegyzetet.Töröljön jegyzetet.

Nyomtasson vagy 
küldjön e-mailben 
jegyzetet.

Nyomtasson vagy 
küldjön e-mailben 
jegyzetet.

Adjon hozzá új 
jegyzetet.
Adjon hozzá új 
jegyzetet.

Tekintse meg a jegyzetek listáját.Tekintse meg a jegyzetek listáját.

Tekintse meg az előző vagy 
következő jegyzetet.
Tekintse meg az előző vagy 
következő jegyzetet.

A jegyzetek naprakészen tartása iOS rendszerű készülékeken és Mac gépeken az iCloud 
használatával:  

 • Ha az iCloud szolgáltatáshoz me.com vagy mac.com e-mail címet használ:  Válassza a 
Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót.

 • Ha az iCloud szolgáltatáshoz Gmail- vagy más IMAP-fiókot használ:  Válassza a Beállítások > 
Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a fiókhoz.

Az alapértelmezett fiók kiválasztása az új jegyzetekhez:  Válassza a Beállítások > 
Jegyzetek menüpontot.

Jegyzet létrehozása egy adott fiókban:  Koppintson a Fiókok elemre, és jelölje ki a fiókot, majd 
koppintson a  szimbólumra a jegyzet létrehozásához. Ha a Fiókok gomb nem látható, először 
a Jegyzetek gombra koppintson.

Kizárólag egy adott fiók jegyzeteinek megtekintése:  Koppintson a Fiókok elemre, majd 
válassza ki a fiókot. Ha a Fiókok gomb nem látható, először a Jegyzetek gombra koppintson.

Jegyzetek
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Jegyzet törlése a jegyzetlista megtekintése közben:  Legyintsen balra vagy jobbra a jegyzet 
felett a listában.

Jegyzetek keresése:  A jegyzetlista megtekintése közben görgessen a lista tetejére a keresési 
mező megjelenítéséhez. Koppintson a mezőbe, és írja be a keresőszöveget. Jegyzeteket a 
Főképernyőről is kereshet. Lásd: “Keresés,” 29. oldal.

Jegyzet nyomtatása vagy küldése e-mailben:  Miközben a jegyzetet olvassa, koppintson a 
 szimbólumra. Ha e-mailben szeretné elküldeni a jegyzetet, az iPod touch készüléket be kell 

állítania az e-mail használatára. Lásd: “E-mail és más fiókok beállítása,” 13. oldal.

A betűtípus módosítása:  Válassza a Beállítások > Jegyzetek menüpontot.
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Adjon hozzá egy órát.Adjon hozzá egy órát.

Órák megtekintése, 
ébresztés beállítása, 
esemény időzítése 
vagy időzítő beállítása.

Órák megtekintése, 
ébresztés beállítása, 
esemény időzítése 
vagy időzítő beállítása.

Törölje az órákat, vagy módosítsa a sorrendjüket.Törölje az órákat, vagy módosítsa a sorrendjüket.

Óra hozzáadása:  Koppintson a  elemre, majd adja meg a város nevét, vagy válasszon a 
listáról. Amennyiben nem látja a keresett várost, próbálkozzon ugyanazon időzóna egyik 
nagyobb városával.

Órák rendszerezése:  Koppintson a Szerkesztés gombra, majd húzza el a  szimbólumot az 
áthelyezéshez, vagy koppintson a  szimbólumra a törléshez.

Jelzés beállítása:  Koppintson a Jelzés gombra, majd a  szimbólumra.

Jelzés módosítása:  Koppintson a Szerkesztés gombra, majd a  szimbólumra a beállítások 
módosításához vagy a  szimbólumra a jelzés törléséhez.

Elalvási időzítő beállítása:  Koppintson az Időzítő elemre, majd az „Amikor lejár” elemre, és 
válassza a „Lejátszás leállítása” lehetőséget.

Óra
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Koppintson a Számológép alkalmazás számjegyeire és funkcióira ugyanúgy, ahogyan azt egy 
szabványos számológép esetén tenné.

Szám hozzáadása 
a memóriához.
Szám hozzáadása 
a memóriához.

Memória törlése.Memória törlése.

Kijelző törlése.Kijelző törlése.

Vonjon ki egy számot 
a memóriából.
Vonjon ki egy számot 
a memóriából.

Olvasson ki egy 
számot a memóriából 
(egy fehér kör jelzi a 
memóriában tárolt 
számot).

Olvasson ki egy 
számot a memóriából 
(egy fehér kör jelzi a 
memóriában tárolt 
számot).

A tudományos számológép használata:  Forgassa el az iPod touch készüléket 
fekvő irányultságba.

Számológép
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Rövid áttekintés
A Hangjegyzetek segítségével az iPod touch hordozható hangrögzítőként használható a 
beépített mikrofon, az iPod touch vagy a Bluetooth-headset mikrofonja, illetve egy támogatott 
külső mikrofon használatával.

Indítsa el, szüneteltesse vagy állítsa meg a felvételt.Indítsa el, szüneteltesse vagy állítsa meg a felvételt.

Felvétel szintje Felvétel szintje 

Tekintse meg a 
felvételek listáját.
Tekintse meg a 
felvételek listáját.

Felvétel készítése:  Koppintson a  szimbólumra. A szüneteltetéshez a , a felvétel 
leállításához pedig a  elemre koppintson.

A beépített mikrofon monó hangot rögzít, de sztereó hang is rögzíthető, ha olyan külső 
sztereó mikrofont használ, amely kompatibilis az iPod touch fejhallgatóportjával vagy a 
Lightning csatlakozóval (5. generációs iPod touch esetén), illetve a Dokkcsatlakozóval (4. 
generációs iPod touch esetén). Keresse a „Made for iPod” és „Works with iPod” emblémával 
ellátott kiegészítőket.

A felvétel szintjének beállítása:  Helyezze a mikrofont közelebb vagy távolabb attól, amit fel 
kíván venni. A jobb felvételi minőség érdekében a szintmérő műszer leghangosabb szintjének 
a következő értékek között kell lennie: -3 dB és 0 dB.

Az indítási/befejezési hang lejátszása vagy elnémítása:  A hang az iPod touch 
hangerőgombjaival némítható el.

Hangjegyzetek
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Másik alkalmazás használata felvétel közben:  Alkalmazás megnyitásához nyomja meg a 
Főgombot . A Hangjegyzetekhez való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható 
piros sávra.

Felvétel lejátszása:  Koppintson a  szimbólumra, majd egy felvételre, végül a  elemre. 
Koppintson a  szimbólumra a szüneteltetéshez.

Vágja vagy 
címkézze újra 
a felvételt.

Vágja vagy 
címkézze újra 
a felvételt.

Felvétel 
meghallgatása.
Felvétel 
meghallgatása.

Csatolja a felvételt 
egy e-mailhez vagy 
szöveges üzenethez.

Csatolja a felvételt 
egy e-mailhez vagy 
szöveges üzenethez.

Húzza egy adott 
pontra történő 
ugráshoz.

Húzza egy adott 
pontra történő 
ugráshoz.

Felvétel vágása:  Koppintson a felvétel melletti  szimbólumra, majd a Jegyzet vágása elemre. 
Húzza el a hangterület széleit, majd koppintson a  szimbólumra a belehallgatáshoz. Ha 
szükséges, igazítsa be, majd a mentéshez koppintson a Hangjegyzet vágása elemre. A levágott 
részek nem állíthatók vissza.

Hangjegyzetek megosztása a számítógéppel
Az iTunes akkor tudja szinkronizálni a hangjegyzeteit az iTunes könyvtárral, amikor az 
iPod touch készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

Amikor hangjegyzeteket szinkronizál az iTunes alkalmazásba, azok egészen addig 
megmaradnak a Hangjegyzetek alkalmazásban, amíg nem törli őket. Amennyiben töröl 
egy hangjegyzetet az iPod touch készülékről, a hangjegyzet nem lesz törölve az iTunes 
alkalmazásban lévő Hangjegyzetek listáról. Ha azonban az iTunes alkalmazásból töröl egy 
hangjegyzetet, a hangjegyzet az iTunes alkalmazással történő következő szinkronizálás 
alkalmával törölve lesz az iPod touch készülékről.

Hangjegyzetek szinkronizálása az iTunes alkalmazással:  Csatlakoztassa az iPod touch-ot a 
számítógéphez, és jelölje ki az iTunes alkalmazásban. Jelölje ki a Zene alkalmazást a képernyő 
tetején (az Alkalmazások és a Filmek között), majd jelölje ki a Zene szinkronizálása, illetve a 
„Hangjegyzetek hozzáadása” elemet, és kattintson az Alkalmazás gombra.

Az iPod touch készüléken lévő hangjegyzetek megjelennek az iTunes alkalmazás 
Hangjegyzetek játéklistájában.
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Rövid áttekintés
Az iTunes Store segítségével zenék, TV-műsorok és podcastok adhatók az iPod touch-hoz.

BöngészésBöngészés

Vásárlások, 
letöltések és 
egyebek 
megtekintése.

Vásárlások, 
letöltések és 
egyebek 
megtekintése.

Az iTunes Store áruház az alábbi előnyöket biztosítja:

 • Böngészés és keresés zenék, TV-műsorok, filmek, hangok és egyebek között

 • Korábban megvásárolt termékek letöltése

Megjegyzés:  Az iTunes Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges.

Tartalom böngészése:  Koppintson a kategóriák egyikére. A találatok finomításához 
koppintson a Műfajok elemre. Ha további információkat kíván megtekinteni egy elemről, 
koppintson az elemre.

Tartalom keresése:  Koppintson a Keresés elemre, majd a keresési mezőre, és írjon be egy vagy 
több szót, végül pedig koppintson a Keresés gombra.

Elem előnézetének megtekintése:  Koppintson egy dalra vagy videóra a dal vagy videó egy 
részletének lejátszásához.

Elem megvásárlása:  Koppintson az elem árára (vagy az Ingyenes lehetőségre); ha ismét 
rákoppint, megvásárolhatja. Ha már megvásárolta az elemet, az ár helyett a Letöltés 
gomb látható, és a letöltésért már nem kell újra fizetnie. Amikor a tartalmak letöltése 
folyamatban van, koppintson a Továbbiak elemre, majd a Letöltések elemre a letöltés 
állapotának megtekintéséhez.

iTunes Store
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Film kölcsönzése:  Néhány területen filmeket lehet kölcsönözni. 30 nap áll rendelkezésére 
ahhoz, hogy elkezdje megnézni a kikölcsönzött filmeket. Miután elindította a film lejátszását, 
a filmet 24 órán belül tetszőleges számú alkalommal megtekintheti. A fenti időkorlátok letelte 
után a film törlésre kerül.

Korábban megvásárolt termék letöltése:  Koppintson a További, majd a Megvásárolt elemre. A 
más eszközön megvásárolt elemek automatikus letöltéséhez válassza a Beállítások > iTunes és 
App Store menüpontot.

Ajándékutalvány vagy kód beváltása:  Koppintson valamelyik kategóriára (például Zene), 
görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Beváltás lehetőségre.

Saját fiók megtekintése vagy szerkesztése:  Válassza a Beállítások > iTunes és App Store 
elemet, és koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése elemre. Koppintson 
egy elemre a szerkesztéshez. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

Az iTunes Match be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > iTunes és App Store 
menüpontot. Az iTunes Match olyan előfizetés, amellyel az összes zenéjét az iCloud 
szolgáltatásban tárolhatja, így internetkapcsolaton keresztül bárhonnan elérheti.

Bejelentkezés másik Apple ID használatával:  Válassza a Beállítások > iTunes és App Store 
elemet, és koppintson a fióknevére, majd a Kijelentkezés elemre. Amikor következő alkalommal 
letölt egy alkalmazást, megadhat egy másik Apple ID-t.

A böngészőgombok módosítása
A képernyő alján látható gombok tetszés szerint lecserélhetők és átrendezhetők. Például, ha 
gyakran tölt le hangokat, de nem néz sok TV-műsort, a két gombot kicserélheti.

A böngészőgombok módosítása:  Koppintson az Egyéb elemre, koppintson a Szerkesztés 
elemre, majd húzzon egy gombot a képernyő aljára, a kicserélni kívánt gomb fölé. Ha elkészült, 
koppintson a Kész elemre.
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Rövid áttekintés
Az App Store áruházban tallózhat az iPod touch-hoz készült alkalmazások között, valamint 
megvásárolhatja és letöltheti őket.

Kategória 
megtekintése.
Kategória 
megtekintése.

Frissítések és 
előző vásárlások 
megtekintése.

Frissítések és 
előző vásárlások 
megtekintése.

BöngészőgombokBöngészőgombok

Az App Store áruház az alábbi előnyöket kínálja:

 • Böngészés és keresés új, ingyenes vagy megvásárolható alkalmazások között

 • Korábban vásárolt termékek és frissítések letöltése

 • Ajándékutalványok vagy letöltési kódok beváltása

 • Alkalmazás ajánlása barátoknak

 • App Store-fiók kezelése

Megjegyzés:  Az App Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges.

Alkalmazás vásárlása:  Koppintson az alkalmazás árára (vagy az Ingyenes elemre), majd a 
Megvásárlás opcióra. Ha már megvásárolt egy alkalmazást, az ár helyett a „Telepítés” elem 
látható. Az újbóli letöltésért nem kell fizetnie. Az alkalmazások letöltése közben az éppen 
letöltött alkalmazás ikonja megjelenik a Főképernyőn egy folyamatjelzővel.

Korábban megvásárolt termék letöltése:  Koppintson a Frissítések elemre, majd a Megvásárolt 
opcióra. A más eszközön megvásárolt új alkalmazások automatikus letöltéséhez válassza a 
Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

App Store
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Frissített alkalmazások letöltése:  Koppintson a Frissítések elemre. Koppintson egy tetszőleges 
alkalmazásra az új verzió részleteinek megtekintéséhez, majd a Frissítés elemre a frissített 
verzió letöltéséhez. Egy másik lehetőségként koppintson az Összes frissítése opcióra, ha a 
listában lévő összes alkalmazást le kívánja tölteni.

Ajándékutalvány vagy letöltési kód beváltása:  Koppintson a Kiemelt elemre, görgessen az 
oldal aljára, majd koppintson a Beváltás lehetőségre.

Az alkalmazás ajánlása barátoknak:  Keresse meg az alkalmazást, majd koppintson a  
elemre, és adja meg a megosztás módját. 

Saját fiók megtekintése és szerkesztése:  Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, 
és koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése elemre. Előfizethet iTunes-
hírlevelekre, és megtekintheti az Apple adatvédelmi irányelveit. A jelszó módosításához 
koppintson az Apple ID mezőre.

Bejelentkezés másik Apple ID használatával:  Válassza a Beállítások > iTunes és App Store 
elemet, és koppintson a fióknevére, majd a Kijelentkezés elemre. Amikor következő alkalommal 
letölt egy alkalmazást, megadhat egy másik Apple ID-t.

Új Apple ID létrehozása:  Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, majd koppintson 
az „Új Apple ID létrehozása” lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások törlése
App Store áruházból származó alkalmazás törlése:  Érintse meg és tartsa megérintve az 
alkalmazás ikonját a Főképernyőn, amíg az ikonok ugrálni nem kezdenek, majd koppintson 
a  szimbólumra. A beépített alkalmazásokat nem törölheti. Ha elkészült, nyomja meg a 
Főgombot .

Ha töröl egy alkalmazást, az alkalmazás összes adatát is törli. Az App Store áruházban 
megvásárolt alkalmazásokat bármikor ismét ingyenesen letöltheti.

Az összes alkalmazás, adat és beállítás törlésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: 
“Visszaállítás,” 111. oldal.



27

  104

A beállításokkal konfigurálhatja az iPod touch-ot, megadhatja az alkalmazások beállításait, 
fiókokat adhat hozzá, illetve egyéb beállításokat adhat meg. Olvassa el a többi fejezetet, ha 
többet szeretne tudni az előtelepített alkalmazások beállításairól. A Safari beállításairól például 
a következő részben olvashat: 15. fejezet, “Safari,,” 80. oldal.

Repülőgép mód
A repülőgép mód kikapcsolja a vezeték nélküli funkciókat annak érdekében, hogy csökkentse 
annak lehetőségét, hogy megzavarja a repülőgép működését, és hatással legyen az egyéb 
elektromos berendezésekre.

A Repülőgép mód bekapcsolása:  Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja be a 
repülőgép módot.

Ha a repülőgép mód aktív, a képernyő tetején lévő állapotsávon a  szimbólum jelenik meg. 
Az iPod touch nem bocsát ki sem Wi-Fi-, sem Bluetooth-jeleket. Nem fog tudni használni 
olyan alkalmazásokat vagy funkciókat, amelyek ezeket a kapcsolatokat használják, így például 
nem tud az internethez csatlakozni. Ha a repülőgép pilótája és a vonatkozó jogszabályok 
engedélyezik, használhatja az iPod touch-ot és azokat az alkalmazásokat, amelyeknek nincs 
szükségük ezekre a jelekre.

Amennyiben a Wi-Fi elérhető, valamint a repülőgép üzemeltetője és az alkalmazandó 
törvények és előírások lehetővé teszik, válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot a 
bekapcsoláshoz. A Bluetooth a Beállítások > Bluetooth menüpontban is bekapcsolható.

Wi-Fi

Csatlakozás Wi-Fi-hálózatokhoz
A Wi-Fi-beállítások határozzák meg, hogy az iPod touch helyi Wi-Fi-hálózatokat használ-e az 
internethez történő csatlakozáshoz. Ha az iPod touch Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, a képernyő 
tetején lévő állapotsávban látható Wi-Fi ikon  jelzi a jelerősséget. Minél több sáv látható, 
annál erősebb a jel.

Miután csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, az iPod touch csatlakozik hozzá, ha az 
hatótávolságon belül van. Ha a korábban használt hálózatok közül egynél több van 
hatótávolságon belül, az iPod touch a legutóbb használthoz csatlakozik.

Az iPod touch készülékkel ezen felül új AirPort-alapállomást is beállíthat, amellyel otthoni és 
irodai Wi-Fi-szolgáltatásokat vehet igénybe. Lásd: “Új AirPort alapállomás beállítása,” 105. oldal.

Beállítások
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A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot. A 
következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Az iPod touch beállítása arra, hogy megkérdezze, kíván-e új hálózathoz csatlakozni:  Kapcsolja 
be vagy ki a „Kézi csatlakozás” funkciót. Amennyiben a „Kézi csatlakozás” ki van kapcsolva, az 
internethez történő csatlakozáshoz kézzel kell egy hálózathoz kapcsolódnia, ha az előzőleg 
használt hálózat nem elérhető.

 • Hálózat elfelejtése, hogy az iPod touch ne csatlakozzon hozzá:  Koppintson a  szimbólumra 
amellett hálózat mellett, amelyhez korábban csatlakozott. Ezt követően koppintson a 
„Hálózat elfelejtése” elemre.

 • Kapcsolódás zárt Wi-Fi-hálózathoz:  A hálózatok nevének listájában koppintson az Egyéb 
elemre, majd adja meg a zárt hálózat nevét. Egy zárt hálózatra történő kapcsolódáshoz már 
ismernie kell a hálózat nevét, jelszavát és biztonságának típusát.

 • Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozás beállításainak megadása:  Koppintson a  szimbólumra 
a hálózat mellett. Beállíthat egy HTTP-proxyt, meghatározhatja a statikus hálózati 
beállításokat, bekapcsolhatja a BootP protokollt, vagy felújíthatja a DHCP-kiszolgáló által 
biztosított beállításokat.

Új AirPort alapállomás beállítása
Az AirPort alapállomás Wi-Fi-kapcsolatot biztosít az otthoni, iskolai vagy kisvállalati 
hálózatokon. Arra is használhatja az iPod touch ot, hogy új AirPort Express-, AirPort Extreme- 
vagy Time Capsule-bázisállomást állítson be vele.

Az AirPort Beállítási asszisztens használata:  Válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot. 
Az „AirPort bázisállomás beállítása” alatt koppintson a beállítani kívánt alapállomás nevére. 
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az Ön által beállítani kívánt alapállomás nincs felsorolva, ellenőrizze, hogy kap-e áramot, 
hogy a hatósugarán belül tartózkodik-e, és hogy volt-e már konfigurálva. Csak új vagy 
visszaállított alapállomásokat tud beállítani. Néhány korábbi AirPort alapállomást nem 
lehet iOS rendszerű készülékekkel beállítani. A beállítással kapcsolatos utasításokat az 
alapállomáshoz mellékelt dokumentációban olvashatja.

AirPort-hálózat kezelése:  Ha az iPod touch AirPort-bázisállomáshoz csatlakozik, koppintson 
a hálózat neve melletti  szimbólumra. Ha még nem töltötte le az AirPort segédprogramot, 
megnyílik az App Store, ahonnan beszerezhető.

VPN
A VPN használatával a szervezetek lehetővé teszik a privát információk biztonságos 
továbbítását a nem privát hálózatokon. Lehetséges, hogy konfigurálnia kell a VPN-hálózatot, 
hogy például elérje a munkahelyi levelezését. Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha rendelkezik 
konfigurált VPN szolgáltatással az iPod touch készüléken, és a VPN be- vagy kikapcsolását teszi 
lehetővé. Lásd: “VPN,” 108. oldal.

Bluetooth
Az iPod touch vezeték nélkül képes Bluetooth-eszközökhöz, például headsetekhez, 
fejhallgatókhoz vagy zenehallgatásra és kéz nélküli telefonálásra szolgáló autós szettekhez 
csatlakozni. Bluetooth használatával az Apple vezeték nélküli billentyűzetet is csatlakoztathatja. 
Lásd: “Apple vezeték nélküli billentyűzet,” 26. oldal.

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot.
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Csatlakozás Bluetooth-eszközhöz:  Koppintson az eszközre az Eszközök listán, 
majd csatlakozzon hozzá a képernyőn megjelenő utasítások alapján. A Bluetooth-
eszköz párosításával kapcsolatos további információkért tekintse meg az eszközhöz 
mellékelt dokumentációt.

A Ne zavarjanak és az Értesítések
A Push-értesítések megjelennek az Értesítési központban, és még akkor is figyelmeztetik 
az új információkkal kapcsolatban, ha a társított alkalmazás nem fut. Az értesítések az 
alkalmazásoktól függően változhatnak, de tartalmazhatnak szöveges vagy hangos jelzéseket 
és számozott jelvényeket az alkalmazás Főképernyőn látható ikonján.

Minden értesítés kikapcsolása:  Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja ki a Ne zavarjanak 
funkciót. Ha a funkció be van kapcsolva, és az iPod touch zárolva van, az összes értesítés 
néma, az ébresztések hangja azonban megmarad. A Beállítások > Értesítések > Ne zavarjanak 
menüpontban a következő beállítások érhetők el:

 • A Ne zavarjanak automatikus bekapcsolása:  Itt állítható be a Ne zavarjanak funkció kezdő 
és záró időpontja. Az iPod touch minden nap bekapcsolja a Ne zavarjanak funkciót a 
megadott időpontokban.

 • Bizonyos FaceTime-hívások engedélyezése a Ne zavarjanak állapot közben:  Ha a Ne zavarjanak 
funkció be van kapcsolva, a FaceTime-hívások némák. Ha bizonyos hívásokat engedélyezni 
szeretne, koppintson a „Hívás engedély.” elemre. A hívások a Kedvencek lista szereplői vagy 
más kontaktcsoportok számára is engedélyezhetők. A kedvencekkel kapcsolatos bővebb 
információkért lásd: 28. fejezet, “Kontaktok,,” 113. oldal.

 • Kitartó hívók hívóhangjának engedélyezése:  Kapcsolja be az Ismételt hívások funkciót. Ha (a 
FaceTime-azonosító szerint) azonos hívó három percen belül kétszer is hív, az iPod touch 
lejátssza a csengőhangot.

Alkalmazás értesítéseinek be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Értesítések 
menüpontot. Koppintson egy elemre a listában, majd kapcsolja be vagy ki az értesítéseket az 
adott elemhez. A kikapcsolt értesítéssel rendelkező elemek a „Nem az Értesítési központban” 
listán jelennek meg. 

Az értesítések megjelenítési módjának módosítása:  Válassza a Beállítások > Értesítések 
menüpontot. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Az értesítések számának módosítása:  Válasszon egy elemet „Az Értesítési központban” 
listából. A Megjelenítés elemre koppintva beállítható, hogy hány értesítés jelenjen meg az 
adott típusból az Értesítési központban.

 • A jelzések stílusának módosítása:  Válasszon egy elemet „Az Értesítési központban” listából. 
Válassza ki valamelyik jelzésstílust, vagy a Semmi elem kijelölésével kapcsolja ki a 
jelzéseket és a szalaghirdetéseket. Az Értesítési központban továbbra is megjelennek majd 
az értesítések.

 • Az értesítések sorrendjének módosítása:  Koppintson a Szerkesztés elemre. Húzza az 
értesítéseket a kívánt sorrendbe. Az értesítést a kikapcsoláshoz húzza a Nem az Értesítési 
központban listára.

 • Számozott jelvények megjelenítése az értesítéseket küldő alkalmazások ikonján:  Válasszon 
egy elemet „Az Értesítési központban” listában, és kapcsolja be a „Jelvény-alkalmazásikon” 
funkciót.

 • Alkalmazás által küldött jelzés elrejtése, ha az iPod touch zárolva van:  Válassza ki az alkalmazást 
az Értesítési központ listában, és kapcsolja ki a „Megjel. zárolásnál” funkciót.
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Egyes alkalmazások további lehetőségeket kínálnak. Az Üzenetek alkalmazásban például 
megadhatja, hogy a jelzés hangja hány alkalommal ismétlődjön, és hogy az üzenetek 
előnézete megjelenjen-e az értesítésben.

A Bejegyzés és a Tweet eltávolítása az Értesítési központból:  Ezek a megosztási beállítások 
csak akkor jelennek meg, ha a Facebook- vagy Twitter-fiók konfigurálva van. A gombok 
eltávolításához válassza a Beállítások > Értesítések > Widget megosztása menüpontot.

Általános
Az Általános beállítások tartalmazzák a hálózati, megosztási, biztonsági és egyéb beállításokat. 
Ezenkívül információkat találhat az iPod touch készülékéről, és visszaállíthatja az iPod touch 
különféle beállításait.

Névjegy
Az iPod touch adatainak megjelenítése:  Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy 
menüpontot. A következő elemek tekinthetők meg:

 • Rendelkezésre álló tárhely

 • Sorozatszám

 • iOS-verzió

 • Hálózati címek

 • Jogi nyilatkozatok, licencre és szabályokra vonatkozó megjegyzések
A sorozatszám és más azonosítók másolásához tartsa megérintve az azonosítót, amíg meg nem 
jelenik a Másolás lehetőség.

Az eszköz nevének módosítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy menüpontot, 
majd koppintson a Név elemre. Az eszköz neve az oldalsávban olvasható, amikor az iTuneshoz 
csatlakozik, és az iCloud használja.

Az iPod touch diagnosztikai és használati adatokat küld az Apple vállalatnak, hogy segítsen 
fejleszteni a termékeket és szolgáltatásokat. Ezek az adatok nem alkalmasak személyes 
azonosításra, de tartalmazhatják a helyinformációkat.

A diagnosztikai információk megtekintése vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > 
Általános > Névjegy > Diagnosztika és használat menüpontot.

Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés alkalmazással letöltheti és telepítheti az iOS-frissítéseket az Apple oldaláról. 

Frissítés a legújabb iOS-verzióra:  Válassza a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés elemet.

Ha az iOS újabb verziója érhető el, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a letöltéshez 
és telepítéshez.

Használat
Használatra vonatkozó információk megtekintése:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Használat menüpontot. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Az iCloud biztonsági mentéseinek megtekintése és törlése, a Filmtekercs biztonsági 
mentésének kikapcsolása és kiegészítő tárhely vásárlása

 • Az egyes alkalmazások tárhelyeinek megtekintése

 • Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése százalékként

 • Az iPod touch feltöltése óta eltelt idő megtekintése
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Siri
A Siri engedélyezése:  Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot. 

A Siri használatával és a beállításainak módosításával kapcsolatos információkért olvassa el a “A 
Siri beállításainak megadása,” 41. oldal című részt.

VPN
A VPN-eket különféle szervezetek használják arra, hogy lehetővé tegyék a privát információk 
biztonságos továbbítását a nem-privát hálózatokon. Lehetséges, hogy konfigurálnia kell 
a VPN-hálózatot, hogy például elérje a munkahelyi levelezését. A VPN hálózaton történő 
konfigurálásával kapcsolatos lépésekért forduljon a hálózat adminisztrátorához. Egy vagy több 
VPN-beállítás megadása után a következő lehetőségek érhetők el:

 • A VPN be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > VPN menüpontot.

 • Váltás a VPN hálózatok között:  Válassza ki a Beállítások > Általános > VPN elemet, majd 
válasszon konfigurációt.

iTunes Wi-Fi-szinkronizálás
Ön szinkronizálni tudja az iPod touch készüléket a telefonnal megegyező Wi-Fi-hálózathoz 
csatlakozó számítógépén lévő iTunes alkalmazással.

Az iTunes Wi-Fi-szinkronizálás engedélyezése:  A Wi-Fi-szinkronizálás legelső alkalommal 
történő beállításához csatlakoztassa az iPod touch készüléket ahhoz a számítógéphez, 
amelyikkel szinkronizálni szeretné. További tudnivalókért lásd: “Szinkronizálás az iTunes 
alkalmazással,” 15. oldal.

A Wi-Fi-szinkronizálás konfigurálása után az iPod touch automatikusan szinkronizálja az iTunes 
tartalmát naponta egyszer, ha:

 • az iPod touch hálózati áramforráshoz kapcsolódik,

 • az iPod touch és a számítógép egyaránt ugyanazon a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, és

 • Az iTunes be van kapcsolva a számítógépen.

Spotlight keresés
A Spotlight keresés beállítás lehetővé teszi annak megadását, hogy a Keresés mely tartalmi 
területekben végezzen keresést, illetve a találatok sorrendjének átrendezését.

A Keresés funkció által átvizsgálandó tartalomterületek beállítása:  Válassza a Beállítások > 
Általános > Spotlight keresés menüpontot, majd jelölje ki azokat az elemeket, amelyeket bele 
kíván foglalni a keresésekbe. A találatok kategóriáinak sorrendjét is módosíthatja.

Önműködő zárolás
Az iPod touch zárolásakor a kijelző kikapcsolódik, hogy óvja az akkumulátort, és meggátolja 
az iPod touch szándékolatlan használatát. Továbbra is fogadhat üzeneteket, valamint 
módosíthatja a hangerőt, és használhatja a headset mikrofon gombját zenehallgatás közben.

Az iPod touch zárolása előtti időtartam beállítása:  Válassza ki a Beállítások > Általános > 
Automatikus lezárás elemet, majd válasszon egy időtartamot.

Jelkódzár
Az iPod touch feloldásához alapértelmezés szerint nincs szükség jelkódra.

Jelkód beállítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár pontot, és adjon meg egy 
négyjegyű jelkódot. A biztonság fokozása érdekében kapcsolja ki az „Egyszerű jelkód” funkciót, 
és használjon hosszabb jelkódot.
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Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell állítania az iPod touch szoftverét. Lásd: “,” 148. oldal.

Hozzáférés engedélyezése az iPod touch zárolt állapotában:  Válassza a Beállítások > 
Általános > Jelkódzár elemet. A következők használhatók az iPod touch zárolásának  
feloldása nélkül:

 • Siri (lásd:“A Siri beállításainak megadása,” 41. oldal)

 • Passbook (lásd: 13. fejezet, “Passbook,,” 76. oldal)

Adatok törlése tíz sikertelen jelkódpróbálkozás után:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Jelkódzár elemet, és koppintson az Adatok törlése elemre. Tíz sikertelen jelkódkísérlet után a 
beállításai vissza lesznek állítva, és az Ön összes információja és médiája törölve lesz a 256 bites 
AES titkosítással titkosított adatok titkosító kulcsának eltávolítása révén.

Korlátozások
Korlátozásokat állíthat be egyes alkalmazásokhoz és megvásárolt tartalmakhoz. A szülők 
például korlátozhatják a szókimondó zenék megjelenítését a játéklistákon, illetve letilthatják az 
alkalmazások telepítését.

Korlátozások bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot, 
majd koppintson a Korlátozások bekapcsolása elemre. Az alkalmazás felkéri egy jelkód 
létrehozására, amellyel módosíthatók a beállítások. Ez az iPod touch zárolásának feloldásához 
használttól eltérő jelkód.

Fontos:  Ha elfelejti a korlátozás jelkódját, vissza kell állítania az iPod touch szoftverét. Lásd: 
“,” 148. oldal.

A következő alkalmazásokhoz állíthat be korlátozásokat:

 • Safari

 • Kamera (és azok az alkalmazások, amelyek a Kamerát használják)

 • FaceTime

 • iTunes Store

 • iBookstore

 • Siri 

Az alábbiakat szintén korlátozhatja:

 • Alkalmazások telepítése:  Az App Store kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a 
Főképernyőről. Nem telepíthet alkalmazásokat az iPod touch készülékre.

 • Alkalmazások törlése:  Nem törölhet alkalmazásokat az iPod touch készülékről.  nem jelenik 
meg az alkalmazásikonokon, amikor Ön testre szabja a Főképernyőt.

 • Szókimondó nyelv:  A Siri megpróbálja csillaggal és sípolással helyettesíteni a felhasználó által 
használt durva szavakat.

 • Adatvédelem:  Az adatvédelmi beállítások egyesével zárolhatók a Helymeghatározás, 
Kontaktok, Naptárak, Emlékeztetők, Fotók, Bluetooth-megosztás, Twitter és Facebook esetén.

 • Fiókok:  A Mail, Kontaktok, Naptárak aktuális beállításai zárolva vannak. Ön nem adhat hozzá, 
módosíthat vagy törölhet fiókot. Az iCloud beállításait sem módosíthatja.

 • Barátok megkeresése:  A Barátok megkeresése aktuális beállításai zárolva vannak. A beállítás 
csak a Barátok megkeresése alkalmazás telepítése után érhető el.

 • Hangerőkorlát:  Az aktuális hangerőkorlát beállítása zárolva van.

 • Vásárlás alkalmazásban:  Amikor a Vásárlás alkalmazásban funkció ki van kapcsolva, 
nem lehet kiegészítő tartalmakat vagy funkciókat vásárolni az App Store áruházból 
letöltött alkalmazásokhoz.
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 • Jelszavak kérése:  Egy Ön által meghatározott időtartam letelte után meg kell adnia az Apple 
ID-ját az alkalmazásból való vásárlásokhoz.

 • Tartalomra vonatkozó korlátozások:  Koppintson a Minősítések ehhez elemre, majd válasszon 
ki egy országot a listáról. Ezután állítsa be a korlátozásokat a zenéhez, podcastokhoz, 
könyvekhez, filmekhez, TV-műsorokhoz és alkalmazásokhoz. A kijelölt besorolásnak nem 
megfelelő tartalmak nem jelenek meg az iPod touch készüléken.

 • Többrésztvevős játékok:  Amikor a Többrésztvevős játékok ki vannak kapcsolva, nem kérhet 
mérkőzést, nem küldhet vagy fogadhat játékokhoz való meghívókat, és nem adhat hozzá 
barátokat a Game Center szolgáltatáshoz.

 • Barátok hozzáadása:  Amikor a Barátok hozzáadása ki van kapcsolva, nem hozhat létre 
vagy fogadhat baráti felkéréseket a Game Centerben. Ha a Többrésztvevős játékok be van 
kapcsolva, tovább játszhat a meglévő barátaival.

Dátum és idő
Ezek a beállítások a képernyő tetején lévő állapotsávon, a világórákban és a naptárakban 
látható időre hatnak.

24 órás vagy 12 órás idő megjelenítése az iPod touch készüléken:  Válassza a Beállítások > 
Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 24 órás idő funkciót. (A 24 órás 
idő nem mindenhol érhető el.) 

A dátum és idő automatikus frissítése az iPod touch-on:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Automatikus beállítás funkciót. Ha az 
iPod touch az idő automatikus frissítésére van beállítva, az aktuális időt a Wi-Fi-kapcsolat 
alapján állítja be. Néhány esetben az iPod touch nem képes automatikusan meghatározni a 
helyi időt.

Dátum és idő manuális beállítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, 
majd kapcsolja ki az Automatikus beállítás elemet. Koppintson az Időzóna elemre a saját 
időzónája beállításához. Koppintson a „Dátum és idő” gombra, majd a Beállítás lehetőségre.

Billentyűzet
Bekapcsolhatja a billentyűzeten, hogy több nyelven írjon, illetve a gépelési szolgáltatásokat, 
például a helyesírás-ellenőrzést is ki-be tudja kapcsolni. A billentyűzet használatával 
kapcsolatos tudnivalókért lásd: “Gépelés,” 23. oldal.

A nemzetközi billentyűzetek használatával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 
A Függelék“Nemzetközi billentyűzetek,,” 139. oldal.

Nemzetközi
Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi menüpontot a következők beállítására:

 • Az iPod touch készülék nyelvének beállítása.

 • A naptárformátum beállítása.

 • A Hangvezérlés nyelvének megadása.

 • A használt billentyűzet.

 • A dátum-, idő- és számformátumok beállítása.

Hozzáférhetőség
Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot, és kapcsolja be a kívánt 
funkciókat. Lásd: 32. fejezet, “Hozzáférhetőség,,” 124. oldal.
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Profilok
Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az iPod touch készülékre egy vagy több profilt telepít. 
Koppintson a Profilok elemre az Ön által telepített profilok információinak megtekintéséhez.

Visszaállítás
Visszaállíthatja a szótárt, a hálózati beállításokat, a Főképernyő elrendezését, illetve a helyszín-
figyelmeztetőket. Továbbá minden tartalmat és beállítást törölhet.

Az iPod touch készülék visszaállítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, 
majd válasszon az alábbi opciók közül:

 • Összes tartalom és beállítás törlése:  Az adatok és a beállítások eltávolítása. Az iPod touch nem 
használható, amíg újra be nem állítja.

 • Összes beállítás visszaállítása:  Az összes beállítása visszaállítódik.

 • Hálózati beállítások visszaállítása:  A hálózati beállítások visszaállításakor az előzőleg használt 
hálózatok és a nem konfigurációs profil által telepített VPN beállításai el lesznek távolítva. 
A Wi-Fi ki lesz kapcsolva, majd ismét bekapcsolódik, bontva Önt ezáltal arról a hálózatról, 
amelyre éppen csatlakozik. A Wi-Fi és a „Kézi csatlakozás” beállítások bekapcsolva maradnak. 
Konfigurációs profil által telepített VPN-beállítások eltávolításához válassza a Beállítások > 
Általános > Profil elemet, majd jelölje ki a profilt, és koppintson az Eltávolítás elemre. Ezzel a 
profilhoz tartozó egyéb beállításokat vagy fiókokat is eltávolítja.

 • A billentyűzet szótárának visszaállítása:  Úgy adhatók szavak a billentyűzet szótárához, hogy 
elutasítja azokat a szavakat, amelyeket az iPod touch javasol gépelés közben. A billentyűzet 
szótárának visszaállításakor minden Ön által hozzáadott szó törlődik.

 • A Főképernyő elrendezésének visszaállítása:  Itt állíthatja vissza a beépített alkalmazások 
eredeti elrendezését a Főképernyőn.

 • Helyszínnel kapcsolatos adatvédelem visszaállítása:  Itt állíthatók gyári alaphelyzetbe a 
helymeghatározás és az adatvédelem beállításai.

Hangok
Beállíthatja, hogy az iPod touch minden lejátsszon egy hangot, ha új üzenet, e-mail, tweet, 
Facebook-bejegyzés, hangüzenet vagy emlékeztető érkezik. Beállíthatja továbbá hangokat 
találkozókhoz, e-mail küldéséhez, billentyűkattintáshoz és az iPod touch zárolásához.

Hangbeállítások módosítása:  Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot. A következő 
opciók közül választhat:  

 • A jelzések hangerejének beállítása

 • Jelzések és más hangok beállítása

 • Billentyűzethangok és az iPod touch zárolási hangjának beállítása

Fényerő és háttérkép
A képernyő fényereje hatással van az akkumulátor élettartamára. Halványítsa el a képernyőt, 
hogy megnövelje az iPod touch újratöltése előtt rendelkezésre álló időtartamot, vagy használja 
az Automatikus fényerő funkciót.

A képernyő fényerejének módosítása:  Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép 
menüpontot, és húzza el a csúszkát. Ha az Automatikus fényerő be van kapcsolva, 
az iPod touch a beépített környezeti megvilágítási érzékelő használatával az aktuális 
fényviszonyoknak megfelelően állítja be a képernyő fényerejét.
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A háttérkép beállításai lehetővé teszik, hogy a zárolási képernyőhöz vagy Főképernyőhöz 
háttérképként egy képet vagy fotót állítson be. Lásd: “A háttérkép módosítása,” 23. oldal.

Adatvédelem
Az adatvédelmi beállításokkal megjeleníthető és vezérelhető, hogy mely alkalmazások és 
rendszerszolgáltatások férjenek hozzá a Helymeghatározás alkalmazáshoz, a kontaktokhoz, 
naptárakhoz, emlékeztetőkhöz és fotókhoz.

A Helymeghatározás lehetővé teszi, hogy a helyadatokon alapuló alkalmazások, mint az 
Emlékeztetők, a Térképek és a Kamera, begyűjtsék és felhasználják a felhasználó helyzetét jelző 
adatokat. A közelítőleges hely meghatározása a helyi Wi-Fi-hálózatokon elérhető információk 
alapján történik (ha a Wi-Fi be van kapcsolva). Az Apple által begyűjtött helyszínadatok 
az Ön személyének azonosítására nem alkalmas módon kerülnek begyűjtésre. Amikor a 
Helymeghatározást egy alkalmazás használja, a menüsoron a  szimbólum látható.

A Helymeghatározás be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Adatvédelem > 
Helymeghatározás menüpontot. A funkció egyenként vagy az összes alkalmazásnál és 
szolgáltatásnál is kikapcsolható. Ha kikapcsolja a Helymeghatározás funkciót, a következő 
alkalommal, amikor egy alkalmazás vagy szolgáltatás megpróbálja használni, jelzést kap az 
újbóli bekapcsolására.

A Helymeghatározás kikapcsolása az összes rendszerszolgáltatásnál:  A Helymeghatározás 
funkciót számos rendszerszolgáltatás, például a helyszínalapú iAd-hirdetések is használják. Az 
aktuális állapot megtekintéséhez kapcsolja ki vagy be a szolgáltatást, vagy jelenítse meg a  
elemet a menüsávon, miközben az adott szolgáltatás a helyszínadatokat használja. Válassza a 
Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás > Rendszerszolgáltatások menüpontot.

A személyes adatok elérésének kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Adatvédelem 
menüpontot. Megtekintheti, hogy mely alkalmazások kértek és kaptak hozzáférést a következő 
adatokhoz:

 • Kontaktok

 • Naptár

 • Emlékeztetők

 • Fotók

 • Bluetooth-megosztás

 • Twitter

 • Facebook

Az alkalmazások egyesével letilthatók az adatkategóriákról. Olvassa el a harmadik féltől 
származó alkalmazások felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit, hogy megismerje a 
kért adatok felhasználási módját.
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Rövid áttekintés
Az iPod touch segítségével könnyedén elérhetők és szerkeszthetők a személyes, üzleti és 
szervezeti fiókok kontaktlistái.

Küldjön e-mailt.Küldjön e-mailt.

Küldjön 
szöveges 
üzenetet.

Küldjön 
szöveges 
üzenetet.

Kezdeményezzen 
FaceTime-videohívást.
Kezdeményezzen 
FaceTime-videohívást.

Tweet küldése.Tweet küldése.

A „Saját információk” kártya beállítása:  Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak 
menüpontot, majd koppintson a „Saját információk” elemre, és jelölje ki a névjegykártyát a 
nevével és az adataival. A Saját információk kártyát a Siri és más alkalmazások is használják. 
A kapcsolódó személyek mezőiben definiálhatja, hogy a Siri mely viszonyokról tudjon, így 
például kimondhatja azt, hogy „hol a nővérem”.

Kontaktok keresése:  A kontaktok listájának tetején koppintson a keresési mezőbe, és írja be a 
keresendő szöveget. Kontaktokat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: “Keresés,” 29. oldal.

Kontakt megosztása:  Koppintson a kontaktra, majd a Kontaktmegosztás elemre. A 
kontaktadatokat e-mailben vagy SMS-ben küldheti el másoknak.

Kontakt hozzáadása:  Koppintson a  szimbólumra. A kontaktokat nem adhatja hozzá olyan 
címtárhoz, amelyhez csak megtekintési joga van (pl. a Microsoft Exchange globális címlistája).

Kontaktok
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Kontakt hozzáadása a Kedvencek listához:  Jelölje ki a kontaktot, majd koppintson a 
Hozzáadás a Kedvencekhez gombra. A kedvencek csoportot a Ne zavarjanak funkció is 
használja. Lásd: “A Ne zavarjanak és az Értesítések,” 106. oldal. A Kedvencek lista a FaceTime 
alkalmazásban is megtekinthető és szerkeszthető.

Kontakt törlése:  Válasszon egy kontaktot, majd koppintson a Törlés elemre. Görgessen le, és 
koppintson a Kontakt törlése elemre.

Kontakt szerkesztése:  Válasszon egy kontaktot, majd koppintson a Szerkesztés elemre. A 
következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Új mező hozzáadása:  Koppintson a  szimbólumra, majd válasszon ki vagy adjon meg egy 
címkét a mezőhöz.

 • Mezőcímke módosítása:  Koppintson a címkére, és válasszon másikat. Új mező hozzáadásához 
koppintson az „Egyéni címke hozzáadása” opcióra.

 • Kontaktok csengőhangjának vagy SMS-hangjának módosítása:  Koppintson a csengőhang 
vagy szöveghang mezőre, és válasszon új hangot. Az alapértelmezett hang módosításához 
válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

 • Fotó hozzárendelése a kontakthoz:  Koppintson a Fotó hozzáadása elemre. Fotót a kamerával 
is készíthet, vagy felhasználhat egy meglévő fotót.

 • Kontaktadatok frissítése a Twitter segítségével:  Válassza a Beállítások > Twitter > Kontaktok 
frissítése menüpontot. A kontaktok azonosítása az e-mail cím alapján történik. A követett 
barátok esetén a kontaktkártya frissül a Twitter szolgáltatásban használt felhasználónévvel 
és fotóval.

 • Kontaktadatok frissítése a Facebook segítségével:  Válassza a Beállítások > Facebook > 
Kontaktok frissítése menüpontot. A kontaktok azonosítása az e-mail cím alapján történik. 
Az észlelt ismerősök esetén a kontaktkártya frissül a Facebook szolgáltatásban használt 
felhasználónévvel és fotóval.

 • Egy telefonszám szüneteltetése:  Koppintson a  szimbólumra, majd a Szüneteltetés vagy 
Várakozás lehetőségre. Minden szünet két másodpercig tart. Minden várakoztatás leállítja 
a tárcsázást arra az időre, amíg ismét a Tárcsázás gombra koppint. Használja őket egy 
mellék vagy jelkód automatikus hívásához, például akkor, amikor az iPod touch Kontaktok 
alkalmazását használja. 

Kontaktok hozzáadása
Az iPod touch-on a kontaktok hozzáadásán kívül a következők hajthatók végre:

 • Az iCloud-kontaktok használata:  Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja 
be a Kontaktok funkciót.

 • Facebook-ismerősök importálása:  Válassza a Beállítások > Facebook elemet, majd a 
„Felhasználói fiókok használatának engedélyezése a következő alkalmazások esetén:” 
pontban kapcsolja be a Kontaktok alkalmazást. A művelettel egy Facebook-csoport jön létre 
a Kontaktok alkalmazásban.

 • Hozzáférés a Microsoft Exchange egyik globális címlistájához:  Válassza a Beállítások > Mail, 
Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd koppintson az Exchange-fiókjára, és kapcsolja be a 
Kontaktok funkciót.

 • LDAP- vagy CardDAV-fiók beállítása a vállalati vagy iskolai címtárak eléréséhez:  Válassza a 
Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Fiók hozzáadása > Egyéb menüpontot. Ezután 
koppintson az „LDAP-fiók hozzáadása” vagy a „CardDAV-fiók hozzáadása” lehetőségre, és adja 
meg a fiókadatokat.
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 • Kontaktok szinkronizálása számítógépről, Yahoo!- vagy Google-fiókból:  A számítógépén lévő 
iTunes alkalmazásban kapcsolja be a kontaktszinkronizálási funkciót a készülék Infó paneljén 
keresztül. További tudnivalókért tekintse meg az iTunes súgóját.

 • Kontaktok importálása vCardból:  Koppintson egy .vcf kiterjesztésű mellékletre egy e-mail 
üzenetben, SMS-ben vagy egy weboldalon.

Keresés GAL-, CardDAV- vagy LDAP-kiszolgálón:  Koppintson a Csoportok elemre, majd arra a 
címtárra, amelyben keresni kíván, és írja be a keresendő szöveget.

Kontaktadatok mentése GAL-, LDAP- vagy CardDAV-kiszolgálóról:  Keresse meg a hozzáadni 
kívánt kontaktot, majd koppintson a Kontakt hozzáadása elemre.

Csoport megjelenítése vagy elrejtése:  Koppintson a Csoportok elemre, majd jelölje 
ki a megjeleníteni kívánt csoportokat. A gomb csak akkor jelenik meg, ha több 
kontaktforrással rendelkezik.

Ha a kontaktok több forrásból származnak, elképzelhető, hogy ugyanarról a személyről több 
bejegyzéssel is rendelkezik. Ahhoz, hogy a felesleges kontaktok ne jelenjenek meg az Összes 
kontakt listában, a különböző fiókokból származó, azonos nevű kontaktokat összekapcsolja 
az alkalmazás, és egyetlen, egységesített kontaktként jeleníti meg őket. Amikor megtekint egy 
egységesített kontaktot, az Egyesített cím jelenik meg a képernyő tetején. 

Kontakt összekapcsolása:  Szerkessze a kontaktot, majd koppintson a  elemre, és válasszon 
kontaktot. Az összekapcsolt kontaktok nem lesznek egyesítve. Ha módosítja egy egységesített 
kontakt információit, vagy további adatot ad hozzájuk, a módosítások minden forrásfiókba át 
lesznek másolva, ahol az adott információ létezik. 

Ha eltérő család- vagy utónévvel rendelkező kontaktokat kapcsol össze, a kontaktok neve az 
egyes kártyákon nem változik, de az egyesített kártyán csak egy név jelenik meg. Az egyesített 
kártyán megjelenő név kiválasztásához koppintson az összekapcsolt kártyára a használni 
kívánt névvel, majd koppintson az Ez legyen az egyesített kártya neve elemre.

Forrásfiók kontaktadatainak megtekintése:  Koppintson az egyik forrásfiókra.

Kontakt összekapcsolásának megszüntetése:  Koppintson a Szerkesztés, majd a  elemre, 
végül a Szétkapcsolás lehetőségre.

A Kontaktok beállításai
A Kontaktok beállításainak módosításához válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak 
menüpontot. A következő lehetőségek közül választhat:

 • Beállíthatja, hogy a kontaktok miként legyenek rendezve.

 • Utónév és családnév szerint jelenítheti meg a kontaktokat.

 • Megadhat egy alapértelmezett fiókot az új kontaktokhoz.

 • A „Saját információk” kártya beállítása
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Egy Nike + iPod érzékelővel (külön kapható) a Nike + iPod alkalmazás hallható visszajelzést ad a 
futás vagy gyaloglás során elért sebességről, távolságról, eltelt időről és elégetett kalóriákról.

Tekintse át az 
edzéselőzményeit.
Tekintse át az 
edzéselőzményeit.

Beállítás a legutóbbi 
edzése alapján.
Beállítás a legutóbbi 
edzése alapján.

Válasszon normál edzést.Válasszon normál edzést.

Egyéni edzés 
kiválasztása vagy 
létrehozása.

Egyéni edzés 
kiválasztása vagy 
létrehozása.

Válasszon 
edzéstípust.
Válasszon 
edzéstípust.

A Nike + iPod nem jelenik meg a Főképernyőn, amíg be nem kapcsolja.

A Nike + iPod bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > Nike + iPod menüpontot.

A Nike + iPod edzésadatokat gyűjt egy külön megvásárolható, vezeték nélküli, a cipőre 
erősíthető érzékelőről. Mielőtt első alkalommal használná, össze kell kapcsolnia az érzékelőt az 
iPod touch készülékkel.

Érzékelő párosítása az iPod touch készülékhez: Erősítse az érzékelőt a cipőjére, majd válassza 
a Beállítások > Nike + iPod > Érzékelő lehetőséget.

Edzés megkezdése:  Koppintson az Edzések elemre, és válasszon edzést.

 • Edzés szüneteltetése:  Ébressze fel az iPod touch-ot, és koppintson a  szimbólumra a zárolás 
képernyőn. Ha készen áll a folytatásra, koppintson a  szimbólumra.

 • Edzés befejezése:  Ébressze fel az iPod touch-ot, és koppintson a  szimbólumra, majd az 
Edzés vége lehetőségre.

Edzésbeállítások módosítása:  Válassza a Beállítások > Nike + iPod menüpontot.

A Nike + iPod kalibrálása:  Rögzítsen egy ismert távú, de legalább 400 méteres edzést. 
Ezután, miután az Edzés vége elemre koppintott, koppintson a Kalibrálás lehetőségre az 
edzéseredményeket összefoglaló képernyőn, és írja be a megtett távot.

Nike + iPod
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Visszaállítás az alapértelmezett kalibrációra:  Válassza a Beállítások > 
Nike + iPod menüpontot.

Edzésadatok küldése a nikeplus.com webhelyre:  Csatlakoztassa az iPod touch készüléket 
az internethez, nyissa meg a Nike + iPod alkalmazást, és koppintson az Előzmények, majd a 
„Küldés a Nike+ felé” elemre.

Edzések megtekintése a nikeplus.com webhelyen:  Írja be a Safari böngészőbe a nikeplus.
com címet, jelentkezzen be a fiókjába, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
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Rövid áttekintés
Az iBooks nagyszerű eszköz könyvek olvasására és vásárlására. Töltse le az ingyenes 
iBooks alkalmazást az App Store áruházból, és máris bárminek nekiláthat a klasszikusoktól 
a bestsellerekig.

Ugorjon másik oldalra.Ugorjon másik oldalra.

KönyvjelzőkKönyvjelzők

Tartalomjegyzékek, könyvjelzők és jegyzetekTartalomjegyzékek, könyvjelzők és jegyzetek

Az iBooks segítségével könyveket és PDF-eket olvashat. Töltse le az ingyenes iBooks 
alkalmazást az App Store áruházból; ezután bármit letölthet a klasszikusoktól a bestsellerekig 
a beépített iBookstore alkalmazásból. Az iBooks alkalmazás letöltéséhez és az iBookstore 
használatához internetkapcsolatra és Apple ID-ra van szüksége.

Az iBookstore felkeresése:  Az iBooks alkalmazásban koppintson az Áruház elemre. A 
következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Böngészés és keresés a könyvek között

 • Minta letöltése a könyvekből, mielőtt megvenné őket

 • Értékelések olvasása és írása, illetve az aktuális bestsellerek megtekintése

 • Értesítés küldése barátoknak egy könyvről e-mail üzenetben

Könyv megvásárlása:  Keresse meg a kívánt művet, koppintson az árra, majd koppintson ismét 
a megvásárláshoz.

iBooks
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Információ lekérése egy könyvről:  Elolvashatja a könyv összefoglalóját, elolvashatja az 
értékeléseket, és megnézhet egy mintát a könyvből annak megvásárlása előtt. A könyv 
megvásárlása után maga is írhat róla értékelést.

Korábban megvásárolt termék letöltése:  Koppintson a Megvásárolt elemre. Ha böngészés 
közben kíván letölteni egy könyvet, koppintson a Letöltés elemre ott, ahol általában az ár 
látható. Ebben az esetben nem kell ismét fizetnie. A más készüléken megvásárolt címek 
automatikus letöltéséhez válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

Könyvek olvasása
A könyvek olvasása egyszerű. Nyissa meg a könyvespolcot, és koppintson az elolvasni kívánt 
könyvre. Minden könyv a tartalmán és a formátumán alapuló egyéni jellemzőkkel rendelkezik. 
Előfordulhat, hogy az alábbi funkciók közül néhány nem áll rendelkezésre az Ön által 
olvasott könyvhöz.

Könyv megnyitása:  Koppintson a megtekinteni kívánt könyvre. Ha nem látható a polcon, 
legyintsen balra vagy jobbra más gyűjtemények megtekintéséhez.

 • Vezérlőelemek megjelenítése:  Koppintson az oldal középső részére.

 • Kép nagyítása:  Koppintson duplán a képre. Néhány könyv esetén, ha megérintve tartja a 
képernyőt, nagyítóüveg jelenik meg, amellyel megtekinthetők a képek.

 • Navigálás egy meghatározott oldalra:  Használja a képernyő alján lévő oldalnavigációs 
vezérlőelemeket. Egy másik lehetőségként koppintson a  szimbólumra, adjon meg egy 
oldalszámot, majd koppintson az oldalszámra a keresési eredmények között.

 • Egy szó keresése:  Koppintson duplán egy szóra, használja a fogópontokat a kijelölt rész 
módosításához, majd a megjelenő menüben koppintson a Definiálás lehetőségre. A 
definíciók nem minden nyelvhez érhetők el.

 • A tartalomjegyzék megtekintése:  Koppintson a  szimbólumra. Egyes könyvekben csíptető 
mozdulattal is megjelenítheti a tartalomjegyzéket.

 • Könyvjelző beszúrása vagy eltávolítása:  Koppintson a  szimbólumra. Koppintson újból 
a könyvjelző eltávolításához. A könyv bezárásakor nem kell könyvjelzőt hozzáadnia, 
mert az iBooks megjegyzi, hogy hol hagyta abba az olvasást. Több könyvjelzővel is 
rendelkezhet. Az összes könyvjelző megtekintéséhez koppintson a  szimbólumra, majd a 
Könyvjelzők lehetőségre.

Könyv kiegészítése kommentárokkal:  A könyveket megjegyzésekkel és kiemelésekkel 
láthatja el.

 • Kiemelés hozzáadása:  Koppintson duplán egy szóra, használja a fogópontokat a kijelölt rész 
módosításához, majd koppintson a Kiemelés lehetőségre, és válasszon színt vagy aláhúzást. 

 • Kiemelés eltávolítása:  Koppintson a kiemelt szövegre, majd a  szimbólumra.

 • Jegyzet hozzáadása:  Koppintson duplán egy szóra, koppintson a Kiemelés elemre, majd a 
megjelenő menüből válassza a  elemet.

 • Jegyzet eltávolítása:  Törölje a jegyzet szövegét. A jegyzet és a kiemelés eltávolításához 
koppintson a kiemelt szövegre, majd a  szimbólumra. 

 • Az összes jegyzet megtekintése:  Koppintson a  szimbólumra, majd a Jegyzetek elemre. A 
jegyzetek kinyomtatásához vagy e-mailben elküldéséhez koppintson a  elemre.
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Könyv megjelenésének módosítása:  Egyes könyvek lehetővé teszik a betűméret, betű és az 
oldalszín módosítását.

 • A betűtípus vagy a betűméret módosítása:  Koppintson az oldal középső részére a vezérlők 
megjelenítéséhez, majd a  szimbólumra. Koppintson a Betűtípusok elemre, és jelöljön ki 
egy betűcsaládot. Egyes könyvek csak az iPod touch álló irányultsága mellett teszik lehetővé 
a betűméret módosítását. 

 • Az oldal és a szöveg színének módosítása:  Koppintson az oldal középső részére a vezérlők 
megjelenítéséhez, majd a  gombra, végül a Téma elemre. Ez a beállítás minden könyvre 
érvényes, amely támogatja ezt a lehetőséget.

 • Fényerő módosítása:  Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd 
a  szimbólumra. Ha a  gomb nem látható, először koppintson a  elemre.

 • A sorkizárás és az elválasztás be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > iBooks 
menüpontot. Egyes PDF-fájlok és könyvek szövegére nem alkalmazható a sorkizárás vagy 
az elválasztás.

A könyvespolc rendszerezése
A könyvespolc segítségével tallózhatja könyveit és PDF-dokumentumait. Az elemeket 
gyűjteményekbe is rendszerezheti.

Tartson megérintve 
egy könyvet az 
újrarendezéshez.

Tartson megérintve 
egy könyvet az 
újrarendezéshez.

Tekintse meg a 
gyűjteményeket.
Tekintse meg a 
gyűjteményeket.

Könyv vagy PDF áthelyezése egy gyűjteménybe:  Koppintson a Szerkesztés elemre. 
Jelölje ki az áthelyezni kívánt elemeket, majd koppintson a Mozgatás elemre, és jelöljön ki 
egy gyűjteményt.

Gyűjtemények megtekintése és kezelése:  A gyűjtemények listájának megjelenítéséhez 
koppintson az aktuális gyűjtemény nevére (például Könyvek vagy PDF-ek) a képernyő tetején. 
A beépített Könyvek és PDF-ek gyűjteményeket nem szerkesztheti vagy távolíthatja el.

A könyvespolc rendezése:  Koppintson az állapotsávra a képernyő tetejére történő 
görgetéshez, majd koppintson a  szimbólumra, és jelöljön ki egy rendezési eljárást a 
képernyő alján.

Elem törlése a könyvespolcról:  Koppintson a Szerkesztés gombra, majd egyenként a törölni 
kívánt elemekre. Ekkor megjelenik egy pipa. Koppintson a Törlés gombra. Ha elkészült, 
koppintson a Kész elemre. Ha törli a megvásárolt címet, újra letöltheti az iBookstore 
Vásárlások részéből.
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Könyv keresése:  Nyissa meg a könyvespolcot. Koppintson az állapotsávra a képernyő tetejére 
történő görgetéshez, majd koppintson a  szimbólumra. A keresésre a címekben és a szerzők 
neveiben kerül sor. 

Könyvek és PDF-dokumentumok szinkronizálása
Az iTunes használatával szinkronizálhatja a könyveit és a PDF-fájljait az iPod touch és a 
számítógép között, és könyveket vásárolhat az iTunes Store áruházból. Az iPod touch készülék 
számítógéphez csatlakoztatásakor a Könyvek panel segítségével kiválaszthatja a szinkronizálni 
kívánt elemeket. A weben található DRM-mentes ePub-könyvek és PDF-fájlok is hozzáadhatók 
az iTunes-könyvtárhoz. PDF és ePub formátumú könyveket a webről szerezhet be.

Könyv vagy PDF szinkronizálása az iPod touch-ra:  A számítógépen lévő iTunes 
alkalmazásban válassza a Fájl > Hozzáadás a könyvtárhoz menüelemet, és jelölje ki a fájlt. 
Ezután végezze el a szinkronizálást.

Könyv vagy PDF-fájl hozzáadása az iBooks alkalmazáshoz szinkronizálás nélkül:  Ha a könyv 
vagy a PDF-fájl nem túl nagy méretű, küldje el a saját e-mail címére a számítógépről. Nyissa 
meg az e-mailt az iPod touch készüléken, majd érintse meg és tartsa megérintve a mellékletet, 
és válassza a „Megnyitás az iBooks alkalmazásban” lehetőséget a megjelenő menüben.

PDF nyomtatása vagy küldése e-mailben
Az iBooks használatával e-mailben elküldheti a PDF-fájl egy példányát, vagy kinyomtathatja a 
PDF egészét vagy egy részét egy AirPrint-kompatibilis nyomtatón.

PDF küldése e-mailben  Nyissa meg a PDF-fájlt, majd koppintson a  szimbólumra, és 
válassza a „Dokumentum küldése e-mailben” lehetőséget.

PDF nyomtatása:  Nyissa meg a PDF-fájlt, majd koppintson a  szimbólumra, és 
válassza a Nyomtatás lehetőséget. További tudnivalókért lásd: “Nyomtatás az AirPrint 
segítségével,” 33. oldal.

Az iBooks beállításai
Az iBooks tárolja és az Apple ID-jához kapcsolja a gyűjteményeit, könyvjelzőit, jegyzeteit és 
az aktuális oldalra vonatkozó adatokat, így fennakadás nélkül olvashat könyveket bármelyik 
iOS-eszközön. Az iBooks minden könyvéről menti az adatokat, ha megnyitja az alkalmazást, 
vagy kilép belőle. Az egyes könyvek adatai a könyv megnyitásakor vagy bezárásakor is 
mentésre kerülnek.

A szinkronizálás be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > iBooks menüpontot. A 
gyűjtemények és a könyvjelzők is szinkronizálhatók.

Egyes könyvek weben tárolt videó- vagy hanganyagot használhatnak.

Az online video- és hanghozzáférés be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > iBooks > 
Online hang és videó menüpontot.

A lapozás irányának beállítása, amikor a bal margóra koppint:  Válassza a Beállítások > 
iBooks > Koppintás a bal margóra elemet.
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Az App Store áruházból letölthető az ingyenes Podcastok alkalmazás, amellyel tallózhat a 
kedvenc audio- és videopodcastok között, előfizethet rájuk, és lejátszhatja őket.

Podcastok megtekintése 
a könyvtárban.
Podcastok megtekintése 
a könyvtárban.

Az összes elérhető podcast böngészése. Az összes elérhető podcast böngészése. 

Koppintson egy 
podcastra az 
elérhető epizódok 
megtekintéséhez.

Koppintson egy 
podcastra az 
elérhető epizódok 
megtekintéséhez.

A legnépszerűbb 
podcastok 
böngészése és 
megtekintése.

A legnépszerűbb 
podcastok 
böngészése és 
megtekintése.

Görgessen a 
teljes könyvtár 
megjelenítéséhez.

Görgessen a 
teljes könyvtár 
megjelenítéséhez.

Lejátszási vezérlők 
megtekintése.
Lejátszási vezérlők 
megtekintése.

Podcastok letöltése:  

 • A teljes katalógus böngészése:  Koppintson a Katalógus elemre, majd a kívánt podcastra.

 • A legnépszerűbb podcastok böngészése:  Koppintson a Legnépszerűbb állomások elemre (ha 
nem látható, előbb koppintson a Könyvtár elemre). A kategória módosításához legyintsen 
balra vagy jobbra. Ha az aktuális kategóriában szeretne tallózni, legyintsen felfelé vagy lefelé. 
A legutóbbi epizód előnézetéhez koppintson a podcastra, vagy a  elemre az epizódok 
listájának megtekintéséhez.

 • Epizód megtekintése adatfolyamként:  Koppintson a kívánt epizódra.

 • Epizód letöltése, hogy Wi-Fi-kapcsolat nélkül is meghallgathassa:  Koppintson a  szimbólumra 
az epizód mellett.

 • Podcast előfizetése, hogy mindig elérje a legutóbbi epizódot:  Ha böngészi a katalógust, 
koppintson egy podcastra, hogy megjelenjen az epizódok listája, majd koppintson az 
Előfizetés lehetőségre. Ha már letöltött egy epizódot, koppintson a podcastra a könyvtárban, 
majd koppintson rá ismét az epizódlista tetején, és kapcsolja be az Előfizetés funkciót.

 • Az előfizetett podcast legutóbbi epizódjának automatikus letöltése:  Koppintson a podcastra a 
könyvtárban, majd koppintson rá ismét az epizódlista tetején, és kapcsolja ki az Automatikus 
letöltés funkciót.

Podcastok
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A hanglejátszás vezérlése:  Legyintsen felfelé az aktuálisan lejátszott podcast illusztrációján; a 
művelet hatására megjelennek a lejátszás vezérlői.

Előző epizód 
lejátszása.
Előző epizód 
lejátszása.

Podcast megosztása. Podcast megosztása. 

Ugrás a következő 
epizódra.
Ugrás a következő 
epizódra.

Ugrás előre 30 
másodperccel.
Ugrás előre 30 
másodperccel.

Az alvási időzítő 
beállítása.
Az alvási időzítő 
beállítása.

Húzza a lejátszófejet a 
podcast másik részére 
való ugráshoz.

Húzza a lejátszófejet a 
podcast másik részére 
való ugráshoz.

Legyintsen fel 
vagy le a vezérlők 
megjelenítéséhez 
vagy elrejtéséhez.

Legyintsen fel 
vagy le a vezérlők 
megjelenítéséhez 
vagy elrejtéséhez.

A lejátszás 
sebességének 
módosítása.

A lejátszás 
sebességének 
módosítása.

A videólejátszás vezérlése:  Videopodcastok megtekintése közben koppintson a képernyőre.
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Hozzáférhetőség
Az iPod touch három hozzáférhetőségi szolgáltatással rendelkezik:

 • VoiceOver képernyőolvasó

 • Siri hangsegéd

 • Nagyító

 • Nagy szöveg

 • Színinvertálás

 • Kijelölés kimondása

 • Automatikus szöveg kimondása

 • Monó hang és balansz

 • Hozzárendelhető csengőhangok

 • Irányított hozzáférés

 • AssistiveTouch

 • Braille-kijelzők támogatása

 • Feliratozott tartalmak lejátszása

A hozzáférhetőségi funkciók bekapcsolása az iPod touch segítségével:  Válassza a 
Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot.

A hozzáférhetőségi funkciók bekapcsolása az iTunes segítségével:  Csatlakoztassa 
az iPod touch készüléket a számítógéphez, és jelölje ki az iPod touch elemet az iTunes 
készüléklistában. Kattintson az Összegzés elemre, majd az „Univerzális elérés konfigurálása” 
lehetőségre az Összegzés képernyő alján.

Az iPod touch hozzáférhetőségi szolgáltatásaival kapcsolatos további tudnivalókért látogasson 
el a www.apple.com/accessibility webhelyre.

VoiceOver
A VoiceOver felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az 
iPod touch készüléket, hogy látná.

A VoiceOver a képernyőn lévő összes elem nevét felolvassa, amint azokat kijelöli a felhasználó. 
Amikor kijelöl egy elemet, megjelenik az elem körül a VoiceOver kurzorja (egy fekete 
négyszög), majd a VoiceOver kimondja az elem nevét, vagy leírja az elemet.

Érintse meg a képernyőt vagy húzza el az ujjait a képernyőn lévő különféle elemek 
meghallgatásához. Amikor szöveget jelöl ki, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Amennyiben 
bekapcsolja a Tippek kimondása beállítást, a VoiceOver elmondhatja az elem nevét, és 
útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”. A képernyőn 
lévő elemekkel, például gombokkal és hivatkozásokkal történő interakcióhoz használja a “A 
VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása,” 127. oldal részben leírt kézmozdulatokat.

Hozzáférhetőség

http://www.apple.com/accessibility
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Amikor új képernyőt nyit meg, a VoiceOver lejátszik egy hangot, majd kijelöli és kimondja 
a képernyő első elemét (általában a bal felső sarokban lévő elemet). A VoiceOver arról 
is tájékoztat, ha a képernyő fekvő vagy álló irányultságra vált, valamint ha zárolják vagy 
feloldják azt.

Megjegyzés:  A VoiceOver a Nemzetközi beállításokban megadott nyelven beszél, amelyre a 
Beállítások > Általános > Nemzetközi menüponton keresztül elérhető Régióformátum beállítás 
is hatással lehet. A VoiceOver számos nyelven elérhető, de nem mindegyiken.

Alapvető tudnivalók a VoiceOver funkcióról
Fontos:  A VoiceOver átalakítja az iPod touch irányítására használt kézmozdulatokat. A 
VoiceOver bekapcsolását követően az iPod touch működtetésére VoiceOver-kézmozdulatokat 
kell használnia – még a VoiceOver újbóli kikapcsolásához és a normál működésre való 
visszatéréshez is.

Megjegyzés:  A VoiceOver és a Méretezés funkciók egyidejűleg nem használhatók. Lásd: 
“Méretezés,” 134. oldal.

A VoiceOver bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver 
menüpontot. A VoiceOver be- vagy kikapcsolására ezen kívül beállíthatja a „Főgomb tripla 
kattintása” funkciót is. Lásd: “Főgomb tripla kattintása,” 134. oldal.

A képernyő felderítése:  Húzza el az ujját a képernyőn. A VoiceOver minden megérintett 
elemet hangosan kimond. Ha egy elemet kijelölve kíván tartani, emelje fel az ujját.

 • Elem kijelölése:  Koppintson az elemre, vagy emelje fel az ujját, amikor áthúzza.

 • Előző vagy következő elem kijelölése:  Pöccintsen jobbra vagy balra egy ujjal. Az elemek balról 
jobbra, fentről lefelé vannak rendezve.

 • Feljebb vagy lejjebb lévő elem kijelölése:  Használja a rotort a függőleges navigáció 
bekapcsolásához, majd pöccintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

 • Az első vagy az utolsó elem kijelölése a képernyőn:  Pöccintsen négy ujjal felfelé vagy lefelé.

 • Elem kijelölése név alapján:  Koppintson triplán két ujjal a képernyő tetszőleges részén az 
Elemválasztó megnyitásához. Ezután írjon egy nevet a keresési mezőbe; vagy pöccintsen 
jobbra vagy balra a lista ábécésorrend szerinti áttekintéséhez; vagy pöccintsen a listától 
jobbra lévő táblaindexre, és pöccintsen felfelé vagy lefelé az elemlista gyors áttekintéséhez.

 • A kijelölt elem nevének módosítása a könnyebb megtalálás érdekében:  Koppintson duplán két 
ujjal a képernyő tetszőleges részére, és tartsa megérintve a képernyőt.

 • A kijelölt elemhez tartozó szöveg kimondása:  Állítsa be a rotorvezérlőt karakterekre vagy 
szavakra, majd pöccintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

 • Hangos tippek be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > 
VoiceOver menüpontot.

 • Fonetikus betűzés használata:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > 
VoiceOver > Fonetika használata menüpontot.

 • A teljes képernyő felolvasása fentről kezdve:  Végezzen pöccintést felfelé két ujjal.

 • Felolvasás az aktuális elemtől a képernyő aljáig:  Végezzen pöccintést lefelé két ujjal.

 • Beszéd leállítása:  Koppintson egyszer két ujjal. Újból koppintson két ujjal a beszéd 
folytatásához. A beszéd egy másik elem kijelölésekor visszaáll.



 Fejezet  32    Hozzáférhetőség 126

 • A VoiceOver funkció elnémítása:  Végezzen dupla koppintást három ujjal. A beszéd ismételt 
bekapcsolásához végezzen újból dupla koppintást három ujjal. Csak a VoiceOver hangjainak 
kikapcsolásához állítsa a Csengetés/Némítás kapcsolót Némítás helyzetbe. Ha a készülékhez 
külső billentyűzet van csatlakoztatva, a VoiceOver funkciót a billentyűzet Ctrl billentyűjével is 
elnémíthatja, illetve megszüntetheti a némítását.

A beszédhang beállítása:  A VoiceOver funkció beszédhangját igény szerint úgy módosíthatja, 
hogy könnyebben értse, amit hall.

 • A beszéd hangerejének módosítása:  Használja az iPod touch-on lévő hangerőgombokat. A 
rotor hangerejét szintén növelheti, illetve felfelé vagy lefelé történő legyintéssel állíthat a 
hangerőn. Lásd: “A VoiceOver rotorvezérlő használata,” 128. oldal.

 • A beszédsebesség módosítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > 
VoiceOver elemet, majd húzza el a Beszédsebesség csúszkát. A rotorhoz a Beszédsebesség 
beállítást hozzá is tudja adni, majd felfelé vagy lefelé legyintve be tudja állítani.

 • Hangmagasság-váltás használata:  A VoiceOver magasabb hangon mondja ki a csoportok 
(például listák vagy táblázatok) első elemét, a csoportok utolsó elemét pedig mélyebb 
hangon ejti ki. Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > 
Magasságváltás menüpontot. 

 • Az iPod touch készülék nyelvének módosítása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Nemzetközi > Nyelv menüpontot. Bizonyos nyelveken a VoiceOver kiejtése a Beállítások > 
Általános > Nemzetközi > Régióformátum opción keresztül módosítható.

 • Kiejtés módosítása:  Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. A 
Nyelv lehetőség csak akkor érhető el a rotorban, ha egynél több kiejtés van kijelölve.

 • A nyelvrotorban elérhető kiejtések kijelölése:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver > Nyelvrotor menüpontot. Egy nyelv listában elfoglalt 
helyének módosításához húzza felfelé vagy lefelé a   szimbólumot.

 • Az alapvető felolvasási hang módosítása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver > Kompakt beszédhang menüpontot.

Az iPod touch használata, ha a VoiceOver be van kapcsolva
Az iPod touch zárolásának feloldása:  Jelölje ki a Feloldás csúszkát, majd koppintson duplán 
a képernyőre.

A kijelölt elem aktiválása „koppintással”, ha a VoiceOver be van kapcsolva:  Koppintson 
duplán a képernyő bármely részére.

„Dupla koppintás” a kijelölt elemre:  Koppintson triplán a képernyő bármely részére.

Csúszka állítása:  Jelölje ki a csúszkát, majd pöccintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Szabványos kézmozdulat használata, ha a VoiceOver be van kapcsolva:  Koppintson duplán 
a képernyőre, és tartsa megérintve. Sorozatos hangok jelzik azt, hogy a normál kézmozdulatok 
vannak érvényben. Addig maradnak érvényben, amíg felemeli az ujját, majd ezt követően a 
készülék visszatér a VoiceOver-kézmozdulatok használatára.

Görgetés listában vagy a képernyő egy adott területén:  Végezzen három ujjal pöccintést 
felfelé vagy lefelé. Egy lista lapozásakor a VoiceOver kimondja a megjelenített elemek 
tartományát (például „5–10. sor megjelenítése”).

 • Görgetés végig a listán  Végezzen dupla koppintást és tartást. Amikor sorozatos hangokat 
hall, az ujjának felfelé vagy lefelé történő elmozdításával görgetheti a listát. A folyamatos 
görgetés az ujjának felemelésekor megáll.
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 • Listaindex használata:  Bizonyos listák jobb szélén ábécérendi index található. Az index nem 
jelölhető ki az elemek közötti pöccintéssel; az indexet a kijelöléshez közvetlenül meg kell 
érintenie. Kijelölt index esetén végezzen felfelé vagy lefelé történő pöccintést az indexben 
történő mozgáshoz. Lehetősége van továbbá a dupla koppintásra, majd az ujjának felfelé 
vagy lefelé történő húzására.

 • Lista átrendezése:  Bizonyos listákon módosíthatja az elemek sorrendjét; a Hozzáférhetőség 
beállításai között például módosítható a Rotor és a Nyelvrotor beállítások sorrendje. Jelölje ki 
egy elem jobb oldalán a  szimbólumot, ezután koppintson duplán és hagyja megérintve, 
amíg egy hangot hall, majd húzza felfelé vagy lefelé. A VoiceOver kimondja annak az 
elemnek a nevét, amelyet – a húzás irányától függően – feljebb vagy lejjebb helyezett.

A Főképernyő átrendezése:  A Főképernyőn válassza ki az áthelyezni kívánt ikont. Végezzen 
dupla koppintást és tartást, majd húzza el az ikont. A VoiceOver az ikon mozgatásakor 
kimondja a sor- és oszloppozíciót Engedje el az ikont, amikor az a kívánt helyen található. 
További ikonokat is elhúzhat. Húzzon egy elemet a képernyő bal vagy jobb széléhez, hogy a 
Főképernyő egy másik oldalára mozgassa azt. Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot .

Az iPod touch állapotadatainak felolvasása:  Koppintson a képernyő tetejére, ha szeretné 
meghallgatni az időt, az akkumulátor töltöttségi állapotát, a Wi-Fi-jelerősséget és egyebeket.

Beszédértesítések:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver 
menüpontot, és kapcsolja be az Értesítések kimondása funkciót. Az értesítések, beleértve a 
bejövő szöveges üzeneteket, az iPod touch valós időben olvassa fel, még zárolt állapotban is. A 
nem nyugtázott értesítéseket az iPod touch a zárolás feloldásakor megismétli.

A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása:  Végezzen tripla koppintást három ujjal. Ha 
a képernyőfüggöny be van kapcsolva, a képernyő tartalma akkor is aktív, ha a kijelző ki 
van kapcsolva.

A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása
Amikor a VoiceOver be van kapcsolva, a szabványos érintőképernyős kézmozdulatoknak eltérő 
a hatása. Ezek és egyes további kézmozdulatok lehetővé teszik a képernyőn történő mozgást, 
illetve a különféle elemek vezérlését. VoiceOver-kézmozdulatként a két- és háromujjas 
koppintás vagy pöccintés is használható. A két- és háromujjas kézmozdulatok használata során 
történő legjobb eredmény eléréséhez lazítsa el ujjait, és hagyja, hogy úgy érintsék meg a 
képernyőt, hogy kis hézag maradjon köztük.

A VoiceOver-kézmozdulatok bevitelére különféle technikákat alkalmazhat. A kétujjas koppintás 
bevitelére használhatja például egy kezének két ujját, vagy két kezének egy-egy ujját. 
Használhatja a hüvelykujjait is. Sokan különösen hatékonynak találják az „osztott koppintás” 
kézmozdulatot: egy elem kijelölése és a dupla koppintás helyett megérinthet egy elemet, rajta 
tarthatja egy ujját, majd egy másik ujjával a képernyőre koppinthat. Próbáljon ki különféle 
technikákat annak kiderítésére, hogy melyik működik a legjobban az Ön esetében.

Amennyiben a kézmozdulatai nem működnek, próbálkozzon gyorsabb mozdulatokkal, 
különösen a dupla koppintás és a pöccintés kézmozdulatok esetében. A pöccintéshez 
próbáljon ujjával vagy ujjaival gyors simogató mozdulatot végezni a képernyőn. Ha a 
VoiceOver be van kapcsolva, megjelenik a „VoiceOver gyakorlás” gomb, amely a továbblépés 
előtt lehetőséget nyújt a VoiceOver-kézmozdulatok gyakorlására.

A VoiceOver-kézmozdulatok gyakorlása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver gyakorlás lehetőségre. 
Amint befejezte a gyakorlást, koppintson a Kész elemre. Ha nem látja a VoiceOver gyakorlás 
gombot, győződjön meg róla, hogy a VoiceOver be van-e kapcsolva.

Íme a legfontosabb VoiceOver-kézmozdulatok összefoglalása:
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Navigáció és olvasás
 • Koppintás:  Az elem felolvasása.

 • Jobbra vagy balra legyintés:  Az előző vagy a következő elem kijelölése.

 • Legyintés felfelé vagy lefelé:  A Rotorvezérlő beállításaitól függ. Lásd: “A VoiceOver rotorvezérlő 
használata,” 128. oldal.

 • Kétujjas koppintás:  Az aktuális elem kimondásának leállítása.

 • Kétujjas legyintés felfelé:  Mindent felolvas a képernyő tetejétől.

 • Kétujjas legyintés lefelé:  Mindent felolvas az aktuális pozíciótól kezdődően.

 • Kétujjas simítás:  Mozgassa két ujját előre-hátra gyorsan háromszor („z” alakot formálva) a 
jelzések eltüntetéséhez vagy az előző képernyőre való visszatéréshez.

 • Háromujjas legyintés felfelé vagy lefelé:  Egyszerre egy oldal görgetése.

 • Háromujjas legyintés jobbra vagy balra:  Az előző vagy a következő oldalra ugrik (például a 
Kezdőoldalra, a Részvények vagy Safari oldalra).

 • Háromujjas koppintás:  Mondjon ki további információt, például a listában elfoglalt helyet, 
vagy hogy a szöveg ki van-e jelölve.

 • Négyujjas koppintás a képernyő tetején:  Az első elem kijelölése az oldalon.

 • Négyujjas koppintás a képernyő alján:  Az utolsó elem kijelölése az oldalon.

Aktiválás
 • Dupla koppintás:  Aktiválja a kijelölt elemet.

 • Tripla koppintás:  Dupla koppintás egy elemre.

 • Osztott koppintás:  Az adott elem kijelölése, majd a dupla koppintással végzett aktiválás 
helyett azt is megteheti, hogy az egyik ujjával megérinti az elemet, majd egy másik ujjával a 
képernyőre koppint.

 • Dupla koppintás és tartás (1 másodpercig) + szabványos kézmozdulat:  Szabványos 
kézmozdulat használata. A dupla koppintás és tartás kézmozdulat arra utasítja az 
iPod touch-ot, hogy a következő kézmozdulatot szabványosként értelmezze. Például 
végezhet dupla koppintást és tartást, majd anélkül, hogy felemelné az ujját, ujja elhúzásával 
elcsúsztathat egy kapcsolót.

 • Kétujjas dupla koppintás:  Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást a Zene, a Videó, a 
Hangjegyzetek vagy a Fotók alkalmazásban. Fotót készít a Kamera alkalmazásban. Elindítja 
vagy szünetelteti a felvételt a Kamera vagy Hangjegyzetek alkalmazásban. Elindítja vagy 
leállítja a stopperórát.

 • Kétujjas dupla koppintás és lenn tartás:  A kijelölt elem címkéjének módosítása.

 • Kétujjas tripla koppintás:  Az Elemválasztó megnyitása.

 • Háromujjas dupla koppintás:  A VoiceOver funkció elnémítása, vagy a némítás megszüntetése.

 • Háromujjas tripla koppintás:  A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása.

A VoiceOver rotorvezérlő használata
A rotor használatával kiválaszthatja, hogy mi történjen akkor, ha felfelé vagy lefelé pöccint, és a 
VoiceOver funkció be van kapcsolva.

A rotor használata:  Forgassa el két ujját az iPod touch képernyőn egy pont körül.
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A rotorban lévő beállítások módosítása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver > Rotor menüpontot, és jelölje ki azokat a beállításokat, 
amelyeket el akar érni a rotorral.

Az elérhető rotorpozíciók és effektusok attól függenek, hogy Ön éppen mit csinál. Ha például 
egy e-mailt olvas, a rotor használatával válthat aközött, hogy a szöveget szavanként vagy 
karakterenként kívánja-e meghallgatni, amikor felfelé vagy lefelé pöccint. Weblap böngészése 
közben beállíthatja a rotort úgy, hogy az felolvassa az összes szöveget, illetve adott típusú 
elemek (például címsorok vagy hivatkozások) között az egyik elemről a másikra ugorhat.

Szöveg beírása és szerkesztése a VoiceOver használatával
Amikor egy szerkeszthető szövegmezőbe helyezi a kurzort, a képernyőn megjelenő 
billentyűzet vagy az iPod touch készülékhez csatlakoztatott külső billentyűzet segítségével 
írhat be szöveget.

Szöveg begépelése:  Jelöljön ki egy szerkeszthető mezőt, koppintson duplán a beszúrási pont 
megjelenítéséhez a képernyőn megjelenő billentyűzeten, majd kezdjen gépelni.

 • Szabványos gépelés:  Jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a billentyűzet egy billentyűjét, 
majd a karakter begépeléséhez koppintson duplán. Másik módszerként mozgassa az ujját 
a billentyűzeten egy billentyű kijelöléséhez, majd miközben megérintve tartja a billentyűt, 
koppintson a képernyőre egy másik ujjával. A VoiceOver kimondja a billentyűn lévő karaktert 
annak kijelölésekor, majd újból kimondja a begépelésekor.

 • Érintéses gépelés:  Érintse meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét a kijelöléséhez, majd 
emelje fel az ujját a karakter beírásához. Ha rossz billentyűt érintett meg, mozgassa az ujját 
a billentyűzeten, amíg a kívánt billentyűt nem jelöli ki. A VoiceOver kimondja az egyes 
megérintett billentyűk nevét, de nem írja be a karaktert, amíg Ön fel nem emeli az ujját. 
Az érintéses gépelés kizárólag a szövegbeviteli billentyűkkel működik – a többi (pl. a Shift, 
Törlés és Sorvég) billentyűhöz használja a szabványos gépelést.

 • Szabványos vagy érintéses gépelés kiválasztása:  Ha a VoiceOver be van kapcsolva, és ki van 
jelölve egy billentyű a billentyűzeten, válasszon gépelési módot a rotorral, majd legyintsen 
felfelé vagy lefelé.

A beszúrási pont áthelyezése:  Végezzen legyintést felfelé vagy lefelé, hogy a beszúrási 
pontot előrefelé vagy visszafelé mozgassa a szövegben. A rotor forgatásával válassza ki, hogy a 
beszúrási pontot karakterenként, szavanként vagy soronként kívánja mozgatni. 

A VoiceOver a beszúrási pont mozgatásakor hangot ad, és kimondja azt a karaktert, szót vagy 
sort, amelyen a beszúrási pont áthalad. A szavanként előre történő mozgáskor a beszúrási pont 
az adott szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül. Visszafelé történő mozgáskor a 
beszúrási pont a megelőző szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül.

A beszúrási pont áthelyezése a szó vagy mondat utáni írásjelet követő pozícióba:  A rotorral 
váltson vissza karakter módba.

A beszúrási pont soronként való mozgatása esetén a VoiceOver kimond minden egyes sort, 
amelyen áthalad. Előre történő haladáskor a beszúrási pont a következő szövegsor elejére 
kerül (kivéve akkor, ha elérte a bekezdés utolsó sorát, mely esetben a beszúrási pont az épp 
kimondott sor végén jelenik meg). Visszafele történő mozgáskor a beszúrási pont a kimondott 
sor elejére kerül.

A gépelési visszajelzés módosítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > 
VoiceOver > Gépelési visszajelzés menüpontot.
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Fonetika használata a gépelési visszajelzésben:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver > Fonetika használata menüpontot. A szöveg felolvasása 
karakterenként történik. A VoiceOver először kimondja a karaktert (például „f”), majd a fonetikai 
(betűzési) megfelelőjét (például „foxtrott”).

Karakter törlése:  Jelölje ki a  szimbólumot, majd koppintson duplán, vagy végezzen 
osztott koppintást. Ezt érintéses gépelés esetén is meg kell tennie. Több karakter törléséhez 
érintse meg és tartsa nyomva a Törlés billentyűt, majd koppintson egyszer a képernyőre egy 
másik ujjával minden egyes törölni kívánt karakter esetében. A VoiceOver kimondja a törölt 
karaktereket. Ha a Magasságváltás funkció be van kapcsolva, a VoiceOver mélyebb hangon 
mondja ki a törölt karaktereket.

Szöveg kijelölése:  Állítsa a rotort szerkesztésre, legyintsen felfelé vagy lefelé a Kijelölés vagy 
az Összes kijelölése elem kiválasztásához, majd koppintson duplán. Amennyiben a Kijelölés 
elemet választja, dupla koppintáskor a beszúrási ponthoz legközelebbi szó lesz kijelölve. 
Amennyiben az Összes kijelölése elemet választja, a teljes szöveg ki lesz jelölve. Csípési 
mozdulattal növelje vagy csökkentse a kijelölést.

Kivágás, másolás vagy beillesztés:  Győződjön meg arról, hogy a rotor a Szerkesztés opcióra 
van állítva. Jelölje ki a szöveget, végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé a Kivágás, Másolás vagy 
Beillesztés opció kiválasztásához, majd végezzen dupla koppintást.

Visszavonás:  Rázza meg az iPod touch készüléket, válassza ki balra vagy jobbra történő 
pöccintéssel a visszavonni kívánt műveletet, majd koppintson duplán.

Ékezetes karakter beírása:  Normál gépelési módban jelölje ki az ékezet nélküli karaktert, 
majd koppintson duplán, és hagyja az ujját a billentyűn, amíg meg nem hallja a másodlagos 
karakterek megjelenését jelző hangot. Húzza az ujját balra vagy jobbra a lehetőségek 
kiválasztásához és meghallgatásához. Emelje fel az ujját az aktuális kijelölés begépeléséhez.

A billentyűzet nyelvének módosítása:  Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen 
felfelé vagy lefelé. Válassza az „alapértelmezett nyelv” lehetőséget a nemzetközi beállításokban 
megadott nyelv használatához. A nyelvrotor csak akkor jelenik meg, ha több nyelvet jelöl ki a 
Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Nyelvrotor beállításban.

A VoiceOver használata a Safari böngészővel
Amikor a Safari használatával böngész a neten, és a VoiceOver alkalmazás be van kapcsolva, 
a Keresési eredmények rotorelemek segítségével Ön meghallgathatja a javasolt keresési 
kifejezések felsorolását.

Keresés a weben:  Jelölje ki a keresési mezőt, adja meg a keresendő szöveget, majd legyintsen 
jobbra vagy balra, hogy lejjebb vagy följebb lépjen a javasolt keresőkifejezések között. Ha kész, 
koppintson duplán a képernyőre a keresés indításához.

Rotorbeállítások megadása webböngészéshez:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver > Rotor menüpontot. Koppintson a menüpontok 
kijelöléséhez vagy a kijelölés törléséhez, illetve húzza felfelé a  szimbólumot egy 
elem újrapozicionálásához.

Képek kihagyása navigálás közben:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > 
VoiceOver > Képek navigálása menüpontot. Választhat az összes kép, illetve a leírásokat nem 
tartalmazó képek kihagyása között.

Az oldal zsúfoltságának csökkentése a jobb olvashatóságért és navigációért:  Kattintson a 
Safari címmezőjének Olvasó elemére (nem minden oldalon érhető el).
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A VoiceOver használata a Térképek alkalmazással
A VoiceOver segítségével nagyítást vagy kicsinyítést végezhet, leszúrt tűket jelölhet ki, és 
helyszínekkel kapcsolatos információkat kérhet.

A térkép felderítése:  Ha másik elemre szeretne lépni, húzza az ujját a képernyőn, vagy 
legyintsen balra vagy jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés:  Válassza ki a térképet, állítsa a rotort Méretezés módba, majd 
legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

A térkép pásztázása:  Legyintsen három ujjal.

Böngészés a látható érdekes pontok között:  Használja a rotort Érdekes pont módba, majd 
legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Út követése:  Tartsa megérintve az utat az ujjával, várjon, amíg meghallja a „Szünet a 
követéshez” szöveget, majd húzza az ujját az út mentén, és figyelje a vezetőhangot. A 
hangmagasság emelkedik, ha letér az útról.

Jelöljön ki egy gombostűt:  Érintse meg a gombostűt, vagy jobbra vagy balra legyintéssel 
jelölje ki a gombostűt. 

Kérjen információt egy helyszínről:  Egy gombostű kijelöltsége esetén végezzen dupla 
koppintást az információs zászló megjelenítéséhez. Legyintsen jobbra vagy balra a További infó 
gomb kijelöléséhez, majd koppintson duplán az információs oldal megjelenítéséhez.

Videók és hangjegyzetek szerkesztése a VoiceOver használatával
A VoiceOver-kézmozdulatok használatával vághatja a kameravideókat és 
hangjegyzet-felvételeket.

Hangjegyzet vágása:  A Hangjegyzetek képernyőn válassza ki a vágni kívánt jegyzettől jobbra 
lévő gombot, majd végezzen dupla koppintást. Ezt követően válassza ki a Jegyzet vágása 
elemet, és végezzen dupla koppintást. Válassza ki a vágási eszköz elejét vagy végét. A jobbra 
húzáshoz pöccintsen felfelé, illetve a balra húzáshoz pöccintsen lefelé. A VoiceOver közli, hogy 
az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételből levágni. A vágás végrehajtásához 
válassza ki a Hangjegyzet vágása elemet, és végezzen dupla koppintást.

Videó vágása:  A videó megtekintése közben koppintson duplán a képernyőre a vezérlők 
megjelenítéséhez. Válassza ki a vágási eszköz elejét vagy végét. Ezt követően végezzen 
pöccintést felfelé a jobbra húzáshoz, illetve végezzen pöccintést lefelé a balra húzáshoz. A 
VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételből levágni. A vágás 
végrehajtásához válassza ki a Vágás elemet, és végezzen dupla koppintást.

A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet használatával
A VoiceOver az iPod touch készülékhez csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzettel is 
vezérelhető. Lásd: “Apple vezeték nélküli billentyűzet,” 26. oldal.

A VoiceOver billentyűparancsaival navigálhat a képernyőn, elemeket jelölhet ki, felolvastathatja 
a képernyő tartalmát, beállíthatja a rotort, és egyéb VoiceOver-műveleteket is végrehajthat. 
Az összes billentyűparancs (egy kivételével) tartalmazza a Ctrl-Alt kombinációt, amelynek 
rövidítése az alábbi táblázatban „VO”.

A VoiceOver súgó kimondja a billentyűket vagy billentyűparancsokat, miközben Ön 
begépeli azokat. A VoiceOver súgó használatával megtanulhatja a billentyűzetkiosztást és a 
billentyűkombinációkhoz társított műveleteket. 
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VoiceOver-billentyűparancsok
VO = Ctrl-Alt

 • Minden felolvastatása, az aktuális pozíciótól kezdve:  VO–A

 • Olvasás fentről:  VO–B

 • Áthelyezés az állapotsávra:  VO–M

 • A Főgomb megnyomása:  VO–H

 • Előző vagy következő elem kijelölése:  VO–Jobb nyíl vagy VO–Bal nyíl

 • Koppintás egy elemre:  VO–Szóköz billentyű

 • Dupla koppintás két ujjal:  VO–„-”

 • Előző vagy következő rotorelem kiválasztása:  VO–Fel nyíl vagy VO–Le nyíl

 • Előző vagy következő beszédrotorelem kiválasztása:  VO–Command–Bal nyíl vagy VO–
Command–Jobb nyíl

 • Beszédrotorelem beállítása:  VO–Command–Fel nyíl vagy VO–Command–Le nyíl

 • A VoiceOver funkció elnémítása vagy a némítás megszüntetése:  VO–S

 • A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása:  VO–Shift-S

 • A VoiceOver súgójának bekapcsolása:  VO–K

 • Visszatérés az előző képernyőre, vagy a VoiceOver súgójának kikapcsolása:  Esc

Gyorsnavigáció
Kapcsolja be a Gyorsnavigációt a VoiceOver funkciónak a nyílbillentyűk használatával történő 
vezérléséhez

 • Gyorsnavigáció be- vagy kikapcsolása:  Bal nyíl–Jobb nyíl

 • Előző vagy következő elem kijelölése:  Jobb nyíl vagy Bal nyíl

 • A rotorbeállítás által megadott előző vagy következő elem kijelölése:  Fel nyíl vagy Le nyíl

 • Első vagy utolsó elem kijelölése:  Ctrl–Fel nyíl vagy Ctrl–Le nyíl

 • „Koppintás” egy elemre:  Fel nyíl–Le nyíl

 • Görgetés felfelé, lefelé, jobbra vagy balra:  Alt–Fel nyíl, Alt–Le nyíl, Alt–Bal nyíl vagy  
Alt–Jobb nyíl

 • A rotor módosítása:  Fel nyíl–Bal nyíl vagy Fel nyíl–Jobb nyíl

Az Apple vezeték nélküli billentyűzeten számbillentyűivel számokat írhat be a 
Számológép alkalmazásban.

Egybetűs gyorsnavigáció az interneten
Ha a weboldalt a Gyorsnavigáció használatával tekinti meg, az oldalon a következő 
billentyűkkel tud navigálni. Ha a megadott típusú következő elemre kíván lépni, nyomja meg 
a megfelelő billentyűt. Az előző elemre való visszatéréshez tartsa lenyomva a Shift billentyűt a 
megfelelő betű beírása közben.

 • Címsor:  H

 • Hivatkozás:  L

 • Szövegmező:  R

 • Gomb:  B

 • Űrlapvezérlő:  C

 • Kép:  I

 • Táblázat:  T
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 • Statikus szöveg:  S

 • ARIA jellegzetes hely:  W

 • Lista:  X

 • Azonos típusú elem:  M

 • 1. szintű címsor:  1

 • 2. szintű címsor:  2

 • 3. szintű címsor:  3

 • 4. szintű címsor:  4

 • 5. szintű címsor:  5

 • 6. szintű címsor:  6

Braille-kijelző használata a VoiceOver szolgáltatással
A VoiceOver kimenetét megjelenítheti Braille-írással egy frissíthető Bluetooth Braille-
kijelző használatával, és beviteli billentyűkkel és más vezérlőelemekkel rendelkező Braille-
kijelzőkkel vezérelheti is az iPod touch készüléket, ha a VoiceOver be van kapcsolva. Az 
iPod touch számos vezeték nélküli Braille-kijelzővel működik. A támogatott kijelzők listáját a 
www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html webhelyen találja.

Braille-kijelző beállítása:  Kapcsolja be a képernyőt, majd válassza a Beállítások > Általános > 
Bluetooth menüpontot, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Végül lépjen a Beállítások > 
Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille pontra, és kapcsolja be a kijelzőt.

A rövidített nyolcpontos Braille be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille menüpontot.

A VoiceOver navigációhoz használatos általános Braille-parancsokkal és egyes kijelzőkkel 
kapcsolatos információkat a support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=hu_HU 
webhelyen talál.

A Braille-kijelző a Voice Control számára beállított nyelvet használja. Ez általában az 
iPod touch Beállítások > Nemzetközi > Nyelv menüpontjában megadott nyelv. A 
VoiceOver nyelvbeállításának használatával külön nyelvet állíthat be a VoiceOver és Braille 
kijelzők számára.

A VoiceOver nyelvének beállítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > 
Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Az iPod touch nyelvének módosítása esetén elképzelhető, hogy vissza kell állítania a VoiceOver 
és a Braille-kijelző nyelvét.

Beállíthatja, hogy a Braille-kijelző bal oldali vagy jobb oldali utolsó cellájában a rendszerállapot 
és más adatok jelenjenek meg:

 • A Bejelentési előzmények olvasatlan üzenetet tartalmaz

 • Még nem olvasta el a Bejelentési előzmények aktuális üzenetét

 • A VoiceOver beszéd el van némítva

 • Az iPod touch akkumulátorának töltöttsége alacsony (20% vagy kevesebb)

 • A képernyő fekvő tájolású.

 • A képernyőn való megjelenítés ki van kapcsolva

 • Az aktuális sorban további szöveg található balra

 • Az aktuális sorban további szöveg található jobbra

http://www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html
http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=hu_HU
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A bal oldali vagy jobb oldali cella beállítása állapotadatok megjelenítésére:  Válassza a 
Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille > Állapotcella elemet, majd 
koppintson a Balra vagy Jobbra lehetőségre. 

Az állapotcella kibővített leírásának megtekintése:  A Braille-kijelzőn nyomja meg az 
állapotcella irányítógombját.

Siri
A Siri segítségével hangvezérléssel indíthat el például alkalmazásokat az iPod touch-on; a 
VoiceOver felolvassa a Siri válaszait. További tudnivalók: 4. fejezet, “Siri,,” 38. oldal.

Főgomb tripla kattintása
A főgomb tripla kattintásával bizonyos hozzáférhetőségi funkciókat kapcsolhat be vagy ki 
a főgomb  háromszori megnyomásával. A Főgomb tripla kattintása funkció az alábbiakra 
használható:

 • VoiceOver

 • Színinvertálás

 • Méretezés

 • AssistiveTouch

 • Irányított hozzáférés (a főgomb tripla kattintása elindítja az Irányított hozzáférést, ha be van 
kapcsolva. Lásd itt: “Irányított hozzáférés,” 136. oldal.)

A tripla kattintású Főgomb funkció beállítása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > Főgomb tripla katt. menüpontot. Ha egynél többet választ, az alkalmazás 
megkérdezi, hogy melyiket szeretné vezérelni a főgombra való tripla kattintással.

A kattintás sebességének csökkentése:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > Főgomb kattintásának sebessége menüpontot.

Méretezés
Számos alkalmazás lehetővé teszi, hogy bizonyos elemeket felnagyítson vagy lekicsinyítsen. 
Például dupla koppintással vagy a csípési mozdulattal megnagyobbíthatja a Safari 
alkalmazásban megjelenített hasábokat. Elérhető ezenkívül a Méretezés hozzáférhetőségi 
szolgáltatás, amellyel az aktuális alkalmazás teljes képernyője kinagyítható. A Méretezés a 
VoiceOver funkcióval együtt is használható.

Kapcsolja be vagy ki a Méretezést:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > 
Nagyítás menüpontot. Vagy használja a Főgomb tripla kattintása funkciót. Lásd: “Főgomb tripla 
kattintása,” 134. oldal.

Nagyítás vagy kicsinyítés:  Koppintson duplán a képernyőre három ujjal.

A nagyítás módosítása:  Koppintson három ujjal, majd húzzon felfelé vagy lefelé. A koppintás 
és húzás kézmozdulat hasonló, mint a dupla koppintás, de azzal a különbséggel, hogy a 
második koppintáskor nem emeli fel az ujjait – ehelyett ujjaival húzást végez a képernyőn. 
A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is elvégezhető. Az iPod touch visszatér a 
módosított nagyításhoz, amikor a három ujjas dupla koppintással nagyít és kicsinyít.
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Pásztázás a képernyőn:  Felnagyított állapotban három ujjal végezzen húzást a képernyőn. A 
húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is elvégezhető, így többet láthat a képernyőből. 
Alternatív megoldásként tartsa egy ujját a kijelző széléhez közel, hogy arra az oldalra 
pásztázzon. Mozgassa az ujját a kijelző széléhez közelebb, hogy a pásztázás gyorsabban 
menjen végbe. Új képernyő megnyitásakor a Méretezés a képernyő középső felső részére 
fog menni.

Ha a Nagyítás funkciót Apple vezeték nélküli billentyűzettel használja (lásd: “Apple vezeték 
nélküli billentyűzet,” 26. oldal), a képernyő képe követi a beszúrási pontot, és a kijelző 
közepén tartja.

Nagy szöveg
A Nagy szöveg beállítással nagyobbá teheti a jelzések, illetve a Naptár, a Kontaktok, a Mail, az 
Üzenetek és a Jegyzetek alkalmazás szövegét.

A szöveg méretének beállítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Nagy 
szöveg menüpontot.

A Nagy szöveg csak az iPod touch beállításaiban kapcsolható be és ki.

Színinvertálás
Előfordulhat, hogy az iPod touch képernyője könnyebben olvasható, ha invertálja a színeket. A 
képernyő a Színinvertálás funkció bekapcsolásakor úgy néz ki, mint egy fotónegatív.

A képernyő színeinek megfordítása:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > 
Színinvertálás menüpontot.

Kijelölés kimondása
Az iPod készülékkel még a VoiceOver kikapcsolt állapotában is felolvastathat minden olyan 
szöveget, amely kijelölhető.

A Kijelölés kimondása funkció bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > Kijelölés kimondása menüpontot. A következő műveletek  
végezhetők még el:

 • A beszédhang sebességének beállítása

 • Az aktuálisan felolvasott szó kiemelése

Szöveg felolvastatása:  Jelölje ki a szöveget, majd koppintson a Felolvasás lehetőségre.

Automatikus szöveg kimondása
Az Automatikus szöveg kimondása kimondja a gépelés során az iPod touch által végrehajtott 
szöveghelyesbítéseket és javaslatokat.

A Kimondott automatikus szöveg be- vagy kikapcsolása  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > Automata kimondás menüpontot.

Az Automata kimondás a VoiceOver és Méretezés funkciókkal is működik.
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Monó hang
A Monó hang a jobb és bal oldali sztereó csatorna hangjait egyetlen, mindkét 
csatornán lejátszott monó jellé egyesíti. A monó jelbalanszt a jobb vagy bal oldalon 
állíthatja hangosabbra.

A monó hang bekapcsolása és a balansz beállítása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > Monó hang menüpontot.

Hozzárendelhető csengőhangok
A kontaktlistában szereplő személyekhez más-más csengőhangot rendelhet, így a FaceTime 
hívóazonosító hallhatóvá tehető. Ezenkívül különböző csengőhangokat rendelhet számtalan 
más eseményhez is, beleértve az új hangpostát, új e-mailt, az elküldött e-mailt, tweetet, 
Facebook-bejegyzést és emlékeztetőket. Lásd: “Hangok,” 111. oldal. 

Az iPod touch-ról elérhető iTunes Store áruházból vásárolhat csengőhangokat. Lásd: 
25. fejezet, “iTunes Store,,” 100. oldal.

Irányított hozzáférés
Az Irányított hozzáférés segítségével az iPod touch felhasználója adott feladatra 
összpontosíthat. Az Irányított hozzáférés használatával az iPod touch egyetlen alkalmazásra 
korlátozható, és az elérhető alkalmazásfunkciók is beállíthatók. Az Irányított hozzáférés a 
következőkre használható:

 • Az iPod touch átmeneti korlátozása adott alkalmazásra

 • A képernyő azon részeinek letiltása, amelyek a feladat szempontjából nem lényegesek, 
illetve ahol egy véletlen kézmozdulat hatása elterelheti a figyelmet.

 • Az iPod touch fizikai gombjainak letiltása

Az Irányított hozzáférés használata:  Kövesse a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > 
Irányított hozzáférés menüpontot. Itt a következő műveletek végezhetők el:

 • Az Irányított hozzáférés be- vagy kikapcsolása

 • Jelszó beállítása az Irányított hozzáférés funkció vezérléséhez és az aktív munkafolyamat 
elhagyásának meggátolásához

 • Beállítható, hogy az iPod touch alvó üzemmódba váltson-e a munkafolyamatok alatt

Az Irányított hozzávégzés munkafolyamatának indítása:  Indítsa el a használni kívánt 
alkalmazást, majd kattintson triplán a főgombra. Adja meg a munkafolyamat beállításait, majd 
kattintson az Indítás gombra.

 • Az alkalmazás vezérlőinek és a képernyő egyes területeinek letiltása:  Rajzoljon kört a letiltani 
kívánt terület köré. A fogókkal módosíthatja a területet.

 • Az összes képernyőérintés figyelmen kívül hagyása:  Kapcsolja ki az Érintés funkciót.

 • A fekvő vagy álló irányultság váltásának, illetve más mozgás érzékelésének letiltása az 
iPod touch-on:  Kapcsolja ki a Mozgás funkciót.

Az Irányított munkavégzés leállítása:  Kattintson triplán a főgombra, és adja meg az Irányított 
hozzáférés jelszavát.
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AssistiveTouch
Az AssistiveTouch segít az iPod touch használatában, ha nehezen tudja megérinteni a 
képernyőt vagy megnyomni a gombokat. Az iPod touch készüléket kompatibilis adaptív 
kiegészítő (például joystick) segítségével tudja vezérelni az AssistiveTouch alkalmazással. Az 
AssistveTouch kiegészítő nélkül is használható a nehezebb kézmozdulatok végrehajtására.

Az AssistiveTouch bekapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > 
AssistiveTouch menüpontot. Ha a „Főgomb tripla kattintása” opciót kívánja beállítani az 
AssistiveTouch szolgáltatás be- és kikapcsolására, válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > Főgomb tripla kattintása menüpontot.

A követési sebesség módosítása (csatlakoztatott tartozék esetén):  Válassza a Beállítások > 
Általános > Hozzáférhetőség > AssistiveTouch > Érintési sebesség menüpontot.

Az AssistiveTouch menü megjelenítése vagy elrejtése:  Kattintson a másodlagos gombra 
a kiegészítőn.

A menügomb áthelyezése:  Húzza egy tetszőleges helyre a képernyőn.

A menügomb elrejtése (csatlakoztatott tartozék esetén):  Válassza a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > AssistiveTouch > Menü megjelenítése menüpontot.

Legyintő vagy húzó mozdulat végzése 2, 3, 4 vagy 5 ujjal:  Koppintson a menügombra, 
majd a Mozdulatok pontra, végül a mozdulat végrehajtásához szükséges ujjak számát jelölő 
számjegyre. Amikor a képernyőn megjelennek a hozzájuk tartozó körök, végezzen pöccintő 
vagy húzó mozdulatot a szükséges irányba. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Csípési kézmozdulat alkalmazása:  Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, 
végül a Csípés elemre. Amikor megjelennek a csípési körök, érintse meg bárhol a képernyőt, 
hogy mozgatni tudja őket, majd csípési mozdulat végrehajtásához húzza be vagy ki őket. 
Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Saját kézmozdulat létrehozása:  Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, 
végül egy üres mozdulathelyőrzőre. Egy másik lehetőségként a Beállítások > Általános > 
Hozzáférhetőség > AssistiveTouch > Új kézmozdulat elemet is kiválaszthatja.

A képernyő zárolása vagy elforgatása, az iPod touch hangerejének beállítása vagy az 
iPod touch rázásának szimulálása:  Koppintson a menügombra, majd az Eszköz elemre.

A Főgomb megnyomásának szimulálása:  Koppintson a menügombra, majd a Főgombra.

Kilépés a menüből kézmozdulat alkalmazása nélkül:  Koppintson bárhová a menü 
területén kívül.

Hozzáférhetőség az OS X rendszerben
Használja ki az OS X hozzáférhetőségi szolgáltatásait, amikor az iTunes alkalmazás 
használatával információkat és tartalmat szinkronizál az iTunes-könyvtár és az iPod touch 
között. A Finder szolgáltatásban válassza a Súgó > Súgóközpont elemet, és keressen a 
„hozzáférés” kifejezésre.

Az iPod touch készülékkel és az OS X hozzáférhetőségi funkcióival kapcsolatos további 
tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/accessibility weblapra.

http://www.apple.com/accessibility
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Az e-mail üzenetek minimális betűmérete
Az olvashatóság fokozásának érdekében a Mail üzenetek minimális betűméretét Nagy, Nagyon 
nagy vagy Óriási értékre állíthatja.

Az e-mail üzenetek minimális betűméretének beállítása:  Válassza a Beállítások > Mail, 
Kontaktok, Naptárak > Minimális betűméret lehetőséget.

A Nagy szöveg beállítás felülírja ezt a minimális betűméretet.

Széles képernyős billentyűzetek
Számos alkalmazás, például a Mail, a Safari, az Üzenetek, a Jegyzetek és a Kontaktok, lehetővé 
teszi, hogy gépelés közben elforgassa az iPod touch készüléket, így nagyobb billentyűzeten 
tud dolgozni.

Hangvezérlés
A Hangvezérlés segítségével az iPod touch zenelejátszója beszédhanggal irányítható. Lásd: “Siri 
és Hangvezérlés,” 49. oldal.

Feliratozás
A feliratozás bekapcsolása videókhoz:  Válassza a Beállítások > Videók > 
Feliratozás lehetőséget.

Megjegyzés:  Nem minden videótartalom érhető el feliratozással.
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Nemzetközi billentyűzetek használata
A nemzetközi billentyűzetek számos különböző nyelven teszik lehetővé szövegek begépelését, 
az ázsiai és a jobbról balra író nyelveket is beleértve. A támogatott billentyűzetek listájáért 
látogasson el a www.apple.com/ipodtouch/specs.html weboldalra.

Billentyűzetek kezelése:  Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > 
Billentyűzetek menüpontot.

 • Billentyűzet hozzáadása:  Koppintson az Új billentyűzet hozzáadása lehetőségre, majd 
válasszon billentyűzetet a listáról. További billentyűzetek hozzáadásához ismételje meg 
a műveletet.

 • Billentyűzet eltávolítása:  Koppintson a Szerkesztés gombra, majd a  szimbólumra az 
eltávolítani kívánt billentyűzetnél, végül pedig a Törlés elemre.

 • A billentyűzetlista szerkesztése:  Koppintson a Szerkesztés gombra, majd húzza el az egyik 
billentyűzet melletti  szimbólumot egy új helyre a listában.

Ha más nyelven akar szöveget írni, váltson át másik billentyűzetre.

Billentyűzetek közötti váltás írás közben:  Érintse meg és tartsa megérintve a Földgömb 
gombot  az összes engedélyezett billentyűzet megjelenítéséhez. Billentyűzet kiválasztásához 
csúsztassa az ujját a billentyűzet nevére, majd emelje fel. A Földgömb gomb  csak egynél 
több billentyűzet engedélyezése esetén látható.

A  szimbólumra is koppinthat. Amikor a  szimbólumra koppint, az újonnan aktivált 
billentyűzet neve megjelenik egy rövid időre. Koppintson tovább a többi engedélyezett 
billentyűzet eléréséhez.

Számos billentyűzet tartalmaz olyan betűket, számokat vagy szimbólumokat, amelyek nem 
láthatók a billentyűzeten.

Ékezetes betűk vagy egyéb karakterek beírása:  Érintse meg és tartsa megérintve a 
kapcsolódó betűt, számot vagy szimbólumot, majd húzással válasszon egy változatot. Például:

 • Thai billentyűzeten:  Érintse meg, és tartsa megérintve a kapcsolódó arab számokat a natív 
számok kiválasztásához.

 • Kínai, japán vagy arab billentyűzet esetén:  A billentyűzet tetején megjelennek a javasolt 
karakterek és jelöltek. A megnyitáshoz koppintson egy jelöltre, további jelöltek 
megtekintéséhez pedig legyintsen balra.

A kibővített jelöltlista használata:  Koppintson a felfelé nyílra a jobb oldalon a teljes 
jelöltlista megtekintéséhez.

 • Görgetés a listában:  Pöccintsen felfelé vagy lefelé.

 • Visszatérés a gyorslistához:  Koppintson a lefelé mutató nyílra.

Nemzetközi billentyűzetek
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http://www.apple.com/ipodtouch/specs.html
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Bizonyos kínai vagy japán billentyűzetek használatakor létrehozhat billentyűparancsokat 
szó- és bemenetpárokhoz. A billentyűparancsot az alkalmazás a személyes szótárhoz adja. 
Billentyűparancsnak támogatott billentyűzet használatával való beírásakor a párosított szó 
vagy bemenet lecseréli a billentyűparancsot. 

A billentyűparancsok be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Billentyűzet > Billentyűparancsok menüpontot. Billentyűparancsok az alábbi nyelvekhez állnak 
rendelkezésre:

 • Egyszerűsített kínai:  Pinjin

 • Hagyományos kínai:  Pinjin és csujin

 • Japán:  Rómadzsi és 50 billentyűs

Speciális beviteli módszerek
A billentyűzeteket bizonyos nyelvekhez eltérő módon kell használni. Néhány példa: kínai cang-
csie és vubi-hua, japán kana és arcjelek. Kínai karaktereket a képernyőre, az ujjaival vagy az 
íróvesszővel is írhat.

Kínai karakterek összeállítása az őket alkotó cang-csie jelek beírásával:  Gépelés közben 
megjelennek a javasolt karakterek. Koppintson egy karakterre a kiválasztáshoz, vagy a további 
opciók megjelenítéséhez írjon be legfeljebb öt alkotóelemet.

Kínai vubi-hua karakterek (vonások) összeállítása:  Használja a billentyűzetet, hogy legfeljebb 
öt vonásból álló kínai karaktereket állítson össze a helyes vonássorrendben: vízszintes, 
függőleges, balra eső, jobbra eső, illetve hurok. Például a 圈 (kör) kínai karakternek függőleges 
vonással kell kezdődnie. 丨.

 • Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek (először a leggyakrabban használt 
karakterek láthatók). Koppintson egy karakterre a kiválasztáshoz.

 • Ha nem biztos a megfelelő vonásban, írjon be egy csillagot (*). További karakterlehetőségek 
megjelenítéséhez gépeljen be egy újabb vonást, vagy görgesse a karakterlistát.

Koppintson az egyezés billentyűre (匹配), ha csak a beírtaknak pontosan megfelelő 
karaktereket kívánja megjeleníteni.

Kínai karakterek írása:  Ha az egyszerűsített vagy hagyományos kínai kézírásformátumok 
aktiválva vannak, akkor közvetlenül a képernyőre írhat kínai karaktereket az ujjával. Ahogy a 
karaktervonásokat írja, az iPod touch felismeri őket, és az egyező karaktereket megjeleníti egy 
olyan listán, amelynek tetején a legközelebbi egyezés látható. Egy karakter kiválasztásakor a 
valószínűsíthető kapcsolódó karakterek további választási lehetőségként jelennek meg a listán.

TouchpadTouchpad
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Néhány összetett karakter, például a 鱲 (ami a hongkongi nemzetközi repülőtér nevében is 
szerepel). 𨋢 (felvonó) és 㗎 (kantoni nyelvjárásban használt szócska) úgy is beírható, ha kettő 
vagy több összetett karaktert ír be egymás után. Koppintson a karakterre, hogy kicserélje az Ön 
által begépelt karakterekre. A rendszer a római írásjelű karaktereket is felismeri.

Japán kana szövegek begépelése:  Szótagok választásához használja a kana gombokat. 
További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakban jelöljön ki egy 
másik szótagot vagy szót.

Japán rómadzsi szövegek begépelése:  Használja a billentyűzetet a rómadzsi betűk 
begépeléséhez. További lehetőségek jelennek meg a billentyűzet tetején; ezek begépeléséhez 
koppintson rájuk. További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakban 
jelöljön ki egy másik szótagot vagy szót.

Arcjelek vagy hangulatjelek begépelése:  Használja a japán kana billentyűzetet, és koppintson 
a ^_^ billentyűre, Alternatív megoldás:

 • Használja a japán rómadzsi billentyűzetet (QWERTY-japán kiosztás):  Koppintson a Szám 
billentyűre , majd a ^_^ billentyűre.

 • A kínai (egyszerűsített vagy hagyományos) pinjin vagy (hagyományos) csujin billentyűzet 
billentyűzet:  Koppintson a Szimbólumok billentyűre , majd a ^_^ billentyűre.
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Fontos biztonsági tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS:  A következő biztonsági előírások be nem tartása tüzet, áramütést vagy 
más sérülést okozhat, illetve károsíthatja az iPod touch-ot vagy más eszközt. Az iPod touch 
használatba vétele előtt olvassa el az alábbi biztonsági tudnivalókat.

Kezelés Az iPod touchot kezelje óvatosan. Fém, üveg és műanyag felhasználásával készült, és 
a belsejében érzékeny elektronikai alkatrészek találhatók. Az iPod touch megsérülhet, ha leejti, 
megégeti, megszúrja vagy összetöri, vagy ha folyadék éri. Ne használjon sérült iPod touch-ot 
(például, ha a képernyő be van törve), mivel ez személyi sérüléshez vezethet. Ha aggódik a 
karcok miatt, célszerű tokot használni.

Javítás Ne nyissa fel az iPod touch borítását, és ne próbálja saját maga megjavítani az eszközt. 
Az iPod touch szétszerelésével személyi sérülést vagy az iPod touch károsodását okozhatja. 
Ha az iPod touch nem megfelelően működik, sérült, vagy folyadék éri, forduljon az Apple 
vállalathoz vagy a hivatalos Apple-szolgáltatóhoz. A szervizigénylésről a következő oldalon 
olvashat bővebben: www.apple.com/support/ipod/service/faq.

Akkumulátor Ne próbálja az iPod touch akkumulátorát saját maga cserélni, mivel károsíthatja 
az akkumulátort; ez túlmelegedéshez és sérüléshez vezethet. Az iPod touch lítiumion 
akkumulátorát csak az Apple vagy a hivatalos Apple-szolgáltató cserélheti; a használt 
akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Ne 
dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor újrahasznosításával és cseréjével kapcsolatos 
információk itt olvashatók: www.apple.com/hu/batteries.

Figyelemelterelés Az iPod touch használata bizonyos helyzetekben elvonhatja a figyelmét, és 
veszélyes helyzetekhez vezethet. Tartsa be a mobil eszközök vagy fejhallgatók korlátozására, 
illetve tiltására vonatkozó előírásokat (például ne írjon szöveges üzenetet autóvezetés közben, 
vagy ne használjon fejhallgatót kerékpározás közben).

Navigáció A Térképek, útvonaltervek, a Flyover és a helyszínalapú alkalmazások az 
adatszolgáltatásoktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások módosulhatnak, és lehetséges, 
hogy nem mindenhol érhetők el, ezáltal olyan térképeket vagy Flyover-nézeteket, 
útvonalterveket vagy helyszínalapú információkat eredményeznek, amelyek esetleg 
nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. Az iPod touch által nyújtott 
információkat hasonlítsa össze a környezetével, és igazodjon a kihelyezett jelzésekhez az 
ellentmondásos helyzetek feloldása érdekében. A Térképek alkalmazás bizonyos funkcióihoz 
a Helymeghatározás használata szükséges. Lásd: “Adatvédelem,” 112. oldal. Navigálás közben 
gondolkodjon józan ésszel.

Biztonság, kezelés és támogatás
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http://www.apple.com/support/ipod/service/faq
http://www.apple.com/hu/batteries
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Töltés Az iPod touch csak a mellékelt USB-kábellel és hálózati tápegységgel, illetve más gyártók 
„Made for iPod” felirattal ellátott, az USB 2.0 szabvánnyal kompatibilis kábeleivel és hálózati 
tápegységeivel tölthető. A sérült kábel vagy töltő használata, illetve a nedves környezetben 
végzett töltés áramütést okozhat. Ha az iPod touch töltéséhez Apple USB hálózati tápegységet 
használ, a hálózati aljzathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati 
csatlakozó vagy a hálózati kábel teljesen a tápegységhez csatlakozik. A hálózati tápegység a 
normál használat során felmelegedhet, és a vele való hosszan tartó érintkezés sérülést okozhat. 
Mindig biztosítson megfelelő szellőzést a hálózati tápegység számára.

Halláskárosodás A nagy hangerő károsíthatja a hallását. A háttérzaj, valamint a nagy 
hangerőnek való folyamatos kitettség hatására a hangok a ténylegesnél halkabbnak 
tűnhetnek. Csak az eszközzel kompatibilis fül- és fejhallgatót, illetve hangszórót használjon. 
Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt a fülébe helyezi az eszközt. A 
halláskárosodással kapcsolatos további információkért látogasson el a www.apple.com/sound 
weboldalra. Az iPod touch maximális hangerejének korlátozásával kapcsolatos tudnivalókért 
lásd a következőt: “Zenebeállítások,” 51. oldal.

FIGYELMEZTETÉS:  A lehetséges halláskárosodás megelőzéséhez ne hallgasson zenét nagy 
hangerőn hosszabb ideig.

Apple-headsetek Kínában az iPhone 4S vagy újabb változattal árusított (a dugaszon található 
sötét szigetelőgyűrűről felismerhető) headsetek megfelelnek a kínai szabványoknak, és 
kompatibilisek az iPhone 4S vagy újabb eszközökkel, az iPad 2 vagy újabb eszközökkel, illetve 
az 5. generációs iPod touchcsal. Csak az eszközzel kompatibilis headsetet használjon.

Rádiójelek Az iPod touch rádiójelekkel kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatokhoz. A jelek 
kibocsátásához használt energiamennyiséggel kapcsolatos információkért és az ennek 
való kitettség minimalizálásához szükséges lépésekért válassza a Beállítások > Általános > 
Névjegy > Jogok > RF-sugárzás menüpontot.

Rádiófrekvenciás interferencia Kövesse az elektronikus eszközök használatát korlátozó, 
illetve tiltó jelzéseket és szabályokat (például egészségügyi intézményekben vagy 
robbantási területeken). Azzal együtt, hogy az iPod touch tervezése, tesztelése és gyártása 
a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó szabályok betartásával történt, az iPod touch ilyen 
jellegű sugárzása negatív hatással lehet az elektronikus berendezésekre, és rendellenes 
működést idézhet elő. Ha a vezeték nélküli jelkibocsátás tilos – például repülőgépen, vagy ha a 
hatóságok kérik –, kapcsolja ki az iPod touch-ot, vagy használja a Repülőgép módot.

Orvosi eszközök Az iPod touch elektromágneses mezőket létrehozó rádióeszközt tartalmaz. 
Az elektromágneses mezők interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozókban vagy 
más orvosi eszközökben. Ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik, tartson legalább 15 cm 
távolságot a szívritmus-szabályozó és az iPod touch között. Ha úgy érzi, hogy az iPod touch 
zavarja a szívritmus-szabályozó vagy más orvosi eszköz működését, kapcsolja ki az 
iPod touch-ot, és forduljon az orvosához az orvosi eszközre vonatkozó információkért. Az 
iPod touch mágnest tartalmaz az alsó részében, valamint a mellékelt fülhallgató is rendelkezik 
mágnessel, amelyek interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozókban, defibrillátorokban 
és más orvosi eszközökben. Tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó, a 
defibrillátor vagy más orvosi eszköz és az iPod touch között.

Egészségügyi állapot Ha az egészségügyi állapota alapján úgy érzi, hogy az iPod touch 
negatív hatással lehet Önre (például rohamot, ájulást, látásvesztést vagy fejfájást okozhat), az 
iPod touch használata előtt forduljon orvoshoz. 

http://www.apple.com/sound
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Robbanásveszélyes környezet Ne töltse és ne is használja az iPod touchot robbanásveszélyes 
környezetben, például üzemanyagtöltő állomáson vagy olyan helyeken, ahol a levegő 
robbanásveszélyes vegyi anyagokat vagy részecskéket (például szálló port vagy fémport) 
tartalmaz. Kövesse a jelzéseket és útmutatásokat.

Ismétlődő mozgás Ha ismétlődő mozgást végez, például gépel vagy játszik az iPod touchon, 
esetenként kellemetlen érzés támadhat a kézfejében, a karjában, a csuklójában, a vállában, 
a nyakában vagy más testrészeiben. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja az 
iPod touch-ot, és forduljon orvoshoz.

Kiemelt felelősségű tevékenységek  Az eszköz nem használható semmilyen olyan célra, 
ahol a meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, illetve súlyos környezeti 
károsodást okozhat.

iPod touch-hurok Bizonyos tevékenységek közben az iPod touch-hurok használata 
sérülésveszélyes lehet, különösen, ha a hurok beszorul vagy feltekeredik – például, ha gépek 
közelében dolgozik. Ne lóbálja az iPod touchot a hurok használata közben, mert a hurok 
leeshet, és sérülést vagy kárt okozhat.

Fulladásveszély az iPod touch bizonyos tartozékai fulladásveszélyesek lehetnek a 
kisgyermekek számára. Tartsa ezeket a tartozékokat kisgyermekektől távol.

Fontos kezelési tudnivalók
Tisztítás Azonnal tisztítsa meg az iPod touchot, ha olyan szennyeződés éri, amely foltot 
hagyhat rajta – például piszok, tinta, sminkszerek vagy testápolók. A tisztítás menete:

 • Válasszon le minden kábelt, és kapcsolja ki az iPod touch készüléket. Ehhez nyomja meg és 
tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, majd húzza el a képernyőn látható csúszkát.

 • Ezt követően használjon puha, szálmentes ruhát.

 • Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség.

 • A készülék tisztításához ne használjon tisztítószereket vagy sűrített levegőt.

Az iPod touch előlapja oleofób (zsírtaszító) réteggel ellátott üveg, amelyen nem látszik meg 
az ujjlenyomat. A bevonat normál használat mellett idővel lepereg. A tisztítószerek és a 
bevonat érdes anyagokkal való dörzsölése azonban tovább ronthatja ezt a hatást, valamint 
megkarcolhatja az üveget. Az iPod touch felületét az érdes anyagok is megkarcolhatják.

A csatlakozók, portok és gombok használata Ne erőltesse a csatlakozókat a portokba, illetve 
ne nyomja túl erősen a gombokat, mivel ez nem garanciális károkat okozhat. Ha a csatlakozó 
és port nem illeszthető könnyen egymásba, valószínűleg nem felelnek meg egymásnak. 
Ellenőrizze, hogy nincs-e jelen valamilyen akadály, hogy a csatlakozó a porthoz való-e, 
valamint, hogy a csatlakozó a megfelelő szögben illeszkedik-e a portba.

Lightning  A Lightning csatlakozó a használat során elszíneződhet – ez normális. Elszíneződést 
okozhat még a por, a törmelék vagy a folyadékkal való érintkezés. Ha el szeretné távolítani 
az elszíneződést, vagy ha a kábel a használat során felmelegszik, vagy nem tölt, illetve 
nem szinkronizál az iPod touch-csal, válassza le a Lightning kábelt a számítógépről vagy a 
tápegységről, és tisztítsa meg puha, száraz, szálmentes ruhával. A Lightning csatlakozót ne 
tisztítsa folyadékkal vagy tisztítószerrel.
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Üzemi hőmérséklet  Az iPod touch tervezett üzemi hőmérséklete 0 °C és 35 °C között van, és 
-20 és 45 °C között tárolható. Ha ezen a hőmérséklet-tartományon túl tárolja vagy használja, az 
az iPod touch károsodását vagy az akkumulátor idő előtti elhasználódását okozhatja. Ne tegye 
ki az iPod touch-ot hirtelen nagy hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak. Az iPod touch 
használata vagy az akkumulátor töltése közben normális, ha az iPod touch felmelegszik.

Amennyiben az iPod touch belső hőmérséklete túllépi a normál üzemi hőmérsékletet (például 
ha hosszabb időre egy felforrósodott autóban vagy közvetlen napfények kitéve marad), az 
alábbiakat tapasztalhatja, amint az eszköz megpróbálja szabályozni a saját hőmérsékletét:

 • Az iPod touch leállítja a töltést.

 • A képernyő elhalványul.

 • Megjelenik a hőmérsékletre figyelmeztető képernyő.

 • Néhány alkalmazás leállhat.

Fontos:  Lehetséges, hogy az iPod touch nem használható, ha a magas hőmérsékletre 
figyelmeztető képernyő látható. Ha az iPod touch nem képes szabályozni a belső alkatrészei 
hőmérsékletét, mély alvási üzemmódra vált addig, amíg le nem hűl. Vigye az iPod touchot 
hidegebb helyre, a közvetlen napsugárzástól távol, és várjon néhány percet, mielőtt újból 
használni kezdené.

További tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=hu_HU címre.

iPod touch támogatás
Átfogó támogatási információk érhetők el online módon a 
www.apple.com/hu/support/ipodtouch weboldalon. Ha személyre szabott támogatásért 
kíván kapcsolatba lépni az Apple vállalattal, látogasson el a expresslane.apple.com weboldalra. 
Személyre szabott támogatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Az iPod touch újraindítása vagy visszaállítása
Ha egy funkció nem működik megfelelően, próbálja újraindítani az iPod touch készüléket, 
kilépésre kényszeríteni egy alkalmazást, illetve visszaállítani az iPod touch készüléket.

Az iPod touch készülék újraindítása:  Tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot, amíg a 
vörös színű csúszka meg nem jelenik. Az iPod touch kikapcsolásához húzza végig az ujját a 
csúszkán. Az iPod touch ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva az Altatás/
Ébresztés gombot, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPod touch készüléket, illetve a probléma továbbra is 
fennáll, szükség lehet az iPod touch készülék visszaállítására. A visszaállítást csak akkor kell 
végrehajtani, ha az iPod touch ki- és bekapcsolása nem oldja meg a problémát.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése:  Nyomja meg, és pár másodpercig tartsa lenyomva az 
Altatás/Ébresztés gombot, amíg egy vörös csúszka meg nem jelenik. Ekkor tartsa lenyomva a 
Főgombot  addig, amíg az alkalmazás ki nem lép.

Az alkalmazásokat úgy is kényszeríthetők a kilépésre, hogy eltávolítja őket a legutóbbi 
alkalmazások listájáról. Lásd: “Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások 
között,” 18. oldal.

Az iPod touch készülék visszaállítása:  Egyidejűleg nyomja meg és tartsa nyomva az Altatás/
Ébresztés gombot, valamint a Főgombot legalább tíz másodpercig, amíg az Apple embléma 
meg nem jelenik.

http://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=hu_HU
http://www.apple.com/hu/support/ipodtouch/?cid=acs::ipodtouch4userguide&cp=acs::ipodtouch4userguide
https://expresslane.apple.com
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A „Rossz jelkód” vagy az iPod touch letiltva felirat jelenik meg
Ha elfelejti a jelkódot, vagy az iPod touch letiltást jelez, olvassa el az „iOS: A hibás 
jelkód piros letiltott képernyőt eredményez” című részt a következő weboldalon: 
support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=hu_HU.

„A tartozékot nem támogatja az iPod touch” felirat jelenik meg
A csatlakoztatott tartozék nem használható az iPod touch-csal. Ellenőrizze, hogy 
az USB-kábelen és a csatlakozókon nincs-e valamilyen lerakódás, és olvassa el a 
tartozék dokumentációját.

Nem tekinthetők meg az e-mail mellékletek
Ha az iPod touch nem tudja megjeleníteni az e-mail mellékleteket, próbálja meg a következőt:

 • Mellékelt fájl megtekintése:  Koppintson a mellékletre a Gyorsnézetben történő 
megtekintéshez. A megtekintés előtt lehet, hogy meg kell várni a letöltés végét.

 • Mellékletként kapott fotó vagy videó mentése:  Koppintson a mellékletre a Gyorsnézetben 
történő megtekintéshez. A megtekintés előtt lehet, hogy meg kell várni a letöltés végét.

A Gyorsnézet a következő dokumentumtípusokat támogatja:

 • .doc, .docx – Microsoft Word

 • .htm, .html – weblap

 • .key –Keynote

 • .numbers – Numbers

 • .pages – Pages

 • .pdf – Preview, Adobe Acrobat

 • .ppt, .pptx – Microsoft PowerPoint

 • .rtf – Rich Text Format

 • .txt – szöveg

 • .vcf – kontaktadatok

 • .xls, .xlsx – Microsoft Excel

További hibaelhárítási információk: www.apple.com/hu/support/ipodtouch.

Az iPod touch biztonsági mentése
Az iCloud vagy az iTunes segítségével az iPod touch tartalmáról automatikus biztonsági 
mentés készíthető. Ha úgy dönt, hogy a biztonsági mentést az iClouddal végzi, a számítógépre 
nem tud automatikusan biztonsági mentést készíteni az iTunes használatával is, kézzel 
azonban igen.

Biztonsági mentés az iClouddal 
Az iCloud biztonsági mentést készít az iPod touch ról, naponta, Wi-Fi-hálózaton keresztül, ha 
az eszköz áramforráshoz csatlakozik, és zárolva van. A legutóbbi biztonsági mentés dátuma 
és időpontja a Tárolás és biztonsági mentés képernyő alján van feltüntetve. Az iCloud a 
következők biztonsági mentését végzi el:

 • Megvásárolt zenék, TV-műsorok, alkalmazások és könyvek

 • A Filmtekercsen található fotók és videók

http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=hu_HU
http://www.apple.com/hu/support/ipodtouch
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 • Az iPod touch beállításai

 • Alkalmazásadatok

 • A Főképernyő és az alkalmazások elrendezése

 • Üzenetek

Megjegyzés:  A megvásárolt zenéről nem mindenhol készül biztonsági mentés, és a 
TV-sorozatok nem mindenhol érhetők el.

Ha az iPod touch első beállításakor nem engedélyezte az iCloud segítségével készült biztonsági 
mentést, akkor az iCloud beállításaiban kell bekapcsolnia.

Az iCloud biztonsági mentések bekapcsolása:  Válassza Beállítások > iCloud menüpontot, 
majd jelentkezzen be az Apple ID-jával és jelszavával, ha szükséges. Válassza a Tárolás és 
biztonsági mentés lehetőséget, és kapcsolja be az iCloud biztonsági mentést.

Biztonsági mentés azonnal:  Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés 
lehetőséget, majd koppintson a Biztonsági mentés elemre.

A biztonsági mentések felügyelete:  Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és 
biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Tárhely kezelése elemre. Koppintson az 
iPod touch nevére.

A Filmtekercs biztonsági mentésének be- vagy kikapcsolása:  Válassza a Beállítások > 
iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Tárhely kezelése elemre. 
Koppintson az iPod touch nevére, majd kapcsolja be vagy ki a Filmtekercs biztonsági mentését.

Az eszközök folyamatban lévő biztonsági mentésének megtekintése:  Válassza a 
Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés > Tárhely kezelése menüpontot.

Az iCloud biztonsági mentések leállítása:  Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás 
és biztonsági mentés > Biztonsági mentés lehetőséget, majd kapcsolja ki az iCloud 
biztonsági mentést.

A nem az iTunesban vásárolt zenékről az iCloud nem készít biztonsági mentést. Az iTunes 
használata biztonsági mentés készítésére és a tartalom visszaállítására. Lásd: “Szinkronizálás az 
iTunes alkalmazással,” 15. oldal.

Fontos:  A zenék és TV-műsorok biztonsági mentése nem mindenhol érhető el. Lehetséges, 
hogy a korábbi vásárlások nem lesznek elérhetők, ha már nem kaphatók az iTunes Store, 
App Store vagy iBookstore áruházban. 

A megvásárolt tartalom és a Fotóadatfolyam tartalma nem csökkenti az 5 GB ingyenes 
iCloud-tárhelyet.

Biztonsági mentés az iTunes alkalmazással
Az iTunes biztonsági mentést készít a Filmtekercs vagy a Mentett fotók albumban található 
fotókról, illetve a szöveges üzenetekről, jegyzetekről, híváselőzményekről, a Kedvencek listáról, 
a hangbeállításokról és egyebekről. A médiafájlok, például a dalok, illetve egyes fotók nem 
kerülnek biztonsági mentésre, de az iTunesszal szinkronizálva visszaállíthatók. 

Amikor az iPod touch készüléket ahhoz a számítógéphez csatlakoztatja, amelyikkel általában 
szinkronizálni szokott, az iTunes minden alkalommal biztonsági mentést készít, amikor Ön:

 • Szinkronizálás az iTunes alkalmazással:   Az iTunes minden egyes alkalommal szinkronizálja 
az iPod touch készüléket, amikor csatlakoztatja az iPod touch készüléket a számítógépéhez. 
Lásd: “Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 15. oldal. Az iTunes nem fogja automatikusan 
elkészíteni egy olyan iPod touch készülék biztonsági mentését, amely nincs az adott 
számítógéppel történő szinkronizálásra konfigurálva. 
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 • Az iPod touch frissítése vagy visszaállítása:   Az iTunes frissítés és visszaállítás előtt mindig 
készít biztonsági mentést az iPod touch ról.

Az iTunes emellett titkosítani tudja az iPod touch biztonsági mentéseit az adatok 
védelme érdekében.

Az iPod touch biztonsági mentéseinek titkosítása:  Az iTunes Összegzés paneljén jelölje be 
„Az iPod touch biztonsági mentéseinek titkosítása” lehetőséget.

Az iPod touch fájljainak és beállításainak visszaállítása:  Csatlakoztassa az iPod touch-ot 
ahhoz a számítógéphez, amelyikkel általában szinkronizálni szokott, jelölje ki az iPod touch-ot 
az iTunes ablakában, majd kattintson a Visszaállítás elemre az Összegzés panelen.

A biztonsági mentésre vonatkozó további tudnivalókért látogasson el a 
support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Egy iTunes biztonsági mentés eltávolítása
Az iTunes alkalmazásban lévő biztonsági mentések listájáról eltávolíthatja az iPod touch 
biztonsági mentéseit. Ezt például olyankor kívánhatja végrehajtani, amikor egy biztonsági 
mentés valaki más számítógépén lett létrehozva.

Biztonsági mentés eltávolítása:
 1 Az iTunes alkalmazásban nyissa ki az iTunes Beállítások elemet.

 • Mac:  Válassza az iTunes > Beállítások elemet.

 • Windows:  Válassza a Szerkesztés > Beállítások elemet.

 2 Kattintson az Eszközök elemre (az iPod touch készüléket nem szükséges csatlakoztatni).

 3 Válassza ki az eltávolítani kívánt biztonsági mentést, majd kattintson a Biztonsági mentés 
törlése elemre.

 4 Kattintson a Törlés elemre annak megerősítéséhez, hogy valóban el kívánja távolítani a kijelölt 
biztonsági mentést, majd kattintson az OK gombra.

Az iPod touch készüléken lévő szoftver frissítése és visszaállítása
Az iPod touch szoftvere a Beállítások pontban vagy az iTunes segítségével frissíthető. 
Az iPod touch készüléket törölheti vagy visszaállíthatja, majd az iCloud vagy az iTunes 
használatával visszaállíthatja a biztonsági mentésből.

A törölt adatok többé nem érhetők el az iPod touch felhasználói felületén keresztül, de 
nincsenek törölve az iPod touch készülékről. A tartalom és beállítások törlésével kapcsolatos 
tudnivalókért lásd: “Visszaállítás,” 111. oldal.

Az iPod touch frissítése
Az iPod touch szoftverei a Beállítások pontban vagy az iTunes segítségével frissíthetől 

Vezeték nélküli frissítés az iPod touch készüléken:  Válassza a Beállítások > Általános > 
Szoftverfrissítés elemet. Az iPod touch ellenőrzi, hogy elérhető-e szoftverfrissítés.

Szoftverek frissítése az iTunes alkalmazásban:  Az iTunes megkeresi a rendelkezésre 
álló szoftverfrissítéseket, valahányszor az iTunes segítségével szinkronizálja az iPod touch 
készüléket. Lásd: “Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 15. oldal.

Az iPod touch szoftverének frissítésével kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a 
support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=hu_HU címre.

http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=hu_HU
http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=hu_HU
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Az iPod touch visszaállítása
Az iPod touch biztonsági mentésből való visszaállításához használhatja az iCloud szolgáltatást. 

Visszaállítás egy iCloud biztonsági mentésből:  Állítsa vissza az iPod touch készüléket az 
összes beállítás és adat törléséhez. Jelentkezzen be, és válassza a Visszaállítás biztonsági 
mentésből elemet a Beállítási asszisztensben. Lásd: “Visszaállítás,” 111. oldal.

Visszaállítás egy iTunes biztonsági mentésből:  Csatlakoztassa az iPod touch-ot ahhoz a 
számítógéphez, amelyikkel általában szinkronizálni szokott, jelölje ki az iPod touch-ot az iTunes 
ablakában, majd kattintson a Visszaállítás elemre az Összegzés panelen.

Amikor az iPod touch készülék szoftvere visszaállításra kerül, beállíthatja új iPod touch 
készülékként, vagy visszaállíthatja a zenéit, videóit, alkalmazásadatait és egyéb tartalmait egy 
biztonsági mentésből.

Az iPod touch szoftverének visszaállításával kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a 
support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=hu_HU címre.

További információk, szerviz és támogatás
Ez a táblázat összefoglalja, hogy az iPod touch készülékkel kapcsolatban hol találhat további 
biztonságra, szoftverre és szolgáltatásra vonatkozó tudnivalókat.

Ha erre kíváncsi Tegye ezt

Az iPod touch biztonságos használata Lásd: “Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal.

iPod touch szerviz és támogatás, tippek, fórumok 
és Apple szoftverletöltések

Látogasson el a 
www.apple.com/hu/support/ipodtouch weblapra.

A legfrissebb információk az iPod touchról Látogasson el a 
www.apple.com/hu/ipodtouch címre.

Az Apple ID-fiók kezelése Látogasson el az appleid.apple.com weboldalra.

Az iCloud használata Látogasson el a 
www.apple.com/emea/support/icloud/ címre.

Az iTunes használata Nyissa ki az iTunes alkalmazást, és válassza 
ki a Súgó > iTunes súgó elemet. Az online 
iTunes-oktatóanyagért (amely nem 
minden területen érhető el) látogasson el a 
www.apple.com/emea/support/itunes/ címre.

Más Apple iOS alkalmazások használata Látogasson el a www.apple.com/emea/support/ios/ 
címre.

Jótállási szerviz igénylése Először kövesse ezen útmutató 
tanácsait. Ezután látogasson el a 
www.apple.com/hu/support/ipodtouch címre.

Az iPod touch törvényi szabályozásra vonatkozó 
adatainak megtekintése

Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > 
Jogok > Szabályozó menüpontot az iPod touch-on.

Akkumulátorcsere szolgáltatás Látogasson el a www.apple.com/hu/batteries/.

http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=hu_HU
http://www.apple.com/hu/support/ipodtouch
http://www.apple.com/hu/ipodtouch
https://appleid.apple.com/
http://www.apple.com/emea/support/icloud/
http://www.apple.com/emea/support/itunes/
http://www.apple.com/emea/support/ios/
http://www.apple.com/hu/support/ipodtouch
http://www.apple.com/hu/batteries/
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Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
Az iPod touch készüléket megfelelően, a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően 
kell ártalmatlanítani. A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért nem helyezhető a háztartási 
hulladékok közé. Ha az iPod touch elérte az életciklusa végét, érdeklődjön az Apple cégnél 
vagy a helyi önkormányzatnál az újrahasznosítási lehetőségekről.

Az akkumulátor cseréje:  Az iPod touch lítiumion akkumulátorát csak az Apple vagy a hivatalos 
Apple-szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell 
újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Az akkumulátorcsere-szolgáltatásokkal kapcsolatos 
bővebb információkért látogasson el ide: www.apple.com/hu/batteries/.

Információk az Apple újrahasznosítási programjáról: www.apple.com/recycling.

Az akkumulátortöltő hatékonysága

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Európai Unió – A hulladék elektronikus eszközök és akkumulátorok ártalmatlanítására 
vonatkozó információk 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően a 
terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba 
helyezni. Amikor ez a termék eléri az életciklusa végét, vigye a helyi önkormányzat által 
kijelölt gyűjtőhelyre. A termék és/vagy az akkumulátor szelektált módon történő gyűjtése 
és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az 
újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmében összhangban történjen.

Union Européenne—informations sur l’élimination:  Le symbole ci-dessus signifie que, 
conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou 
sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, 
apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le 
recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les 
ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et 
l’environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:  Das oben aufgeführte Symbol weist 
darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden 
muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch 
getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist 
sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum 
Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

http://www.apple.com/hu/batteries/
http://www.apple.com/recycling
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Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:  Il simbolo qui sopra significa che, in base 
alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati 
separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel 
punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto 
e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e 
assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering:  Symbolen ovan betyder att produkten 
och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med 
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som 
utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas 
om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima 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.

Az Apple és a környezet
Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt 
hatásának minimalizálásában. További információk: www.apple.com/environment.

http://www.apple.com/environment
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