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Informacje o iPodzie shuffle

 

Gratulujemy zakupu iPoda shuffle. Przeczytaj ten rozdział, 
aby poznać funkcje iPoda shuffle, sposób korzystania 
z jego przycisków itd.

 

W celu użycia iPoda shuffle należy umieścić utwory i inne pliki audio na komputerze, po 
czym zsynchronizować je z iPodem shuffle.

Oto możliwe zastosowania iPoda shuffle :

Â

 

Synchronizowanie utworów i list utworów w celu słuchania ich poza domem

Â

 

Słuchanie podcastów, czyli audycji w odcinkach, udostępnianych w Internecie

Â

 

Słuchanie książek audio zakupionych w iTunes Store lub w audible.com

Â

 

Przechowywanie plików (używasz iPoda shuffle jako zewnętrznego dysku)

 

Co nowego w iPodzie shuffle?
Â

 

Słuchawki Apple z pilotem, pozwalającym na łatwe sterowanie iPodem shuffle

Â

 

Obsługa wielu list utworów i książek audio

Â

 

Nowa funkcja VoiceOver, zapewniająca odczytywanie na głos tytułów utworów, nazw 
wykonawców, poleceń menu, tytułów list utworów, książek audio i podcastów, 
a także stanu baterii i innych komunikatów

Â

 

Ulepszone synchronizowanie muzyki i innych materiałów z iTunes

±

 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

 

 

 

Aby uniknąć uszkodzeń ciała, przeczytaj uważnie tę instrukcję 
i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa 
w „Bezpieczeństwo i obsługa” na stronie 36 przed użyciem iPoda shuffle. 
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Podstawy iPoda shuffle

 

Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się o funkcjach 
iPoda shuffle, o obsłudze jego przycisków i innych 
rzeczach.

 

W opakowaniu znajduje się iPod shuffle, słuchawki Apple z pilotem oraz przewód 
USB 2.0, pozwalający na podłączenie iPoda shuffle do komputera.

 

Rzut oka na iPoda shuffle

Klips (z tyłu)

Głośniej

Środkowy przycisk

Ciszej

Gniazdo słuchawek

Lampka stanu

Trzystanowy przełącznik
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Jak używać słuchawek Apple z pilotem?
m

 

Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek w iPodzie shuffle. Następnie umieść słuchawki 
w uszach, jak pokazane jest na obrazku. Użyj przycisków pilota, aby sterować 
odtwarzaniem. 

Na stronie www.apple.com/pl/ipodstore znajdziesz informacje, gdzie kupić inne 
akcesoria do iPoda, takie jak słuchawki dokanałowe Apple z pilotem i mikrofonem oraz 
zwykłe słuchawki Apple z pilotem i mikrofonem. Uwaga: mikrofon ten nie jest 
obsługiwany przez iPoda shuffle.

 

Używanie przycisków sterujących w iPodzie shuffle

 

Odtwarzanie utworów, książek audio i podcastów jest łatwe dzięki prostemu, 
trzystanowemu przełącznikowi (OFF, odtwarzanie w kolejności ⁄

 

 i mieszanie 
utworów ¡

 

), znajdującemu się na iPodzie shuffle, a także przyciskom pilota, 
znajdującym się na przewodzie słuchawek.

 

OSTRZEŻENIE:  

 

Przed użyciem warto przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa 
dotyczące unikania uszkodzenia słuchu. Znajdziesz je na stronie 37 .

Przewód słuchawek
można regulować

Pilot

 

Czynność Sposób wykonania na iPodzie shuffle

 

Włączenie lub wyłączenie 
iPoda shuffle

 

Przestaw trzystanowy przełącznik (zielony kolor na przełączniku 
wskazuje, że iPod shuffle jest włączony).

 

Ustalenie kolejności odtwarzania

 

Przestaw trzystanowy przełącznik na pozycję odtwarzania 
w kolejności (⁄

 

)  lub mieszania utworów (¡

 

).

 

Zerowanie iPoda shuffle

 

(gdy iPod shuffle nie odpowiada 
lub jego lampka stanu świeci stale 
na czerwono)

Odłącz iPoda shuffle od komputera. Wyłącz iPoda shuffle, 
odczekaj 10

 

 

 

sekund i włącz go ponownie.

 

Sprawdzenie numeru seryjnego 
iPoda shuffle

 

Zerknij pod klips iPoda shuffle. Możesz także podłączyć go do 
komputera, zaznaczyć go na liście urządzeń w iTunes i kliknąć 
w kartę „Podsumowanie”.
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Podłączanie i odłączanie iPoda shuffle

 

Podłącz iPoda shuffle do komputera, aby zsynchronizować utwory i inne pliki 
dźwiękowe oraz aby naładować baterię. Po zakończeniu tych czynności możesz 
odłączyć iPoda shuffle.

 

Ważne:  

 

Do podłączania iPoda shuffle używaj tylko dołączonego do niego przewodu 
USB 2.0.

 

Podłączanie iPoda shuffle

 

Jak podłączyć iPoda shuffle do komputera?
m

 

Podłącz jeden koniec dołączonego przewodu USB do gniazda słuchawek w iPodzie 
shuffle, a drugi koniec do gniazda USB 2.0 w komputerze.

 

Uwaga:  

 

Ładowanie i synchronizowanie iPoda shuffle przebiega szybciej, gdy 
podłączony jest on do zasilanego gniazda USB 2.0. Gniazda USB we większości 
klawiatur nie zapewniają wystarczającego zasilania, aby ładowanie przebiegało 
z rozsądną prędkością.

 

Czynność Sposób wykonania za pomocą pilota

 

Rozpoczęcie lub wstrzymanie 
odtwarzania

 

Naciśnij środkowy przycisk. 

 

Zmiana głośności

 

Naciśnij przycisk Głośniej (∂

 

) lub Ciszej (D

 

).

 

Przejście do następnego utworu

 

Naciśnij dwa razy środkowy przycisk.

 

Przewijanie do przodu

 

Naciśnij dwa razy środkowy przycisk i przytrzymaj go.

 

Przejście do poprzedniego 
utworu

 

Naciśnij trzy razy środkowy przycisk, w ciągu pierwszych 
6 sekund od rozpoczęcia odtwarzania danego utworu. 
Naciśnięcie tego przycisku trzy razy po upływie 6 sekund od 
rozpoczęcia powoduje powrót do początku utworu.

 

Przewijanie do tyłu

 

Naciśnij trzy razy środkowy przycisk i przytrzymaj go. 

 

Odsłuchiwanie tytułów utworów, 
nazw wykonawców i nazw list 
utworów

 

Jeżeli chcesz usłyszeć tytuł bieżącego utworu i nazwę jego 
wykonawcy, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk. Jeżeli 
chcesz usłyszeć nazwy list utworów, trzymaj wciśnięty środkowy 
przycisk. Puść go, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, po czym 
naciśnij, aby wybrać listę utworów. Więcej informacji znajdziesz 
w części „Korzystanie z funkcji VoiceOver” na stronie 24.
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Jeżeli potrzebujesz dłuższego przewodu USB, zajrzyj na stronę 
www.apple.com/pl/ipodstore. Tam można dowiedzieć się, gdzie go kupić.

Po pierwszym podłączeniu iPoda shuffle do komputera, iTunes pomoże Ci go 
skonfigurować i zsynchronizować z biblioteką utworów. Domyślnie iTunes 
synchronizuje iPoda shuffle po podłączeniu go do komputera. Po zakończeniu 
synchronizowania z iTunes można odłączyć iPoda shuffle. Synchronizowanie utworów 
można przeprowadzać podczas ładowania baterii.

Jeśli podłączysz iPoda shuffle do innego komputera z włączoną opcją automatycznej 
synchronizacji muzyki, iTunes wyświetli najpierw prośbę o zatwierdzenie 
synchronizacji. Po kliknięciu w przycisk „Tak” utwory i inne pliki dźwiękowe 
w iPodzie shuffle zostaną usunięte i zastąpione utworami i innymi plikami 
dźwiękowymi z komputera, do którego jest podłączony iPod shuffle. Jeżeli chcesz 
dowiedzieć się więcej o dodawaniu muzyki do iPoda shuffle i używaniu go z więcej niż 
jednym komputerem, zobacz Rozdział 4 „Słuchanie muzyki” na stronie 22.

 

Odłączanie iPoda shuffle

 

Należy pamiętać, aby nie odłączać iPoda shuffle od komputera podczas 
synchronizowania plików dźwiękowych oraz podczas używania iPoda shuffle jako 
dysku zewnętrznego. Można odłączyć iPoda shuffle, gdy lampka stanu nie miga na 
pomarańczowo lub gdy w oknie iTunes widać komunikat „Można odłączyć”. 

 

Ważne:  

 

Jeżeli w oknie iTunes widoczny jest napis „Nie odłączaj” lub lampka stanu 
iPoda shuffle miga na pomarańczowo, musisz najpierw „wysunąć” iPoda shuffle przed 
jego fizycznym odłączeniem od komputera, w przeciwnym razie pliki znajdujące się 
w iPodzie shuffle mogą ulec uszkodzeniu i niezbędne okaże się odtworzenie 
oryginalnego oprogramowania iPoda shuffle za pomocą iTunes. Więcej informacji 
o odtwarzaniu oprogramowania iPoda shuffle znajdziesz w rozdziale 
„Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda shuffle” na stronie 34.

Gdy włączone jest użycie iPoda shuffle jako dysku (zobacz na stronie 29), trzeba 
go zawsze „wysuwać” przed odłączeniem.

 

Wysuwanie iPoda shuffle 
m

 

Kliknij w przycisk „Wysuń” (C

 

), widoczny obok iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes.

 

Jeśli używasz komputera Mac,

 

 możesz również wysunąć iPoda shuffle przeciągając ikonę 
iPoda shuffle z biurka do kosza.

 

Jeżeli używasz komputera z systemem Windows,

 

 możesz również wysunąć iPoda shuffle 
w oknie „Mój komputer” lub klikając w ikonę bezpiecznego usuwania sprzętu, 
znajdującą się w zasobniku systemowym Windows i zaznaczając iPoda shuffle.
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Odłączanie iPoda shuffle 
m

 

Odłącz przewód USB od iPoda shuffle i od komputera.

 

 

Ładowanie baterii

 

iPod shuffle ma wbudowaną ładowalną baterię, której nie można samemu wymienić. 
Po pierwszym podłączeniu iPoda shuffle warto pozostawić go do pełnego naładowania 
(około trzech godzin). Bateria ładowana jest do około 80 procent przez pierwsze dwie 
godziny, a po upływie trzech godzin powinna być naładowana w pełni. Jeśli 
iPod shuffle nie był używany przez dłuższy czas, bateria może wymagać ponownego 
naładowania. 

Utwory można synchronizować podczas ładowania baterii. Można odłączyć i używać 
iPoda shuffle, zanim bateria zostanie w pełni naładowana. 

Obok iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes widoczna jest ikona baterii, pokazująca 
stan jej naładowania. Podczas ładowania w ikonie widoczny jest symbol błyskawicy. 
Gdy bateria jest w pełni naładowana, symbol ten zmienia się we wtyczkę.

Baterię iPoda shuffle można ładować na dwa sposoby:

Â

 

Podłączając iPoda shuffle do komputera.

Â

 

Za pomocą ładowarki Apple USB, sprzedawanej osobno.

 

Jak naładować baterię za pomocą komputera?
m

 

Podłącz iPoda shuffle do zasilanego gniazda USB 2.0 w komputerze, używając 
dołączonego przewodu USB 2.0. Komputer musi być włączony i nie może być uśpiony. 

Podczas ładowania baterii lampka stanu iPoda shuffle świeci jednolitym, 
pomarańczowym kolorem. Pełne naładowanie baterii sygnalizowane jest zmianą koloru 
lampki stanu na zielony. 

Gdy iPod shuffle używany jest jako dysk wymienny lub gdy trwa synchronizowanie 
z

 

 

 

iTunes, lampka stanu miga na pomarańczowo, informując w

 

 

 

ten sposób, że przed 
odłączeniem iPoda shuffle od komputera należy go „wysunąć”. W tej sytuacji bateria 
może być w pełni naładowana lub może trwać jej ładowanie. Stan naładowania baterii 
widoczny jest na jej ikonie, znajdującej się obok nazwy iPoda shuffle na liście urządzeń 
w

 

 

 

iTunes.
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Jeżeli lampka stanu nie świeci, może to oznaczać, że iPod shuffle nie jest podłączony do 
zasilanego gniazda USB 2.0. Spróbuj podłączyć iPoda shuffle do innego gniazda USB 
2.0. 

Jeżeli chcesz ładować iPoda shuffle bez dostępu do komputera, możesz podłączyć go 
do ładowarki Apple USB. Informacje o tym, gdzie kupić akcesoria do iPoda shuffle 
znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/ipodstore.

 

Jak ładować baterię za pomocą ładowarki Apple USB?
1 Połącz wtyczkę prądu zmiennego z ładowarką (elementy te mogą być już ze sobą 

połączone).

2 Podłącz wtyczkę przewodu USB do ładowarki. 

3 Podłącz drugi koniec przewodu USB do iPoda shuffle.

4 Podłącz ładowarkę do sprawnego gniazdka elektrycznego. 

Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Żywotność baterii oraz liczba cykli 
ładowania zależą od sposobu używania i ustawień. Więcej informacji na ten temat  
można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/batteries.

Sprawdzanie stanu baterii
Stan naładowania baterii iPoda shuffle można sprawdzić zarówno gdy urządzenie jest 
podłączone do komputera, jak i wtedy, gdy jest od niego odłączone. Lampka stanu 
informuje, jaki jest mniej więcej stopień naładowania baterii. 

OSTRZEŻENIE:  Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka elektrycznego należy 
upewnić się, czy wtyczka prądu zmiennego jest odpowiednio połączona z ładowarką. 
Przed użyciem przeczytaj dokładnie informacje dotyczące bezpiecznego korzystania 
z ładowarki Apple USB na na stronie 37.

Ładowarka Apple USB
(może wyglądać nieco inaczej)

Przewód USB iPoda shuffle

Lampka stanu po podłączeniu

 Świeci na zielono W pełni naładowana

 Świeci na 
pomarańczowo

Trwa ładowanie

    
Miga na pomarańczowo

Nie odłączaj iPoda shuffle, ponieważ trwa ładowanie lub iPod używany 
jest jako dysk. Bateria może być naładowana lub może trwać jej 
ładowanie
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Gdy iPod shuffle jest włączony i odłączony od komputera, możesz sprawdzić stan 
baterii bez przerywania odtwarzania, szybko wyłączając i włączając iPoda shuffle 
ponownie. Możesz także użyć VoiceOver, aby usłyszeć komunikat o stanie baterii.

Lampka stanu po odłączeniu VoiceOver

 Świeci na zielono Naładowana „Bateria pełna”

„Bateria ma 75%”

„Bateria ma 50%”

 Świeci na 
pomarańczowo

Częściowo rozładowana „Bateria ma 25%”

 Świeci na czerwono Bateria rozładowana „Bateria rozładowana”
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3 Konfigurowanie iPoda shuffle

Do skonfigurowania iPoda shuffle służy program iTunes, 
za pomocą którego można importować, kupować 
(w niektórych krajach) i porządkować muzykę, książki 
audio i podcasty. Następnie należy podłączyć 
iPoda shuffle do komputera i zsynchronizować go 
z biblioteką iTunes.

Dalej znajdziesz więcej informacji o poszczególnych krokach tego procesu, które 
obejmują:

Â Pobieranie muzyki z płyt CD, dysku twardego lub sklepu muzycznego iTunes Store 
(sklep jest częścią iTunes, dostępną tylko w niektórych krajach) do programu iTunes 
w Twoim komputerze.

Â Porządkowanie muzyki i innych plików audio przy użyciu list utworów.

Â Synchronizowanie utworów, książek audio i podcastów (internetowych audycji 
w odcinkach) pomiędzy biblioteką iTunes a iPod shuffle.

Â Słuchanie muzyki lub innych plików audio poza komputerem.

Parę słów o iTunes
iTunes to program służący do synchronizowania muzyki, książek audio i podcastów 
audio z iPodem shuffle. Wymaganą przez iPoda shuffle wersję 8.1 (lub nowszą) tego 
programu znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/ipod/start. Po zainstalowaniu iTunes 
będzie on otwierany automatycznie po podłączeniu iPoda shuffle do komputera.

Ten rozdział wyjaśnia, w jaki sposób używać iTunes do pobierania utworów 
muzycznych i innych plików audio i wideo, tworzenia własnych zestawień (list) 
ulubionych utworów, synchronizowania ich z iPodem shuffle i zmiany ustawień 
iPoda shuffle.
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iTunes oferuje także funkcję o nazwie „Genius”, pozwalającą na automatyczne tworzenie 
list zawierających pasujące do siebie utwory z biblioteki. Możesz tworzyć listy utworów 
Genius w iTunes, a następnie synchronizować je z iPodem shuffle. Sposób konfiguracji 
funkcji Genius w iTunes poznasz z rozdziału „Korzystanie z funkcji Genius w iTunes” na 
stronie 16.

iTunes ma także wiele innych funkcji. Możesz za jego pomocą nagrywać własne płyty 
CD do odtwarzania w standardowych odtwarzaczach CD (jeżeli komputer wyposażony 
jest w napęd pozwalający na nagrywanie płyt), słuchanie internetowych stacji 
radiowych, oglądanie wideo i odcinków seriali telewizyjnych, ocenianie utworów 
i wiele innych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych funkcjach iTunes, otwórz ten 
program i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Jeżeli masz już zainstalowany program iTunes i przygotowaną bibliotekę utworów 
i wideo, możesz pominąć dalszą część i przejść od razu do kolejnego rozdziału, 
„Dodawanie muzyki do iPoda shuffle” na stronie 17

Importowanie muzyki do biblioteki iTunes
Jeżeli chcesz słuchać muzyki za pomocą iPoda shuffle, musisz najpierw umieścić tę 
muzykę w swojej bibliotece iTunes na komputerze.

Istnieją trzy sposoby umieszczenia muzyki i innych nagrań dźwiękowych 
w bibliotece iTunes:
Â Zakup muzyki i książek audio lub pobranie podcastów z dostępnego w niektórych 

krajach iTunes Store.

Â Import muzyki i innych plików audio z płyt audio CD.

Â Dodanie muzyki, która już znajduje się na dysku komputera.

Kupowanie utworów i pobieranie podcastów z iTunes Store
Mając połączenie z Internetem można bardzo łatwo kupować i pobrać przez sieć 
utwory, albumy i książki audio ze sklepu iTunes Store, dostępnego w niektórych 
krajach. Istnieje również możliwość subskrybowania i pobierania darmowych audycji 
w odcinkach, tzw. podcastów. Z iPodem shuffle można synchronizować tylko podcasty 
audio. Podcasty wideo nie są obsługiwane przez ten model iPoda.
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Aby pobrać muzykę w iTunes Store, należy założyć w iTunes konto, odszukać wybrane 
utwory, a następnie kupić je. Użytkownicy, którzy posiadają już konto Apple 
(w niektórych krajach także konto America Online — AOL), mogą użyć go do 
zarejestrowania się w iTunes Store i kupowania utworów.

Do pobierania lub prenumerowania podcastów nie jest potrzebne konto w iTunes 
Store.

Jak zarejestrować się w iTunes Store?
m Otwórz iTunes, a następnie wykonaj poniższe czynności.

Â Jeżeli masz już konto w iTunes Store, wybierz Sklep > „Zaloguj się”, po czym wprowadź 
dane swego konta.

Â Jeśli nie masz jeszcze konta iTunes, wybierz Sklep > „Utwórz konto” i wykonaj instrukcje 
z ekranu, aby skonfigurować konto Apple lub wprowadzić dane istniejącego konta 
Apple lub konta AOL.

Możesz przeglądać lub przeszukiwać iTunes Store w poszukiwaniu określonych 
albumów, utworów i wykonawców. Otwórz iTunes i kliknij w „iTunes Store” na liście 
źródeł.

Â Jeżeli chcesz przeglądać zawartość iTunes Store, wybierz jedną z kategorii (np. 
„Muzyka”) po lewej stronie okna iTunes Store. Możesz wybrać gatunek, poszukać 
nowych wydań, kliknąć w jeden z polecanych utworów, przejrzeć listę przebojów itd. 
lub kliknąć w „Browse” pod „Quick Links” w głównym oknie iTunes Store.

Â Jeżeli chcesz przeglądać podcasty, kliknij w łącze „Podcasts” po lewej stronie okna 
iTunes Store.

Â Jeżeli chcesz przeszukać iTunes Store, wpisz nazwę albumu, utworu, wykonawcy lub 
kompozytowa w polu wyszukiwania. Naciśnij klawisz Return lub wybierz rzecz z listy 
znalezionych wyników.

Â Jeżeli chcesz uściślić wyszukiwanie, wybierz pozycję z wyskakującego menu, 
znajdującego się w lewym górnym rogu (domyślnie jest to „All Results”). Menu 
to widoczne jest tylko w iTunes Store dla niektórych krajów i pozwala ograniczyć 
wyszukiwanie np. do samej muzyki lub filmów.

Â Jeżeli chcesz określić kilka kryteriów wyszukiwania, użyj funkcji „Power Search”, 
dostępnej w oknie z wynikami wyszukiwania.

Â Jeżeli chcesz wrócić do głównej strony iTunes Store, kliknij w przycisk z ikoną domu, 
widoczny w pasku statusu u góry okna.

Jak kupować utwory, albumy lub książki audio?
1 Zaznacz „iTunes Store” i znajdź rzecz, którą chcesz kupić.

Możesz kliknąć dwukrotnie w nazwę utworu lub inną rzecz, aby odtworzyć jej fragment 
i upewnić się, czy to jest to, czego chcesz. Jeśli połączenie sieciowe jest wolniejsze niż 
128 kb/s, wybierz iTunes > Preferencje, po czym w panelu Sklep zaznacz pole wyboru 
„Pobierz cały skrót przed odtworzeniem”.
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2 Kliknij w „Kup utwór” (Buy Song), „Buy Album” lub „Kup książkę” (Buy Book).

Wybrana rzecz zostanie pobrana na dysk komputera. Opłata zostanie automatycznie 
pobrana z karty kredytowej, której dane znajdują się na Twoim koncie iTunes Store.

Jak pobrać lub zasubskrybować podcast?
1 Zaznacz iTunes Store.

2 Kliknij w łącze „Podcasts”, widoczne po lewej stronie głównej strony iTunes Store.

3 Odszukaj podcast, który chcesz pobrać.

Â Jeżeli chcesz pobrać jeden odcinek podcastu, kliknij w przycisk „Pobierz odcinek”, 
widoczny obok danego odcinka.

Â Jeżeli chcesz zaprenumerować podcast, kliknij w przycisk „Subskrybuj”, widoczny obok 
grafiki podcastu. iTunes pobierze najnowszy odcinek. Po połączeniu się z Internetem, 
nowe odcinki będą automatycznie pobierane do iTunes w miarę ich publikowania.

Dodawanie do biblioteki iTunes utworów, które już znajdują się w 
komputerze
Utwory, które już znajdują się w komputerze i są zakodowane w formacie 
obsługiwanym przez iTunes, można łatwo dodać do biblioteki iTunes.

Jak dodać utwory z komputera do biblioteki iTunes?
m Przeciągnij katalog lub płytę zawierającą pliki audio do biblioteki iTunes (lub wybierz 

Plik > „Dodaj do biblioteki” i wskaż katalog lub płytę). Jeśli iTunes obsługuje dany 
format pliku, utwór zostanie automatycznie dodany do biblioteki.

Możesz też przeciągać poszczególne pliki do iTunes. 

Uwaga:  Jeśli używasz iTunes dla Windows, możesz przekształcić niechronione prawami 
autorskimi pliki WMA do formatu AAC lub MP3. Może to być przydatne w przypadku 
posiadania biblioteki z muzyką zakodowaną w formacie WMA. Aby uzyskać więcej 
informacji, otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.

Importowanie muzyki z płyt Audio CD do iTunes
Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać muzykę z płyty CD do komputera.

Aby zaimportować muzykę z płyty CD do iTunes:
1 Wsuń CD do komputera i otwórz iTunes. 

Jeśli masz połączenie z Internetem, iTunes pobierze nazwy utworów na płycie CD 
z Internetu (jeśli są dostępne) i pokaże je w oknie.

Jeśli nie masz połączenia z Internetem, możesz importować płyty CD, natomiast później, 
gdy będzie już dostępne połączenie z Internetem, wybierz Zaawansowane > „Pobierz 
nazwy ścieżek CD”. iTunes pobierze wówczas nazwy utworów dla zaimportowanych 
płyt CD. 
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Jeśli nazwy utworów z płyty CD nie są dostępne w sieci, możesz wprowadzić je ręcznie. 
Zajrzyj do następnego rozdziału, „Wprowadzanie tytułów utworów i innych informacji”.

Wprowadzenie informacji o utworze umożliwia przeglądanie utworów w iTunes 
według tytułów, wykonawców, albumów, itd. 

2 Kliknij, aby usunąć zaznaczenie obok utworu, którego nie chcesz importować.

3 Kliknij w przycisk „Importuj CD”. Na ekranie w górnej części okna iTunes zostanie 
wyświetlony czas importowania każdego utworu.

Domyślnie iTunes odtwarza utwory podczas ich importowania. W przypadku 
importowania dużej liczby utworów, wyłączenie odtwarzania poprawia wydajność.

4 Aby wysunąć płytę CD, kliknij w przycisk „Wysuń” (C).

Nie da się wysunąć płyty, jeżeli importowanie jeszcze trwa.

5 Powyższe kroki powtórz dla każdego CD, z którego chcesz importować utwory.

Wprowadzanie tytułów utworów i innych informacji
Użytkownik może ręcznie wprowadzić nazwy utworów i inne informacje, w tym  
komentarze, dla utworów znajdujących się w bibliotece iTunes.

Jak ręcznie wprowadzić tytuły utworów z CD i inne informacje?
1 Zaznacz pierwszy utwór na płycie CD i wybierz Plik > Informacje.

2 Kliknij w „Informacje”.

3 Wprowadź informacje o utworze.

4 Kliknij w „Następna” i wprowadź informacje dotyczące następnego utworu.

5 Kliknij w OK, gdy skończysz.

Porządkowanie muzyki
Za pomocą iTunes możesz porządkować utwory, tworząc listy utworów. Przykładowo, 
możesz utworzyć osobną listę do słuchania podczas treningu i kilka innych z utworami 
o określonym nastroju. 

Możesz także tworzyć inteligentne listy, które będą automatycznie uaktualniane wg 
ustalonych przez Ciebie zasad. Po dodaniu do iTunes utworów, które spełniają ustalone 
zasady, zostaną one automatycznie dodane do inteligentnej listy utworów. Możesz 
również wybrać utwór i użyć funkcji Genius, aby automatycznie utworzyć listę utworów 
(więcej na ten temat w następnym rozdziale). Nie da się tworzyć list utworów 
w iPodzie shuffle, gdy jest on odłączony od iTunes.

Możesz utworzyć dowolną liczbę list, używając dowolnych utworów ze swojej biblioteki 
iTunes. Zmiany dokonywane na listach utworów w iTunes (np. dodawanie lub usuwanie 
z nich utworów) nie mają wpływu na zawartość biblioteki iTunes. 
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Wszystkie listy utworów utworzone w iTunes zachowują się w ten sam sposób podczas 
ich odtwarzania w iPodzie shuffle. Możesz zmieniać listy utworów w iPodzie shuffle, 
wybierając je wg nazw. 

Jak utworzyć listę utworów w iTunes?
1 Kliknij w przycisk Dodaj (∂) lub wybierz Plik > Nowa lista utworów.

2 Wprowadź nazwę listy. 

3 Kliknij w „Muzyka” na liście „Biblioteki”, a następnie przeciągnij utwór (lub inny plik 
audio) do listy utworów. 

Możesz zaznaczyć więcej utworów, przytrzymując podczas klikania w nie wciśnięty 
klawisz Shift lub Command (x) na komputerze Mac, bądź Shift lub Control na 
komputerze z systemem Windows.

Jak utworzyć nową inteligentną listę?
m Wybierz Plik > „Nowa inteligentna lista” i ustal zasady dla listy.

Inteligentne listy utworów mogą być synchronizowane z iPodem shuffle tak samo, jak 
zwykłe listy.

Korzystanie z funkcji Genius w iTunes
Funkcja Genius automatycznie tworzy listy pasujących do siebie utworów z biblioteki 
iTunes. Jeżeli chcesz użyć funkcji Genius na iPodzie shuffle, musisz najpierw 
skonfigurować ją w iTunes. Genius jest usługą darmową, ale wymaga założenia konta 
w iTunes Store. Jeżeli nie masz takiego konta, możesz je założyć przy włączaniu tej 
funkcji.

Jak skonfigurować funkcję Genius?
1 Wybierz w iTunes z menu Sklep > Włącz Genius.

2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

3 Podłącz iPoda shuffle i zsynchronizuj go.

Od tego momentu możesz tworzyć listy Genius w iTunes i synchronizować je 
z iPodem shuffle.

Jak utworzyć listę Genius w iTunes?
1 Kliknij w Muzyka na liście bibliotek lub zaznacz listę utworów.

2 Zaznacz jakiś utwór.

3 Kliknij w przycisk Genius, znajdujący się na dole okna iTunes.

4 Jeżeli chcesz zmienić liczbę utworów umieszczanych na liście, wybierz ją z menu.
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5 Jeżeli chcesz zachować listę utworów, kliknij w „Zachowaj listę”. Zawartość zachowanej 
listy możesz zmieniać, dodając do niej utwory lub usuwając je. Możesz także kliknąć 
w przycisk „Odśwież”, aby utworzyć nową listę utworów, opartą o ten sam, zaznaczony 
wcześniej utwór.

Listy Genius utworzone w iTunes mogą być synchronizowane z iPodem shuffle tak 
samo, jak inne listy utworów.

Dodawanie muzyki do iPoda shuffle
Gdy muzyka jest już zaimportowana i uporządkowana w iTunes, możesz łatwo dodać 
ją do iPoda shuffle.

W celu określenia, w jaki sposób muzyka będzie dodawana z komputera do 
iPoda shuffle, podłącz iPoda shuffle do swojego komputera, po czym za pomocą 
preferencji iTunes wybierz jego ustawienia.

Możesz wybrać jeden z trzech sposobów dodawania muzyki z iTunes do 
iPoda shuffle:
Â Synchronizacja wszystkich utworów i list utworów:   Gdy podłączysz iPoda shuffle, 

zostanie on automatycznie uaktualniony, aby zawierał wszystkie utwory z biblioteki 
iTunes. Możesz synchronizować wszystkie utwory i listy lub tylko wybrane listy 
utworów. Wszelkie inne utwory w iPodzie shuffle zostaną usunięte. Więcej informacji 
znajdziesz w następnym rozdziale.

Â Ręczne dodawanie muzyki do iPoda shuffle:   Gdy podłączysz iPoda shuffle, możesz 
przeciągać poszczególne utwory i listy utworów do iPoda shuffle i indywidualnie 
usuwać utwory i listy utworów z iPoda shuffle. Funkcja ta pozwala dodawać utwory 
z więcej niż jednego komputera bez usuwania znajdujących się już w iPodzie shuffle 
utworów. Gdy ręcznie zarządzasz muzyką, musisz zawsze „wysuwać” iPoda shuffle 
z iTunes przed odłączeniem go od komputera.Zobacz „Ręczne zarządzanie 
iPodem shuffle” na stronie 19.

Â Automatyczne wypełnianie iPoda shuffle:  Gdy wybierzesz ręczne zarządzanie 
zawartością iPoda shuffle, iTunes może automatycznie wypełnić iPoda shuffle 
wybranymi utworami i innymi plikami dźwiękowymi. Zobacz „Automatyczne 
wypełnianie iPoda shuffle” na stronie 20.
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Automatyczne synchronizowanie muzyki
Domyślnie iPod shuffle jest ustawiony tak, aby synchronizować wszystkie utwory i listy 
utworów po podłączeniu do komputera. Jest to najprostszy sposób dodawania muzyki 
do iPoda shuffle. Wystarczy podłączyć iPoda shuffle do komputera i poczekać, aż iTunes 
automatycznie doda utwory, książki audio i podcasty, po czym odłączyć go i zacząć 
używać. Jeśli dodasz nowe utwory do iTunes od czasu ostatniego podłączenia 
iPoda shuffle, zostaną one następnym razem automatycznie zsynchronizowane z 
iPodem shuffle. Jeśli usuniesz utwory z iTunes, zostaną one usunięte z iPoda shuffle.

Jak zsynchronizować muzykę z iPodem shuffle?
m Podłącz iPoda shuffle do swojego komputera. Jeśli iPod shuffle jest ustawiony na 

automatyczną synchronizację, rozpocznie się uaktualnianie utworów.

Ważne:  Przy pierwszym podłączeniu iPoda shuffle do nowego komputera pojawi się 
komunikat z pytaniem, czy chcesz synchronizować utwory automatycznie. Jeśli 
odpowiesz twierdząco, wszystkie utwory, książki audio i podcasty zostaną wymazane 
z iPoda shuffle i zastąpione utworami i innymi rzeczami z danego komputera. 
W przeciwnym razie nadal będzie można dodawać utwory do iPoda shuffle ręcznie, bez 
wymazywania tych, które już są w iPodzie shuffle.

Podczas trwania synchronizacji muzyki między komputerem a iPodem shuffle, w oknie 
stanu iTunes widać pasek postępu, natomiast na liście źródeł, obok ikony iPoda shuffle 
pojawia się ikona synchronizacji. Po zakończeniu iTunes wyświetli komunikat 
„Uaktualnianie iPoda jest zakończone”.

Jeżeli podczas pierwszego konfigurowania iPoda shuffle nie wybierzesz 
automatycznego synchronizowania muzyki z iPodem shuffle, możesz zrobić to później. 
Synchronizowanie może obejmować wszystkie utwory i listy lub tylko wybrane listy 
utworów.

Jak skonfigurować iTunes do automatycznego synchronizowania muzyki 
z iPodem shuffle?

1 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę „Muzyka”.

3 Zaznacz „Synchronizuj muzykę”.

4 Wybierz „Wszystkie utwory i listy utworów” lub „Zaznaczone listy utworów”. W tym 
drugim przypadku zaznacz następnie listy utworów, które chcesz zsynchronizować.

Możesz także synchronizować książki audio. Będą one widoczne na liście zaznaczonych 
list utworów. Możesz również wybrać synchronizowanie wszystkich książek audio 
z biblioteki iTunes.

5 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.

Uaktualnianie rozpocznie się automatycznie.
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Jeśli w panelu „Podsumowanie” zaznaczona jest opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone 
utwory”, iTunes nie będzie uwzględniał podczas synchronizowania tych rzeczy, których 
pole zaznaczenia jest puste.

Automatyczne synchronizowanie podcastów
Ustawienia związane z dodawaniem podcastów do iPoda shuffle są niepowiązane z 
ustawieniami dodawania innych utworów. Ustawienia podcastów nie wpływają na 
ustawienia utworów (i odwrotnie). Możesz ustawić w iTunes automatyczną 
synchronizację wszystkich lub wybranych podcastów, bądź możesz dodawać podcasty 
do iPoda shuffle ręcznie. iPod shuffle nie obsługuje podcastów wideo.

Jak włączyć w iTunes automatyczne uaktualnianie podcastów w iPodzie shuffle?
1 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę „Podcasty”.

3 Zaznacz „Synchronizuj…” i z wyskakującego menu wybierz liczbę odcinków.

4 Wybierz „Wszystkie podcasty” lub „Zaznaczone podcasty”. W tym drugim przypadku 
zaznacz na liście te podcasty, które chcesz synchronizować.

5 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.

Gdy ustawisz w iTunes automatyczną synchronizację podcastów do iPoda shuffle 
będzie uaktualniany za każdym razem, gdy podłączysz go do komputera.

Ręczne zarządzanie iPodem shuffle
Wybranie ręcznego zarządzania iPodem shuffle daje największą elastyczność w 
zarządzaniu muzyką i inną zawartością iPoda shuffle. Możesz wówczas dodawać 
i usuwać pojedyncze utwory, listy utworów, podcasty i książki audio, a także dodawać 
muzykę i wideo z różnych komputerów do iPoda shuffle bez usuwania jego 
dotychczasowej zawartości iPoda shuffle.

Jak przestawić iTunes na ręczne zarządzanie zawartością iPoda shuffle?
1 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę 

„Podsumowanie”. 

2 W sekcji „Opcje” zaznacz pole wyboru „Ręcznie zarządzaj muzyką”.

3 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.

Gdy ręcznie zarządzasz iPodem shuffle musisz pamiętać, aby zawsze „wysuwać” 
iPoda shuffle z iTunes przed odłączeniem go od komputera.

Jak dodawać utwory i inne rzeczy do iPoda shuffle?
1 Kliknij w „Muzyka” (lub inną pozycję na liście bibliotek) po lewej stronie okna iTunes.

2 Przeciągnij utwór lub inną rzecz do iPoda shuffle.

Możesz również przeciągać całe listy utworów do iPoda shuffle, a także zaznaczać kilka 
rzeczy i przeciągać je razem.
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Jak usuwać utwory i inne rzeczy z iPoda shuffle?
1 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes.

2 Kliknij w „Muzyka”, „Książki audio” lub „Podcasty” na liście widocznej poniżej 
iPoda shuffle.

3 Zaznacz utwór lub inną rzecz, po czym naciśnij klawisz Delete lub Backspace na 
klawiaturze. 

Jak utworzyć nową listę utworów w iPodzie shuffle za pomocą iTunes?
1 Zaznacz iPoda shuffle na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w przycisk Dodaj (∂) lub 

wybierz Plik > Nowa lista.

2 Wprowadź nazwę listy.

3 Kliknij w wybraną pozycję (np. „Muzyka”) na liście bibliotek, a następnie przeciągnij 
utwory lub inne rzeczy do nowej listy utworów.

Jak dodać lub usunąć utwory z listy w iPodzie shuffle?
m Przeciągnij utwór do listy utworów w iPodzie shuffle, aby go do niej dodać. Jeżeli 

chcesz usunąć utwór z listy, zaznacz go na tej liście i naciśnij klawisz Delete.

O czym należy pamiętać podczas ręcznego zarządzania zawartością iPoda shuffle?

Â Gdy dokonasz zmian na jakiejś liście utworów, pamiętaj, aby przeciągnąć ją do 
iPoda shuffle po jego podłączeniu do iTunes.

Â Jeśli ręcznie usuniesz utwór lub inną rzecz z iPoda shuffle, nie zostanie ona usunięta z 
biblioteki iTunes. 

Â Jeśli ustawisz ręczne zarządzanie, możesz później wrócić do automatycznej 
synchronizacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie 18

Automatyczne wypełnianie iPoda shuffle
Jeżeli wybierzesz ręczne zarządzanie muzyką, możesz kliknąć w przycisk „Wypełnij 
automatycznie”, aby iTunes wypełnił iPoda shuffle zestawem utworów. Jako źródło 
utworów do wypełnienia możesz wybrać zarówno całą swoją bibliotekę iTunes, jak 
i określoną listę utworów. Funkcja automatycznego wypełniania daje większą kontrolę 
nad zawartością iPoda shuffle niż automatyczna synchronizacja. Pozwala też szybko 
„uzupełnić” iPoda shuffle pod ręcznym dodaniu wybranych utworów.

Jak automatycznie wypełnić iPoda shuffle muzyką?
1 Podłącz iPoda shuffle do komputera. 

2 Zaznacz „Muzyka” na liście poniżej iPoda shuffle, po lewej stronie okna iTunes.

3 Rozwiń menu „Wypełnij z” i wybierz z niego listę utworów.

Jeżeli chcesz użyć muzyki z całej biblioteki, wybierz „Muzyka”.

4 Kliknij w przycisk „Ustawienia”, aby wybrać następujące opcje:
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Wypełniając, zastąp wszystkie rzeczy:  iTunes zastąpi utwory w iPodzie shuffle nowymi, 
pochodzącymi z biblioteki iTunes. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, utwory znajdujące się 
już w iPodzie shuffle pozostaną tam, a iTunes doda kolejne, aby wypełnić wolne 
miejsce.

Wybieraj rzeczy losowo:  iTunes wymiesza utwory podczas ich synchronizacji 
z iPodem shuffle. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, iTunes umieszcza utwory w takiej 
samej kolejności, w jakiej znajdują się one w bibliotece lub na wybranej liście utworów.

Wybieraj częściej rzeczy z wyższą oceną:  Podczas automatycznego wypełniania 
zawartości iPoda shuffle, iTunes będzie częściej używał tych utworów, którym 
przypisana została większa liczba gwiazdek, oznaczających ocenę.

5 Jeżeli chcesz zarezerwować miejsce na dysku iPoda dla danych, użyj suwaka 
widocznego w dolnej części okna ustawień.

Więcej informacji o korzystaniu z iPoda shuffle jako z dysku wymiennego znajdziesz 
w rozdziale „Używanie iPoda shuffle jako zewnętrznego dysku” na stronie 29.

6 Kliknij w przycisk OK w oknie ustawień, a następnie w przycisk „Wypełnij 
automatycznie” w oknie iTunes.

Podczas przesyłania muzyki z iTunes do iPoda shuffle, w oknie iTunes widoczny jest 
pasek postępu. Po zakończeniu automatycznego wypełniania, w iTunes pojawi się 
komunikat „Synchronizacja iPoda zakończona. Można odłączyć”.

Umieszczanie większej liczby utworów w iPodzie shuffle
Jeżeli importujesz do iTunes utwory w formatach o większej prędkości bitowej, takich 
jak iTunes Plus, Apple Lossless lub WAV, możesz włączyć w iTunes automatyczne 
przekształcanie utworów na pliki AAC 128 kb/s podczas ich synchronizowania 
z iPodem shuffle. Dotyczy to tylko utworów przenoszonych do iPoda shuffle i nie ma 
wpływu na jakość ani wielkość utworów znajdujących się w iTunes.

Uwaga:  Utwory w formatach nie obsługiwanych przez iPoda shuffle muszą zostać 
przed użyciem przekształcone do formatu rozpoznawanego przez iPoda shuffle. Więcej 
informacji o formatach rozpoznawanych przez iPoda shuffle znajdziesz w rozdziale „Gdy 
nie możesz zsynchronizować utworu lub innej rzeczy z iPodem shuffle” na stronie 32.

Jak przekształcić utwory o wyższej prędkości bitowej na pliki AAC?
1 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes.

3 Kliknij w kartę „Podsumowanie”.

4 Zaznacz „Konwertuj utwory o wyższej szybkości transmisji do 128 kb/s AAC”

5 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.
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4 Słuchanie muzyki

Po skonfigurowaniu iPoda shuffle możesz słuchać 
muzyki, podcastów, książek audio itd. Z tego rozdziału 
dowiesz się więcej o słuchaniu muzyki poza domem.

Po odłączeniu iPoda shuffle od komputera możesz go przypiąć i słuchać muzyki, 
książek audio i podcastów, sterując odtwarzaniem za pomocą pilota na słuchawkach. 
VoiceOver pozwala usłyszeć tytuł odtwarzanego utworu, korzystać z menu głosowego 
i sprawdzać stan baterii. 

Odtwarzanie muzyki
Po zsynchronizowaniu iPoda shuffle z muzyką i innymi materiałami dźwiękowymi 
możesz rozpocząć ich odsłuchiwanie. 

Jak słuchać muzyki i innych nagrań na iPodzie shuffle?
1 Podłącz słuchawki do iPoda shuffle i umieść je w uszach.

2 Przełącz trzystanowy przełącznik na iPodzie shuffle z pozycji OFF na pozycję 
odtwarzania po kolei (⁄) lub mieszania (¡).

Rozpocznie się odtwarzanie. Podłączenie słuchawek do włączonego iPoda shuffle nie 
powoduje rozpoczęcia odtwarzania. Jeżeli chcesz włączyć odtwarzanie, naciśnij 
środkowy przycisk pilota lub wyłącz i włącz trzystanowy przełącznik iPoda shuffle.

Gdy nie używasz iPoda shuffle, przełącz trzystanowy przełącznik na pozycję OFF, aby 
zaoszczędzić baterię.

Po podłączeniu słuchawek nie naciskaj od razu przycisków pilota. Zaczekaj, aż zgaśnie 
zielona lampka stanu. Poniższa tabela zawiera zestawienie informacji dotyczących 
sposobu sterowania odtwarzaniem za pomocą pilota. 

OSTRZEŻENIE:  Przed użyciem warto przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa 
dotyczące unikania uszkodzenia słuchu. Znajdziesz je na stronie 37 .
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Lampka stanu iPoda shuffle miga w odpowiedzi na naciskanie przycisków pilota.

Przełączanie iPoda shuffle pomiędzy odtwarzaniem utworów po kolei 
lub losowo
W iPodzie shuffle można włączyć losowe odtwarzanie utworów lub odtwarzanie ich 
w kolejności, w jakiej występują w iTunes. Wyboru dokonuje się za pomocą 
trzystanowego przełącznika. Podczas przełączania słychać sygnał dźwiękowy.

Jak sprawić, aby iPod shuffle odtwarzał utwory po kolei?
m Przestaw trzystanowy przełącznik na pozycję odtwarzania po kolei (⁄).

Czynność Sposób wykonania Odpowiedź lampki stanu

Odtwarzanie Wciśnij raz środkowy przycisk.  Miga raz na zielono

Wstrzymanie 
odtwarzania

Wciśnij raz środkowy przycisk.     Miga na zielono 
przez 30 sekund

Zmiana głośności Naciśnij przycisk Głośniej (∂) lub Ciszej 
(D), aby zwiększyć lub zmniejszyć 
głośność. Gdy odtwarzanie jest 
zatrzymane, podczas zmiany głośności 
iPoda shuffle wydaje dźwięk.

 Miga na zielono przy każdej 
zmianie głośności

   Miga trzy razy na 
pomarańczowo, gdy nie da się 
już bardziej pogłośnić lub 
ściszyć.

Przejście do następnego 
utworu (lub następnego 
rozdziału książki audio)

Naciśnij dwa razy środkowy przycisk.  Miga raz na zielono

Przejście do 
poprzedniego utworu 
(lub poprzedniego 
rozdziału książki audio)

Naciśnij środkowy przycisk trzy razy 
w ciągu pierwszych sześciu sekund od 
rozpoczęcia odtwarzania danej ścieżki. 
Jeżeli chcesz powtórzyć bieżącą ścieżkę, 
naciśnij ten przycisk trzy razy po upływie 
sześciu sekund od rozpoczęcia.

 Miga raz na zielono

Przewijanie do przodu Naciśnij dwa razy i przytrzymaj środkowy 
przycisk.

 Miga raz na zielono

Przewijanie do tyłu Naciśnij trzy razy i przytrzymaj środkowy 
przycisk.

 Miga raz na zielono

Usłyszenie tytułu utworu 
i nazwy wykonawcy

Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk.  Miga raz na zielono

Usłyszenie menu list 
utworów

Naciśnij środkowy przycisk, przytrzymaj 
go, aż usłyszysz dźwięk, po czym puść, 
aby usłyszeć menu list utworów. Gdy 
usłyszysz nazwę listy utworów, której 
chcesz użyć, naciśnij przycisk, aby ją 
wybrać. Możesz użyć przycisków ∂ i D, 
aby poruszać się szybko po menu list 
utworów.

 Miga raz na zielono

Wyjście z menu list 
utworów

Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk.  Miga raz na zielono
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Gdy skończy się odtwarzanie ostatniego utworu, iPod shuffle rozpocznie odtwarzanie 
utworów od początku.

Ważne:  Gdy słuchasz książek audio lub podcastów, przestaw trzystanowy przełącznik 
na pozycję odtwarzania po kolei, aby rozdziały lub odcinki nie były wymieszane.

Jak sprawić, aby iPod shuffle mieszał utwory? 
m Przestaw trzystanowy przełącznik na pozycję mieszania (¡).

Jeżeli chcesz ponownie wymieszać utwory, przestaw trzystanowy przełącznik z pozycji 
mieszania (¡) na pozycję odtwarzania po kolei (⁄), po czym z powrotem przestaw 
go na pozycję mieszania.

Korzystanie z funkcji VoiceOver
iPod shuffle pozwala uzyskać większą kontrolę nad odtwarzaniem, dzięki wykorzystaniu 
syntezy mowy. Możesz usłyszeć tytuły utworów, nazwy wykonawców oraz nazwy 
poszczególnych list utworów. VoiceOver informuje także o stanie baterii oraz 
wypowiada różne inne komunikaty. Uwaga: VoiceOver dostępny jest tylko w niektórych 
językach.

Jeżeli chcesz słyszeć komunikaty głosowe, zainstaluj zestaw VoiceOver i włącz funkcję 
VoiceOver w iTunes. Możesz włączyć funkcję VoiceOver podczas pierwszego 
konfigurowania iPoda shuffle lub później, w dowolnej chwili.

Opcje VoiceOver możesz ustalić w panelu „Podsumowanie” w iTunes. Dalsze rozdziały 
opisują sposoby włączania i dostosowywania tej funkcji do własnych potrzeb 
i upodobań. 

Jak włączyć VoiceOver podczas konfigurowania iPoda shuffle?
1 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez iTunes. Opcja „Włącz VoiceOver” 
jest domyślnie zaznaczona.

3 Kliknij w „Dalej”, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, 
aby pobrać i zainstalować odpowiedni zestaw VoiceOver. 

4 Przejdź do karty „Podsumowanie” i wybierz język (w części „Komunikaty głosowe”).

W ten sposób ustalisz język dla komunikatów głosowych i nazw list utworów, a także 
dla wielu tytułów utworów i nazw wykonawców. 

Uwaga:  Jeżeli chcesz wybrać inny język dla niektórych utworów, zaznacz je w iTunes, 
wybierz Plik > Informacje, po czym wybierz język VoiceOver z menu w karcie „Opcje”. 
Zatwierdź swój wybór, klikając w OK.

5 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.

Po zakończeniu konfigurowania funkcja VoiceOver będzie włączona w iPodzie shuffle.
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Jak włączyć funkcję VoiceOver później?
1 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę 
„Podsumowanie”.

3 Zaznacz „Włącz VoiceOver” (w części „Komunikaty głosowe”). 

4 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować 
odpowiedni zestaw VoiceOver.

6 Rozwiń menu komunikatów głosowych i wybierz z niego język.

7 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.

Po zakończeniu synchronizacji funkcja VoiceOver będzie włączona.

Jak wyłączyć VoiceOver?
1 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę 

„Podsumowanie”.

2 Wyłącz opcję „Włącz VoiceOver” (w części „Komunikaty głosowe”).

3 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.

Po zakończeniu synchronizacji funkcja VoiceOver będzie wyłączona. Nadal będzie 
słychać niektóre komunikaty głosowe iPoda shuffle w języku angielskim, takie jak stan 
baterii, komunikaty o błędach i numery poszczególnych list utworów. Nie będą 
wypowiadane tytuły utworów ani nazwy wykonawców.

Słuchanie zapowiedzi utworów
Funkcja VoiceOver pozwala na usłyszenie tytułu bieżącego utworu i nazwy jego 
wykonawcy. Jeżeli nie chcesz słyszeć tytułów utworów i nazw wykonawców, możesz 
wyłączyć funkcję VoiceOver w iTunes (zobacz „Korzystanie z funkcji VoiceOver” na 
stronie 24).

Jak usłyszeć informacje o bieżącym utworze?
m Kliknij i przytrzymaj środkowy przycisk pilota. 

Usłyszysz tytuł bieżącego utworu i nazwę wykonawcy. Jeżeli słuchasz książki audio, 
usłyszysz jej tytuł.

VoiceOver pozwala przejść do danego utworu, słuchając poszczególnych tytułów.

Jak przełączać utwory przy pomocy zapowiedzi?
Â Podczas odtwarzania utworu na iPodzie shuffle naciśnij i przytrzymaj środkowy 

przycisk, aby usłyszeć informacje o bieżącym utworze. Gdy naciśniesz ten przycisk 
dwa razy, usłyszysz zapowiedź następnego utworu, natomiast naciśnięcie go trzy 
razy spowoduje powrót do poprzedniego utworu wraz z zapowiedzią.
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Â Jeżeli odtwarzanie na iPodzie shuffle jest wstrzymane, naciśnij i przytrzymaj środkowy 
przycisk, aby usłyszeć informacje o bieżącym utworze. Gdy naciśniesz ten przycisk 
dwa razy, usłyszysz zapowiedź następnego utworu, natomiast naciśnięcie go trzy 
razy spowoduje zapowiedź poprzedniego utworu. Naciśnij środkowy przycisk, aby 
rozpocząć odtwarzanie.

Korzystanie z menu list utworów
Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, możesz używać menu głosowego do wyboru 
dowolnej listy utworów, zsynchronizowanej z iTunes do iPoda shuffle. Jeżeli 
w iPodzie shuffle znajdują się książki audio, ich tytuły również będą odczytywane wraz 
z nazwami list utworów. Gdy funkcja VoiceOver jest wyłączona w iTunes, wypowiadane 
będą tylko skrócone, ponumerowane nazwy list utworów.

Menu list utworów odczytuje nazwy w następującej kolejności: 

Â Bieżąca lista utworów (jeśli jest)

Â „Wszystkie utwory” (domyślna lista zawierająca wszystkie utwory z iPoda shuffle)

Â Pozostałe listy utworów

Â „Podcasty” (jeżeli wybierzesz podcasty, przejdziesz do pierwszego podcastu na liście; 
stamtąd możesz przejść do pozostałych)

Â „Książki audio” (tytuł każdej książki jest odczytywany osobno)

Jak dokonać wyboru z menu list utworów?
1 Kliknij i przytrzymaj środkowy przycisk pilota.

2 Po usłyszeniu informacji o utworze nadal trzymaj przycisk wciśnięty, aż usłyszysz sygnał 
dźwiękowy.

3 Puść środkowy przycisk. Usłyszysz nazwy poszczególnych list utworów.

Podczas odsłuchiwania menu list utworów możesz przechodzić pomiędzy pozycjami 
w tym menu, używając przycisków Głośniej (∂) lub Ciszej (D).

4 Gdy usłyszysz nazwę listy utworów, której chcesz użyć, naciśnij środkowy przycisk, aby 
ją wybrać. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i rozpocznie się odtwarzanie pierwszej rzeczy 
na wybranej liście utworów.

Jeżeli chcesz ponownie odtwarzać listę utworów od początku, wykonaj powyższe kroki, 
aby jeszcze raz wybrać daną listę.

Jak wyjść z menu list utworów?
m Kliknij i przytrzymaj środkowy przycisk pilota.
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Włączanie odtwarzania utworów z tą samą głośnością
Głośność utworów i innych plików audio może się różnić, ponieważ zależy między 
innymi od sposobu nagrania i kodowania dźwięku. iTunes może automatycznie 
korygować głośność utworów, tak aby odtwarzane były one z takim samym 
względnym poziomem głosu. Można także włączyć użycie tych samych ustawień 
głośności przez iPoda shuffle.

Jak ustawić w iTunes odtwarzanie utworów z tym samym poziomem głośności?
1 W iTunes wybierz iTunes > Preferencje (w systemie Mac OS X) lub Edycja > Preferencje 

(w systemie Windows).

2 Kliknij w „Odtwarzanie” i zaznacz pole wyboru „Wyrównanie dźwięku”.

Jak skonfigurować iPoda shuffle tak, by korzystał z ustawień głośności iTunes?
1 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes.

3 Kliknij w kartę „Podsumowanie”.

4 Zaznacz „Włącz sprawdzanie dźwięku”.

5 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.

Jeśli „Wyrównanie dźwięku” nie jest włączone w iTunes, włączenie go w iPodzie shuffle 
nie da żadnego efektu.

Ustalanie limitu głośności
Możesz ustalić limit głośności iPoda shuffle. Po jego ustaleniu możesz również 
zabezpieczyć go hasłem, aby uniemożliwić dokonanie zmiany.

Próba zwiększenia głośności iPoda shuffle powyżej ustalonego limitu spowoduje 
trzykrotne zapalenie się lampki stanu na pomarańczowo.

Jak ustalić limit głośności iPoda shuffle?
1 Ustaw głośność iPoda shuffle na poziom, który ma stać się poziomem maksymalnym.

2 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

3 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę 
„Podsumowanie”.

4 Zaznacz „Ogranicz maksymalną głośność”.

5 Przeciągnij suwak do odpowiedniej maksymalnej głośności.

Początkowe położenie suwaka odpowiada bieżącej głośności iPoda shuffle 
w momencie zaznaczania pola „Ogranicz maksymalną głośność”.

6 Jeżeli chcesz, aby zmiana maksymalnej głośności wymagała podania hasła, kliknij 
w kłódkę i ustal hasło.
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W przypadku skonfigurowania hasła należy je wprowadzić przed zmianą lub 
usunięciem  limitu. 

Ważne:  Poziom głośności może się zmienić w przypadku użycia innych słuchawek 
dousznych.

Jak usunąć limit maksymalnej głośności?
1 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes.

3 Kliknij w kartę „Podsumowanie”.

4 Odznacz „Ogranicz maksymalną głośność”

Jeśli to konieczne, wprowadź hasło.

Jeśli zapomnisz hasła, trzeba będzie odtworzyć oryginalne oprogramowanie 
iPoda shuffle. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda shuffle” na 
stronie 34.
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5 Przechowywanie plików w 
iPodzie shuffle

iPoda shuffle można używać nie tylko do słuchania 
muzyki, ale również do przechowywania plików.

Ten rozdział omawia sposób używania iPoda shuffle jako zewnętrznego dysku.

Używanie iPoda shuffle jako zewnętrznego dysku
Możesz używać iPoda shuffle jako zewnętrznego dysku do przechowywania plików. 

Do synchronizowania iPoda shuffle z muzyką i innymi nagraniami dźwiękowymi należy 
użyć programu iTunes. Nie da się odtwarzać plików dźwiękowych, skopiowanych do 
iPoda shuffle, używając do tego celu Findera lub Eksploratora Windows.

Jak włączyć w iPodzie shuffle tryb zewnętrznego dysku?
1 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes.

3 Kliknij w kartę „Podsumowanie”.

4 W sekcji „Opcje” zaznacz pole wyboru „Włącz tryb pracy dysku”.

Aby zobaczyć ustawienia dysku czasami trzeba przewinąć w dół.

5 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.

Jeżeli w iTunes włączone jest automatyczne wypełnianie zawartości iPoda shuffle, 
możesz zarezerwować część miejsca na pliki z danymi. Zobacz „Automatyczne 
wypełnianie iPoda shuffle” na stronie 20.

Podczas używania iPoda shuffle jako dysku zewnętrznego, jego ikona pojawi się na 
biurku komputera Mac lub jako kolejna litera dysku w Eksploratorze Windows na 
komputerze PC.

Gdy włączony jest tryb pracy iPoda shuffle jako dysku, po podłączeniu go do 
komputera lampka stanu miga na pomarańczowo. Pamiętaj, aby „wysunąć” 
iPoda shuffle w iTunes przed odłączeniem go od komputera.
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Przenoszenie plików pomiędzy komputerami
Po włączeniu trybu pracy iPoda shuffle, jako zewnętrznego dysku, można przenosić 
pliki z jednego komputera na drugi. iPod shuffle jest sformatowany jako wolumin FAT-
32 obsługiwany zarówno przez komputery Mac, jak i PC. Dzięki temu iPod shuffle 
umożliwia przenoszenie plików pomiędzy komputerami z różnymi systemami 
operacyjnymi. 

Jak przenieść pliki pomiędzy komputerami?
1 Włącz tryb dysku w iPodzie shuffle i podłącz go do komputera, z którego chcesz 

przenieść pliki.

Ważne:  Jeżeli włączone jest automatyczne synchronizowanie iPoda shuffle, po 
podłączeniu go do innego komputera na ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz 
wymazać całą zawartość iPoda shuffle i zsynchronizować go z nową biblioteką iTunes. 
Kliknij w przycisk „Anuluj”, jeżeli nie chcesz wymazywać zawartości iPoda shuffle. 

2 Użyj programu do obsługi plików na komputerze (Findera w przypadku komputerów 
Mac lub Eksploratora Windows w przypadku komputerów PC) i przeciągnij pliki z dysku 
do iPoda shuffle.

3 Odłącz iPoda shuffle i podłącz go do drugiego komputera.

Kliknij w przycisk „Anuluj”, jeżeli nie chcesz wymazać zawartości iPoda shuffle.

4 Przeciągnij pliki z iPoda shuffle na dysk innego komputera.

Wyłączenie automatycznego otwierania iTunes
Można wyłączyć automatyczne otwieranie iTunes po podłączeniu iPoda shuffle do 
komputera.

Jak wyłączyć automatyczne otwieranie iTunes?
1 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2 Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes.

3 Kliknij w kartę „Podsumowanie”.

4 W sekcji „Opcje” wyłącz „Otwórz iTunes, gdy iPod jest podłączony”.

5 Kliknij w przycisk „Zastosuj”.
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6 Porady i usuwanie problemów

Większość problemów z iPodem shuffle można szybko 
rozwiązać stosując się do rad zawartych w niniejszym 
rozdziale.

Gdy lampka stanu świeci stale na czerwono lub słyszysz komunikat „Użyj iTunes do 
odtworzenia”
Podłącz iPoda shuffle do komputera i odtwórz jego ustawienia fabryczne za pomocą 
iTunes. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda shuffle” na 
stronie 34.

Gdy iPod shuffle nie chce się włączyć lub nie odpowiada
Â Podłącz iPoda shuffle do zasilanego gniazda USB 2.0 w komputerze. Bateria 

iPoda shuffle może wymagać naładowania. 

Â Wyłącz iPoda shuffle, odczekaj 10 sekund i włącz go ponownie.

Â Niezbędne może okazać się odtworzenia oprogramowania iPoda shuffle. Zobacz 
„Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda shuffle” na stronie 34.

5 zasad:   Zerowanie, Ponowna próba, Ponowne uruchomienie, 
Ponowna instalacja, Odtworzenie oprogramowania
Zapamiętaj powyższe zasady na wypadek, gdy będziesz mieć problem 
z iPodem shuffle. Spróbuj postępować kolejno według tych kroków, aż problem 
zostanie rozwiązany. Jeśli żaden z poniższych sposobów nie pomoże, należy 
przeczytać informacje dotyczące określonego problemu. 

Â Wyzeruj iPoda shuffle wyłączając go, czekając 10 sekund i włączając ponownie.

Â Spróbuj ponownie  z innym gniazdem USB 2.0, jeśli nie widzisz iPoda shuffle 
w iTunes.

Â Uruchom ponownie swój komputer i sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze 
oprogramowanie.

Â Ponownie zainstaluj iTunes (najnowszą wersję dostępną w Internecie).

Â Odtwórz oprogramowanie iPoda shuffle. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie 
oprogramowania iPoda shuffle” na stronie 34.
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Gdy iPod shuffle nie odtwarza muzyki
Â Być może w iPodzie shuffle nie ma żadnego utworu. Jeżeli usłyszysz komunikat „Użyj 

iTunes do synchronizacji muzyki.” , podłącz iPoda shuffle do komputera, aby 
zsynchronizować go z biblioteką utworów iTunes.

Â Wyłącz i włącz iPoda shuffle, przełączając trzystanowy przełącznik.

Â Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie wsunięta. 

Â Upewnij się, czy głośność jest ustawiona właściwie. Może być ustawiony limit 
głośności. Zobacz „Ustalanie limitu głośności” na stronie 27.

Â iPod shuffle może być w trybie pauzy. Naciśnij środkowy przycisk na pilocie 
słuchawek. 

Gdy po podłączeniu iPoda shuffle do komputera nic się nie dzieje
Â Podłącz iPoda shuffle do zasilanego gniazda USB 2.0 w komputerze. Bateria 

iPoda shuffle może wymagać naładowania. 

Â Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes z www.apple.com/pl/
ipod/start. 

Â Spróbuj podłączyć przewód USB do innego gniazda USB 2.0 w komputerze. Upewnij 
się, że przewód USB jest prawidłowo podłączony do iPoda shuffle i do komputera. 
Sprawdź, czy wtyczka USB jest właściwie ustawiona. Wtyczkę można wsunąć do 
gniazda tylko w jednym ustawieniu.

Â iPod shuffle może wymagać wyzerowania. Wyłącz iPoda shuffle, odczekaj 10 sekund 
i włącz go ponownie.

Â Jeżeli iPod shuffle nie pojawia się w iTunes ani w Finderze, może to oznaczać, że 
bateria jest całkowicie rozładowana. Pozostaw iPoda shuffle podłączonego przez kilka 
minut, aby zobaczyć, czy wróci do życia.

Â Sprawdź, czy komputer i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania 
systemowe. Zobacz „Gdy chcesz sprawdzić wymagania sprzętowe” na stronie 33.

Â Spróbuj uruchomić ponownie komputer.

Â Niezbędne może okazać się odtworzenie fabrycznego oprogramowania iPoda. 
Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda shuffle” na stronie 34.

Â iPod shuffle może wymagać naprawy. Informacje dotyczące serwisu iPoda shuffle 
znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/support/ipodshuffle/service.

Gdy nie możesz zsynchronizować utworu lub innej rzeczy z iPodem shuffle
Utwór może być zakodowany w formacie nieobsługiwanym przez iPoda shuffle. Oto 
formaty plików dźwiękowych, rozpoznawane przez iPoda shuffle, w tym formaty 
książek audio i podcastów:

Â AAC (M4A, M4B, M4P) (do 320 kb/s)

Â Apple Lossless (format dźwięku wysokiej jakości z kompresją),

Â MP3 (do 320 kb/s)

Â MP3 Variable Bit Rate (VBR),
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Â WAV,

Â AA (audible.com spoken word, formaty 2, 3 i 4),

Â AIFF.

Utwór w formacie Apple Lossless zachowuje dźwięk zbliżony do jakości CD, ale zajmuje 
tylko około połowy miejsca na nośniku w porównaniu z plikami AIFF lub WAV. Ten sam 
utwór zakodowany w formacie AAC lub MP3 zajmuje jeszcze mniej miejsca. Pliki 
muzyczne importowane z CD przy użyciu iTunes są domyślnie przekształcane do 
formatu AAC.

Możesz włączyć automatyczne przekształcanie plików zakodowanych w formatach o 
większej prędkości bitowej na pliki AAC 128 kb/s podczas synchronizowania ich z 
iPodem shuffle. Zobacz „Umieszczanie większej liczby utworów w iPodzie shuffle” na 
stronie 21.

Za pomocą iTunes dla Windows można przekształcić niechronione pliki WMA do 
formatu AAC lub MP3. Ta cecha jest przydatna w przypadku posiadania muzycznej 
biblioteki zakodowanej w formacie WMA. 

iPod shuffle nie obsługuje formatu WMA, MPEG Layer 1, plików dźwiękowych MPEG 
Layer 2 ani plików z witryny audible.com typu „format 1”.

Jeśli masz utwór w iTunes, nieobsługiwany przez iPoda shuffle, możesz przekształcić go 
w format obsługiwany przez iPoda shuffle. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy 
iTunes.

Gdy podcasty lub książki audio nie są odtwarzane prawidłowo
Â Upewnij się, że trzystanowy przełącznik iPoda shuffle ustawiony jest w pozycji 

odtwarzania po kolei (⁄). Jeżeli na liście znajdują się ścieżki różnych rodzajów 
(np. utwory, podcasty i książki audio), a iPod shuffle ustawiony jest na mieszanie 
utworów (¡), podcasty i książki audio nie będą odtwarzane.

Â Jeżeli rozdziały książki audio zostały dodane do iPoda shuffle w nieprawidłowej 
kolejności, podłącz iPoda shuffle do komputera i ułóż je prawidłowo za pomocą 
iTunes.

Gdy chcesz sprawdzić wymagania sprzętowe
Co jest potrzebne do korzystania z iPoda shuffle?

Â Jedna z poniższych konfiguracji sprzętowych:

Â Komputer Mac z gniazdem USB 2.0 

Â Komputer PC z systemem Windows, z gniazdem USB 2.0 lub z zainstalowaną kartą 
USB 2.0 

Â jeden z poniższych systemów operacyjnych: Mac OS X 10.4.11 lub nowszy, Windows 
Vista, Windows XP Home / Professional z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Â Dostęp do Internetu (zalecane jest połączenie szerokopasmowe)
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Â iTunes 8.1 lub nowszy(można go pobrać za darmo ze strony www.apple.com/pl/ipod/
start)

Jeżeli masz komputer PC z systemem Windows, w którym nie ma zasilanego gniazda USB 
2.0, możesz dokupić do niego kartę USB 2.0. 

Gdy chcesz używać iPoda shuffle z komputerem Mac oraz komputerem z systemem 
Windows
Jeżeli włączone jest ręczne zarządzanie muzyką w iPodzie shuffle, możesz dodawać do 
niego materiały z różnych bibliotek iTunes, niezależnie od komputera i systemu 
operacyjnego. Jeżeli włączone jest automatyczne synchronizowanie iPoda shuffle, po 
podłączeniu tego iPoda shuffle do innego komputera na ekranie pojawi się pytanie, czy 
chcesz wymazać całą zawartość iPoda shuffle i zsynchronizować go z nową biblioteką 
iTunes. Kliknij w przycisk „Anuluj”, aby nie usuwać zawartości iPoda shuffle.

Możesz używać iPoda shuffle jako zewnętrznego dysku, pozwalającego na 
przenoszenie plików pomiędzy komputerami (zarówno Mac, jak i PC). Zobacz 
Rozdział 5 „Przechowywanie plików w iPodzie shuffle” na stronie 29.

Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda shuffle
Do uaktualnienia lub odtworzenia oryginalnego oprogramowania iPoda shuffle należy 
użyć iTunes. Zaleca się uaktualnienie iPoda shuffle do najnowszej wersji 
oprogramowania. Można także odtworzyć oprogramowanie iPoda shuffle, co 
spowoduje przywrócenie iPoda do jego oryginalnego stanu.

Â Jeśli wybierzesz uaktualnienie oprogramowania, zostanie ono zaktualizowane, ale 
utwory i ustawienia pozostaną niezmienione. 

Â Jeśli wybierzesz odtworzenie oprogramowania, wszelkie dane znajdujące się 
w iPodzie shuffle zostaną wymazane, włączając w to utwory i inne informacje. 
Wszystkie ustawienia iPoda shuffle zostaną przywrócone do oryginalnych wartości.

Jak uaktualnić lub odtworzyć oprogramowanie iPoda shuffle?
1 Upewnij się, czy masz połączenie z Internetem oraz zainstalowaną najnowszą wersję 

iTunes ze strony www.apple.com/pl/ipod/start.

2 Podłącz iPoda shuffle do komputera.

3 Zaznacz iPoda shuffle na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę „Podsumowanie”.

W części Wersja znajdziesz informację o tym, czy iPod shuffle ma zainstalowaną 
najnowszą wersję oprogramowania. 

Zasilane gniazdo USB 2.0
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4 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Â Aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania, kliknij w przycisk „Uaktualnij”.

Â Aby odtworzyć oryginalne ustawienia iPoda shuffle, kliknij w przycisk „Odtwórz”. 
Spowoduje to wymazanie wszystkich danych z iPoda shuffle. Dokończ proces 
odtwarzania oprogramowania, postępując według instrukcji wyświetlanych na 
ekranie.
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7 Bezpieczeństwo i obsługa

W tym rozdziale znajdują się ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i posługiwania się iPodem shuffle.

Zachowaj ten podręcznik użytkownika iPoda shuffle, aby móc z niego skorzystać 
w przyszłości.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Posługiwanie się iPodem shuffle  Nie należy: rzucać, rozbierać, otwierać, zgniatać, 
zginać, deformować, nakłuwać, skrobać, wkładać do kuchenki mikrofalowej, palić, 
malować i wkładać ciał obcych do wnętrza iPoda shuffle. 

Unikanie wody i wilgoci  Nie używaj iPoda shuffle w deszczu lub w pobliżu zbiorników 
z wodą i w innych wilgotnych miejscach. Uważaj, aby nie rozlać żadnego płynu na 
iPoda shuffle. Jeśli iPod shuffle ulegnie zamoczeniu, odłącz wszystkie przewody, wyłącz 
go i przesuń trzystanowy przełącznik w pozycję OFF, po czym wyczyść urządzenie 
i pozwól mu wyschnąć, zanim włączysz je ponownie. Nie próbuj suszyć iPoda shuffle za 
pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak suszarka do włosów lub kuchenka 
mikrofalowa.

± Aby uniknąć uszkodzenia ciała, przeczytaj wszystkie poniższe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje obsługi, zanim zaczniesz używać 
iPoda shuffle. 

OSTRZEŻENIE:  Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar, 
porażenie prądem, uraz lub uszkodzenie sprzętu.
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Naprawianie iPoda shuffle  Nigdy nie próbuj samemu naprawiać ani demontować 
iPoda shuffle. iPod shuffle nie zawiera żadnych części przeznaczonych do wymiany 
przez użytkownika. Jeżeli iPod shuffle został zanurzony w wodzie, przekłuty lub 
zrzucony z dużej wysokości, nie używaj go, tylko zabierz do autoryzowanego serwisu 
Apple. Informacje o serwisie można uzyskać wybierając „Pomoc iPoda” z menu Pomoc 
w iTunes lub na stronie www.apple.com/pl/support/ipod/service. Bateria zamontowana 
w iPodzie shuffle może być wymieniana tylko przez autoryzowany serwis. Więcej 
informacji o bateriach znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/batteries.

Używanie ładowarki Apple USB (dostępnej oddzielnie)  Jeśli do ładowania 
iPoda shuffle używasz ładowarki Apple USB (informacje o możliwych miejscach jej 
zakupu znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/ipodstore), przed podłączeniem 
ładowarki do gniazdka z prądem upewnij się, że jest ona prawidłowo złożona. 
Następnie włóż ładowarkę Apple USB do gniazdka. Nie podłączaj i nie odłączaj 
ładowarki Apple USB wilgotnymi rękami. Nie używaj do ładowania baterii iPoda shuffle 
innych ładowarek.

Podczas korzystania z ładowarki Apple USB jej temperatura może wzrosnąć. Zapewnij 
jej odpowiednią wentylację i zachowaj ostrożność.

Odłącz ładowarkę Apple USB w następujących przypadkach:

Â przewód lub wtyczka są uszkodzone,

Â ładowarka miała kontakt z deszczem, płynem lub nadmierną wilgocią,

Â obudowa ładowarki została uszkodzona,

Â podejrzewasz, że ładowarka wymaga naprawy,

Â chcesz wyczyścić ładowarkę.

Unikanie uszkodzeń słuchu  Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności 
może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Ustaw głośność na bezpiecznym 
poziomie. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego poziomu głośności 
powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może postępować 
uszkadzanie słuchu. W przypadku pojawienia się dzwonienia w uszach, należy przerwać 
słuchanie muzyki i sprawdzić słuch. Im głośniejsza muzyka, tym szybciej może dojść do 
uszkodzenia słuchu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

Â ograniczenie czasu używania słuchawek przy wysokiej głośności,

Â unikanie zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu otoczenia,

Â zmniejszenie głośności, jeżeli nie można słyszeć osób mówiących w pobliżu.

Informacje o sposobie ustalania limitu maksymalnej głośności w iPodzie shuffle 
znajdziesz w rozdziale „Ustalanie limitu głośności” na stronie 27.



38 Rozdział 7    Bezpieczeństwo i obsługa 

 

Bezpieczne prowadzenie samochodu  Korzystanie z iPoda shuffle w samochodzie, 
nawet przy użyciu słuchawek, może być niebezpieczne i jest nielegalne w niektórych 
krajach. Podczas prowadzenia pojazdu należy zachować ostrożność. Przerwij używanie 
iPoda shuffle, jeśli stwierdzisz, że rozprasza to Twoją uwagę podczas obsługi pojazdu 
lub wykonywania innej czynności, która wymaga pełnej uwagi.

Ważne informacje o obsłudze iPoda

Przenoszenie iPoda shuffle  iPod shuffle zawiera wrażliwe elementy. Nie zginaj, nie 
rzucaj, ani nie zgniataj iPoda shuffle.

Używanie wtyczek i gniazd  Nigdy nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazda. Sprawdź, czy 
w gnieździe nie ma przeszkody. Jeśli wtyczka i gniazdo nie dają się łatwo połączyć, 
prawdopodobnie nie pasują do siebie. Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda i czy 
jest właściwie ustawiona względem gniazda.

Przechowywanie i używanie iPoda shuffle w odpowiedniej temperaturze  Używaj 
iPoda shuffle w temperaturze od 0º do 35º C. Czas pracy iPoda shuffle może ulec 
skróceniu w niskiej temperaturze.

Przechowuj iPoda shuffle w temperaturze od -20º do 45º C. Nie zostawiaj iPoda shuffle 
w samochodzie, ponieważ temperatura w zaparkowanych samochodach może 
przekroczyć bezpieczny przedział.

Gdy używasz iPoda shuffle lub ładujesz baterię, normalnym zjawiskiem może być 
nagrzewanie się iPoda shuffle. Obudowa iPoda shuffle działa jak powierzchnia 
chłodząca, która przekazuje ciepło z wnętrza urządzenia do chłodniejszego otoczenia.

Czyszczenie iPoda shuffle Jeżeli chcesz wyczyścić iPoda shuffle, odłącz wszystkie 
przewodu, wyłącz go (przestawiając trzystanowy przełącznik na pozycję OFF) i użyj 
miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki z mikrowłókien. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała 
się do wnętrza iPoda. Do czyszczenia iPoda shuffle nie używaj płynów do mycia szyb, 
innych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków 
do szorowania.

Pozbywanie się iPoda shuffle we właściwy sposób  Informacje na temat właściwego 
pozbywania się iPoda shuffle, łącznie z informacjami o zgodności z przepisami, 
znajdziesz w części „Regulatory Compliance Information” na stronie 40.

PAMIĘTAJ:  Niestosowanie się do poniższych instrukcji obsługi może doprowadzić do 
uszkodzenia iPoda shuffle lub innych rzeczy.
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8 Więcej informacji, serwis 
i wsparcie techniczne 

Więcej informacji o używaniu iPoda shuffle możesz 
znaleźć w pomocy ekranowej i na stronach www.

Poniższa tabela podaje adresy, pod którymi można znaleźć więcej informacji o 
oprogramowaniu związanym z iPodami i pomocy technicznej.

Temat Sposób wykonania

Serwis i pomoc techniczna, 
dyskusje, podręczniki 
i pobieranie oprogramowania 
Apple

Idź do:  www.apple.com/pl/support/ipodshuffle

Korzystanie z iTunes Otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes. 
W niektórych krajach dostępny jest internetowy poradnik dla 
użytkowników iTunes. Znajdziesz go na:   
www.apple.com/pl/itunes/tutorials

Najnowsze informacje 
o iPodzie shuffle

Idź do:  www.apple.com/pl/ipodshuffle

Rejestrowanie iPoda shuffle Aby zarejestrować iPoda shuffle, zainstaluj iTunes na komputerze 
i podłącz go.

Sprawdzanie numeru seryjnego 
iPoda shuffle 

Zajrzyj pod klips iPoda shuffle. Możesz także podłączyć 
iPoda shuffle do komputera, zaznaczyć go na liście urządzeń 
w iTunes i kliknąć w kartę „Podsumowanie”. 

Uzyskiwanie usługi 
gwarancyjnej

Najpierw wypróbuj porady z tego dokumentu, z pomocy 
ekranowej oraz z zasobów dostępnych w Internecie. Jeżeli to nie 
pomoże, przejdź do:  
www.apple.com/pl/support/ipodshuffle/service
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Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation. See instructions if interference 
to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can 
radiate radio-frequency energy. If it is not installed 
and used properly—that is, in strict accordance with 
Apple’s instructions—it may cause interference with 
radio and television reception.

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital device in 
accordance with the specifications in Part 15 of FCC 
rules. These specifications are designed to provide 
reasonable protection against such interference in a 
residential installation. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation.

You can determine whether your computer system is 
causing interference by turning it off. If the 
interference stops, it was probably caused by the 
computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to 
radio or television reception, try to correct the 
interference by using one or more of the following 
measures:
Â Turn the television or radio antenna until the 

interference stops.
Â Move the computer to one side or the other of the 

television or radio.
Â Odsuń komputer od telewizora lub 

radioodbiornika.
Â Plug the computer into an outlet that is on a 

different circuit from the television or radio. (That 
is, make certain the computer and the television or 
radio are on circuits controlled by different circuit 
breakers or fuses.)

W razie potrzeby należy zwrócić się do 
autoryzowanego serwisu lub sprzedawcy Apple. See 
the service and support information that came with 
your Apple product. Or, consult an experienced 
radio/television technician for additional 
suggestions.

Important:  Changes or modifications to this product 
not authorized by Apple Inc. could void the EMC 
compliance and negate your authority to operate 
the product.

This product was tested for EMC compliance under 
conditions that included the use of Apple peripheral 
devices and Apple shielded cables and connectors 
between system components. 

It is important that you use Apple peripheral devices 
and shielded cables and connectors between system 
components to reduce the possibility of causing 
interference to radios, television sets, and other 
electronic devices. You can obtain Apple peripheral 
devices and the proper shielded cables and 
connectors through an Apple Authorized Reseller. 
For non-Apple peripheral devices, contact the 
manufacturer or dealer for assistance. 

Responsible party (contact for FCC matters only): 
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Industry Canada Statement
This Class B device meets all requirements of the 
Canadian interference-causing equipment 
regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte 
toutes les exigences du Règlement sur le matériel 
brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

Korea Class B Statement

Russia

Unia Europejska
Zgodność z europejskimi dyrektywami 2006/95/EEC i 
89/336/EEC.
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Informacje o pozbywaniu się i utylizacji 
odpadów

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi 
przepisami zalecane jest specjalne postępowanie ze 
zużytym produktem. Gdy produkt ten osiągnie 
koniec cyklu swej pracy, skontaktuj się z Apple lub 
władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, jakie są 
możliwości recyklingu.

Aby uzyskać informacje o programie utylizacji 
odpadów Apple, 
idź do:  www.apple.com/pl/environment/recycling

Wymiana baterii
Bateria zainstalowana w iPodzie shuffle może być 
wymieniana tylko przez autoryzowany serwis. W celu 
znalezienia lokalnych firm oferujących usługi 
wymiany baterii należy przejść na stronę:
www.apple.com/pl/batteries/replacements.html

Postępowanie ze zużytą baterią
iPod shuffle zawiera baterię. iPod shuffleZe zużytą 
baterią należy postępować zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Deutschland:  Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte 
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses 
Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend 
der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Chiny:

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden 
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale 
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) 
worden gedeponeerd.

Taiwan:

Unia Europejska – informacje o pozbywaniu się 
odpadów:  

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi 
przepisami zalecane jest specjalne postępowanie ze 
zużytym produktem, którego nie należy wyrzucać 
razem z domowymi odpadami. Zużyty produkt 
powinien być przekazany do specjalnego punktu 
zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze 
lokalne. Niektóre punkty zbierające zużyty sprzęt nie 
pobierają opłat. Postępowanie takie ma na celu 
zachowanie i ochronę zasobów środowiska 
naturalnego oraz ochronę zdrowia.

Apple i środowisko naturalne 
Firma Apple dokłada wszelkich starań, aby 
zminimalizować ujemny wpływ na środowisko 
naturalne swoich produktów i stosowanego procesu 
produkcyjnego.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
www.apple.com/pl/environment

© 2009 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, 
iPod, iTunes, Mac, Macintosh oraz Mac OS są znakami towarowymi 
firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Finder oraz 
Shuffle znakami towarowymi firmy Apple Inc. Apple Store oraz iTunes 
Store są znakami usługi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i 
innych krajach. Nazwy innych firm i produktów wymienione tutaj 
mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich 
właścicieli. 

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach 
informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów. 
Wszelkie porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są 
zawierane pomiędzy sprzedającym i użytkownikiem. Dołożono 
wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były 
dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

PL019-1531/2009-04
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