
เปิด Launchpad
คลิกไอคอน Launchpad 
ใน Dock

โฟลเดอร์
จัดกลุ่มแอปฯ เป็น
โฟลเดอร์ต่าง ๆ โดยลาก
แอปฯ หนึ่งไปทับแอปฯ 
อีกตัวหนึ่ง

เมนูวิธีใช้ แถบเมนู

Finder Dock การตั้งค่าระบบ

แทร็คแพด Multi-Touchตัวเชื่อมต่อ MagSafe 2

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ สายไฟ ACปุ่มเปิด/ปิด

ปลั๊ก AC

SDXC
ถ่ายโอนรูปภาพจาก
การ์ดหน่วยความจำา
ของกล้องของคุณ

HDMI
เชื่อมต่อกับ HDTV 
ของคุณ

MagSafe 2
สายไฟที่เชื่อมติดด้วย
แม่เหล็ก

กล้อง FaceTime แบบ HD
โทรผ่านจอภาพ ถ่ายวิดีโอ HD 
และถ่ายสแนปช็อต

Thunderbolt 2
เชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกและ
อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

USB 3
ชาร์จอุปกรณ์ เชื่อมต่อที่เก็บ
ข้อมูลภายนอก และอื่น ๆ

Wi-Fi ค้นหา

เริ่มต้นกันเถอะ
กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเริ่มใช้งาน MacBook Pro ของคุณ แล้วผู้ช่วยตั้งค่าจะนำาคุณ
ผ่านขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเพื่อให้คุณพร้อมใช้งานอย่างรวดเรว็  
ผู้ช่วยตั้งค่าจะนำาคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ของคุณแล้วสร้างบัญชีผู้ใช้
สำาหรับ Mac ของคุณ และทำาได้แม้กระทั่งถ่ายโอนเอกสาร อีเมล รูปภาพ เพลง 
และภาพยนตร์ของคุณจาก Mac หรือพีซีเครื่องอื่นไปยัง Mac ของคุณ

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณในผู้ช่วยตั้งค่า สิ่งนี้จะตั้งค่าบัญชี
ของคุณโดยอัตโนมัติใน Mac App Store และ iTunes Store และในแอปฯ เช่น 
ข้อความ และ FaceTime เพื่อให้แอปฯ เหล่านั้นพร้อมใช้งานในครั้งแรกที่คุณเปิด 
ผู้ช่วยตั้งค่ายังจะตั้งค่า iCloud เพื่อให้แอปฯ เช่น Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน และ 
Safari มีข้อมูลล่าสุดของคุณทั้งหมดรอคุณอยู่ หากคุณไม่มี Apple ID คุณสามารถ 
สร้างได้ในผู้ช่วยตั้งค่า 

ควบคุม Mac ของคุณด้วยลักษณะท่าทาง Multi-Touch
คุณสามารถทำาสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายใน MacBook Pro ของคุณโดยใช้ลักษณะ
ท่าทางอย่างงา่ยในแทร็คแพด ต่อไปนี้คือลักษณะท่าทางที่เป็นที่นิยม

ทำาความรู้จักกับเดสก์ท็อปของคุณ
เดสก์ท็อปคือที่ที่คุณสามารถค้นหาทุกสิ่งและทำาทุกอย่างใน Mac ของคุณ Dock 
ที่ด้านล่างของหน้าจอเป็นที่ที่สะดวกในการเก็บแอปฯ ที่คุณใช้บ่อยที่สุด Dock ยัง
เป็นที่ที่คุณสามารถเปิดการตั้งค่าระบบ ซึ่งจะให้คุณปรับแต่งเดสก์ท็อปของคุณและ
การตั้งค่าอื่น ๆ ใน Mac ของคุณด้วยตัวเอง คลิกไอคอน Finder เพื่อเข้าถึงไฟล์
และโฟลเดอร์ของคุณทั้งหมดอย่างรวดเรว็ 

แถบเมนูที่ด้านบนมีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับ Mac ของคุณ ในการ
ตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายของคุณ ให้คลิกไอคอน Wi-Fi  
Mac ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่คุณเลือกในระหว่างการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ 
คุณยังสามารถค้นหาทุกสิ่งใน Mac ของคุณโดยใช้การค้นหา Spotlight

สวัสดี

คลิก
กดที่ใดก็ได้ในแทร็คแพดเพื่อคลิก หรือ 
เมื่อเปิดใช้งาน แตะเพื่อคลิก อยู่ ให้
เพียงแค่แตะที่พื้นผิว

คลิกรอง (คลิกขวา)
คลิกด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อเปิดเมนูคีย์ลัด 
หรือ เมื่อเปิดใช้งาน แตะเพื่อคลิก อยู่ ให้
แตะสองนิ้วที่ใดก็ได้

กวาดเพื่อนำาทาง
กวาดด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อพลิกดูหน้าเว็บ 
เอกสาร และอื่น ๆ

เลื่อนด้วยนิ้วสองนิ้ว
ปัดนิ้วสองนิ้วไปบนแทร็คแพดเพื่อ 
เลื่อนไปในทิศทางใดๆ บน ล่าง  
หรือด้านข้าง

ค้นหาแอปฯ ที่คุณต้องการอย่างรวดเรว็
Mac ของคุณมาพร้อมแอปฯ ที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถใช้จัดการรูปภาพของคุณ
ได้อย่างเต็มที่ สร้างเอกสาร เลือกดูเว็บ จัดการปฏิทินของคุณ และอื่น ๆ อีกมาก 
Launchpad คือที่ที่คุณสามารถค้นหาแอปฯ ทั้งหมดใน Mac ของคุณได้อย่าง
ง่ายดาย คลิกไอคอน Launchpad ใน Dock เพื่อดูการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
ของแอปฯ ทั้งหมดของคุณ จัดเรียงแอปฯ ในแบบที่คุณต้องการ จัดกลุ่มแอปฯ 
เหล่านั้นเป็นโฟลเดอร์ต่าง ๆ หรือลบออกจาก Mac ของคุณ เมื่อคุณดาวน์โหลด
แอปฯ จาก Mac App Store แอปฯ ตัวนั้นจะปรากฏใน Launchpad โดย
อัตโนมัติ 

ทำาให้อุปกรณ์ของคุณทำางานไปด้วยกันอยู่เสมอด้วย iCloud
iCloud จะให้คุณเข้าถึงเพลง รูปภาพ ปฏิทิน รายชื่อ เอกสาร และอื่น ๆ ของคุณ
ได้จาก Mac, iPhone, iPad, iPod touch และแม้กระทั่งพีซีของคุณ และ iCloud 
จะทำาทุกสิ่งให้อัปเดตอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ ซื้อเพลงในอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง และเพลงจะ
มีให้ใช้งานได้ทันทีในอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณทุกชิ้นด้วย สร้างเอกสาร Pages 
ใหม่ใน Mac ของคุณ แล้วสามารถแก้ไขด้วย iPad ของคุณได้ตลอดเวลา ถ่ายรูป
ด้วย iPhone และรูปภาพนั้นจะปรากฏใน iPhoto ใน Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ 
iCloud สามารถช่วยให้คุณระบุตำาแหน่งและป้องกัน Mac ของคุณหากคุณใส่
รูปภาพไว้ผิดที่ ในการเลือกคุณสมบัติ iCloud ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ให้เลือก
การตั้งค่าระบบใน Dock แล้วคลิก iCloud 

คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

ยินดีต้อนรับสู่ MacBook Pro เครื่องใหม่ของคุณ  
ให้เราแสดงสิ่งต่าง ๆ ให้คุณดู

โน้ตสำาคัญ
โปรดอ่านเอกสารนี้และข้อมูลความปลอดภัยในคู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำาคัญ
อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งแรก

เรียนรู้เพิ่มเติม
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูการสาธิต และเรียนรู้เก่ียวกับคุณสมบัติเพิ่ม
เติมมากกว่านี้ของ MacBook Pro ได้ที่ www.apple.com/th/macbookpro

วิธีใช้
คุณมักจะสามารถหาคำาตอบให้กับคำาถามของคุณ เช่นเดียวกับขั้นตอนและข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหาได้ในศูนย์วิธีใช้ คลิกไอคอน Finder คลิก วิธีใช้ ในแถบเมนู 
แล้วเลือก ศูนย์วิธีใช้ คุณยังสามารถใช้ Safari ในการรับวิธีใช้ออนไลน์ได้อีกด้วย 

ยูทิลิตี้ OS X
หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Mac ของคุณ ยูทิลิตี้ OS X สามารถช่วยให้คุณกู้คืน
ซอฟต์แวร์และข้อมูลของคุณจากข้อมูลสำารอง Time Machine หรือติดตั้ง OS X 
และแอปพลิเคชั่น Apple ใหม่ได้ หาก Mac ของคุณตรวจพบปัญหา Mac จะเปิด 
ยูทิลิตี้ OS X โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเปิดด้วยตัวคุณเองได้โดยเริ่มการ
ทำางานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ในระหว่างที่กดแป้น Command และแป้น R 
ค้างไว้ 

การสนับสนุน
MacBook Pro ของคุณมาพร้อมกับการสนุนสนุนทางเทคนิค 90 วัน และระยะ
เวลาการประกันซ่อมแซมฮาร์ดแวร์หนึ่งปีที่ร้านค้าปลีกของ Apple หรือผู้ให้
บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โปรดเยี่ยมชม www.apple.com/th/
support/macbookpro สำาหรับการสนับสนุน MacBook Pro  
หรือโทรติดต่อ ประเทศไทย : 001 800 441 2904 
www.apple.com/support/country

ไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดได้ครบทุกพื้นที่
TM และ © 2013 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Designed by Apple in California. Printed in XXXX  
TH034-7352-A 

ในการเรยีนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ให้ไปที่ www.apple.com/th/batteries ในการเรยีนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนไฟล์ไปที่ Mac ใหม่ ให้ไปที่ http://support.apple.com/kb/
HT4889?viewlocale=th_TH

คู่มือนี้จะแสดงสิ่งที่อยู่ใน Mac ของคุณ ช่วยคุณในการ
ตั้งค่า และเตรียมให้คุณพร้อมใช้งานด้วยเคล็ดลับของ
แอปฯ ที่คุณจะได้ใช้ในทุกวัน

แบตเตอรี่ของคุณชาร์จไว้แล้วและพร้อมใช้งาน ดังนั้น
หลังแกะกล่อง คุณก็จึงสามารถเริ่มใช้ Mac ของคุณได้
ทันที เมื่อคุณรีชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ คุณจะทราบได้ว่า
แบตเตอรี่ชาร์จเต็มเมื่อไฟสีส้มบนตัวเชื่อมต่อไฟของคุณ 
กลายเป็นสีเขียว

จีบเพื่อซูม
ซูมเข้าและออกจากรูปภาพและหน้าเว็บ 
อย่างแม่นยำามากขึ้นโดยการจีบนิ้วโป้ง 
กับนิ้วอื่น 

เรียนรู้เพิ่มเติม
ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะท่าทาง 
ให้เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple 
แล้วคลิก แทร็คแพด

ในการเรยีนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ตและตัวเชื่อมต่อ ให้ไปที่ support.apple.com/kb/
HT2494?viewlocale=th_TH 

www.apple.com/th/macbookpro
www.apple.com/th/support/macbookpro
www.apple.com/th/support/macbookpro
www.apple.com/support/country
www.apple.com/th/batteries
http://support.apple.com/kb/HT4889?viewlocale=th_TH
http://support.apple.com/kb/HT4889?viewlocale=th_TH
support.apple.com/kb/HT2494?viewlocale=th_TH
support.apple.com/kb/HT2494?viewlocale=th_TH


Mail

อีเมลในที่เดียว
ดูบัญชีทั้งหมดของคุณใน 
Mail เพื่อการเข้าถึงในคลิก
เดียว

มุมมองการสนทนา
ดูข้อความอีเมล
ทั้งหมดจากประเด็น
การสนทนา

ค้นหา
จำากัดผลลัพธ์การค้นหาให้
แคบลงอย่างรวดเร็วเพื่อ
ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

Mail จะให้คุณจัดการบัญชีอีเมลของ
คุณทั้งหมดจาก กล่องข้อความเข้าที่
ปราศจากโฆษณากล่องเดียว ถึงแม้ว่า
คุณจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
ก็ตาม Mail ใช้งานได้กับบริการอีเมลที่
เป็นที่นิยมเช่น Gmail, Yahoo! Mail 

และ AOL Mail คุณยังสามารถใช้ 
Mail สำาหรับบัญชีอีเมล iCloud.com 
แบบฟรีที่คุณได้รับจาก iCloud ได้อีก
ด้วย ในคร้ังแรกที่คุณเปิด Mail  
ผู้ช่วยตั้งค่า จะช่วยให้คุณเริ่มต้น

iTunesiBooksแผนที่

iTunes สำาหรับ Mac ทำาให้การ
เพลิดเพลินกับเพลง ภาพยนตร์ 
รายการทีวี และรายการโปรดอื่น ๆ 
เป็นเรื่องง่าย iTunes มาพร้อม 
iTunes Store ที่คุณสามารถค้นหา

iBooks คือวิธีใหม่ในการดาวน์โหลด
และอ่านหนังสือ iBooks มี iBooks 
Store ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือขายดีเล่มล่าสุด
หรือหนังสือคลาสสิกเล่มโปรดของคุณ 
คลิกหนังสือเพื่อเปิด พลิกดูหน้าต่าง ๆ 

สำารวจปลายทางใหม่ ๆ และรับวิธีเดิน
ทางใน Mac ของคุณด้วย แผนที่  
ดูตำาแหน่งโดยใช้ภาพถ่ายแบบ
มาตรฐานหรือแบบดาวเทียม หรือใช้ 
Flyover เพื่อทะยานผ่านเมืองที่เลือก
ในรูปภาพเสมือนจริงแบบ 3D คุณ
สามารถค้นหาข้อมูลสำาหรับจุดน่าสนใจ
ในท้องถิ่น เช่น ร้านอาหารและโรงแรม 

รายการโปรดใหม่และดาวน์โหลด
รายการได้เพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ 
iTunes ยังมาพร้อมวิทยุ iTunes  
ซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการค้นพบเพลง

ด้วยการกวาดหรือคลิก เป็นเรื่องง่ายที่
จะเพิ่มโน้ตและที่คั่นหน้า และแม้กระทั่ง 
ทำาไฮไลท์บทความ หนังสือที่ซื้อจาก 
iBooks Store จะมีให้ใช้งานได้ใน 
Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ได้ และ แผนที่ จะแสดงหมายเลข
โทรศัพท์ รูปภาพ และแม้กระทั่งบท
วิจารณ์ Yelp ให้คุณเห็น เมื่อคุณพบ
ปลายทางของคุณแล้ว แผนที่ จะให้วิธี
เดินทางแบบจุดต่อจุดที่คุณสามารถส่ง
ไปยัง iPhone ของคุณเพื่อใช้การนำา
ทางด้วยเสียงแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวได้ 

iTunes Store
ค้นพบและซื้อเพลง 
ภาพยนตร์ และอื่น ๆ 
ที่มาใหม่

เส้นทาง
แผนที่ จะให้วิธีเดินทาง
อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลการจราจรด้วย

ส่งไปยัง iPhone
ส่งวิธีการเดินทางไปยัง iPhone 
ของคุณสำาหรับการนำาทางด้วย
เสียงขณะไปที่จุดหมาย

ปฏิทิน

ตัวตรวจสอบกิจกรรม
ปฏิทินแสดงตำาแหน่งของ
กิจกรรมบนแผนที่และ
คำานวณเวลาเดินทาง

ติดตามตารางงานอันวุ่นวายของคุณ
ด้วย ปฏิทิน คุณสามารถสร้างปฏิทิน
แยกได้—อันหนึ่งสำาหรับที่บ้าน อีกอัน
สำาหรับที่โรงเรยีน และอันที่สามสำาหรับ
ที่ทำางาน ดูปฏิทินของคุณทุกอันใน
หน้าต่างเด่ียว หรือเลือกเพื่อดูเพียง
ปฏิทินอันที่คุณต้องการ สร้างและส่ง
คำาเชิญ จากนั้นดูว่าใครตอบกลับบ้าง 

เพิ่มตำาแหน่งลงในกิจกรรม แล้วปฏิทิน
จะรวมแผนที่ คำานวณเวลาเดินทาง และ
แม้กระทั่งแสดงการพยากรณ์อากาศไว้
ด้วย ใช้ iCloud เพื่ออัปเดตปฏิทินใน
อุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณหรือแบ่งปัน
ปฏิทินกับผู้ใช้ iCloud คนอื่น ๆ  
โดยอัตโนมัติ

iPhoto, iMovie และ GarageBandข้อความ Pages, Numbers และ Keynote

เพียงเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID ของ
คุณ แล้วคุณจะสามารถส่งข้อความได้
อย่างไม่จำากัด ซึ่งรวมถึงข้อความ 
รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ ไปให้เพื่อน ๆ 
ของคุณใน Mac, iPad iPhone หรือ 
iPad touch ได้ ด้วย iMessage คุณ
ทำาได้แม้กระทั่งเริ่มต้นการสนทนาใน

อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งแล้วสนทนาต่อใน
อุปกรณ์ชิ้นอื่น และหากคุณต้องการพูด
คุยกับบุคคลแบบเห็นหน้า คุณสามารถ 
เริ่มต้นการโทรผ่านจอภาพ*ได้เพียงแค่
คลิกที่ไอคอน FaceTime ที่มุมขวาบน
ของหน้าต่าง ข้อความ

กำาลังตอบกลับ
จุดสามจุดหมายถึง
เพื่อนของคุณกำาลังพิมพ์
ข้อความตอบกลับอยู่

iBooks Store
หนังสือที่ดาวน์โหลด
จาก iBooks Store จะ
ถูกจัดเก็บไว้ใน iCloud

แผงโน้ต
ดูและแก้ไขโน้ตและส่วน
ที่ทำาไฮไลท์ไว้ทั้งหมด
ของคุณในที่เดียว

ค้นหา
ค้นหาคำาหรือวลีอย่าง
รวดเร็วจากหนังสือ
ทั้งเล่ม

ตัวแจ้งการส่ง
ดูเมื่อข้อความ
ของคุณมาถึง 

แผงรูปแบบ
ด้วยแผงรูปแบบอันชาญฉลาด 
คุณจึงสามารถเข้าใช้เครื่องมือ
ของคุณเพียงคลิกแค่ครั้งเดียว

วิทยุ iTunes
เลือกสถานีจากหลายร้อยสถานี
หรือเริ่มสร้างสถานีใหม่ด้วย
ศิลปินหรือเพลงโปรดของคุณ

FaceTime
เริ่มการโทรผ่าน
จอภาพใน ข้อความ 

*จำาเป็นต้องเปิดใช้งาน FaceTime บนอุปกรณ์ของผู้โทรออกและผู้รับ อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่ iPhoto Pages

มุมมองปฏิทิน
เลือกมุมมองที่คุณ
ต้องการ—วัน สัปดาห์ 
เดือน หรือปี

การเพิ่มกิจกรรม
คลิกสองครั้งใน
ปฏิทินเพื่อสร้าง
กิจกรรมใหม่

Mac App Store

Mac App Store คือวิธีที่ดีที่สุดใน
การค้นหาและดาวน์โหลดแอปฯ 
สำาหรับ Mac ของคุณ ตั้งแต่เกมและ
เครือข่ายสังคมไปจนถึงแอปฯ 
ประสิทธิภาพการผลิตและอื่น ๆ แอปฯ 
ตัวใหม่จะถูกติดตั้งและปรากฏใน 
Launchpad ในขั้นตอนเดียว  
คุณสามารถติดตั้งแอปฯ ได้ใน Mac 

สร้างเอกสาร กระดาษคำานวณ และ
งานนำาเสนออันสวยล้ำาใน Mac ของ
คุณ แม่แบบที่สวยงามเป็นตัวช่วยทุ่น
แรงที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ ที่คุณต้องทำา
เพียงเพิ่มคำาและรูปภาพของคุณเอง
เข้าไปเท่านั้น และการปรับแต่งค่าทุก
สิ่งก็เป็นเรื่องง่ายเพียงคลิกเดียวด้วย

iPhoto, iMovie และ GarageBand 
ช่วยให้คุณมีวิธีที่เยี่ยมยอดในการสร้าง
และแบ่งปันรูปภาพ ภาพยนตร์ และ
เพลงของคุณ iPhoto จะช่วยคุณจัด
ระเบียบคลังของคุณตามใบหน้า  
สถานที่ และกิจกรรม และสร้าง 
สมุดภาพ การ์ด และปฏิทินแสนสวย  

ทุกเครื่องที่ได้รับสิทธิ์เพื่อการใช้ส่วน
บุคคลของคุณ และแม้แต่จะดาวน์โหลด
แอปฯ เหล่านั้นอีกครั้งก็ทำาได้ Mac 
App Store จะให้คุณทราบเมื่อมีการ 
อัปเดตของ OS X ให้ใช้งานได้ และ 
สามารถอัปเดตแอปฯ ของคุณได้อย่าง
อัตโนมัติ เปิด Mac App Store โดย
คลิกที่ไอคอนใน Dock

แผงรูปแบบเมนูตามบริบทแบบใหม่ 
คุณยังสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ 
Microsoft Office ได้อีกด้วย และ
คุณสามารถแบ่งปันลิงก์ไปยังงาน 
ของคุณผ่าน Mail หรือแอปพลิเคชั่น 
ข้อความได้อย่างรวดเรว็และง่ายดาย
จากแถบเครื่องมือของคุณ

iMovie จะช่วยให้คุณเปลี่ยนโฮมวิดีโอ
ของคุณให้กลายเป็นภาพยนตร์ตัวอย่าง
ระดับสุดยอด และ GarageBand ก็มี
ทุกสิ่งที่คุณจำาเป็นต้องใชใ้นการเรยีนรู้
การเล่นเครื่องดนตรี เขียนเพลง หรือ
บันทึกเพลง

อัปเดตอยู่เสมอ
อัปเดตแอปฯ ที่ซื้อแล้วของ
คุณแล้ว OS X จะปรากฏ
โดยอัตโนมัติ

ค้นพบแอปฯ ตัวใหม่ ๆ
เลือกดูแอปฯ เป็นพัน ๆ ตัว
และดาวน์โหลดโดยตรงไปที่ 
Launchpad

โปรเจ็กต์
สร้างและสั่งซื้อหนังสือ 
การ์ด และปฏิทินที่คุณทำา
ขึ้นเองได้อย่างง่ายดาย

กิจกรรม
เพียงแค่เลื่อนเคอร์เซอร์ 
เพื่อเลื่อนผ่านรูปภาพใน 
กิจกรรม ใด ๆ อย่างรวดเร็ว

แบ่งปัน
โพสต์รายการโปรดของคุณลง
ใน Facebook หรือแบ่งปัน
ด้วย iCloud หรือ ข้อความ

เพิ่มกราฟิกและอื่น ๆ
สร้างเอกสารที่เต็มไปด้วยสื่อ
ด้วยรูปภาพ ภาพยนตร์ 
แผนภูมิ และอื่น ๆ

Safari เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการท่องเว็บ
ใน Mac ของคุณ เริ่มต้นโดยการป้อน
คำาค้นหาหรือที่อยู่เว็บในช่องค้นหา
อัจฉริยะ การค้นหาอัจฉริยะจะทราบถึง
ความแตกต่างและจะนำาคุณไปที่สถานที่ 
ที่ถูกต้อง คุณสามารถบันทึกหน้าต่าง ๆ 
ลงใน รายการการอ่าน ของคุณเพื่ออ่าน 

Safari

ในภายหลังและลองเยี่ยมชมลิงก์ที่แบ่ง
ปันสำาหรับหน้าที่โพสต์โดยบุคคลที่คุณ
ติดตามใน Twitter และ LinkedIn 
และ Safari จะทำางานกับ iCloud เพื่อ
ทำาให้ที่คั่นหน้า รายการการอ่าน และ
รหัสผ่านเว็บไซต์ของคุณอัปเดตอยู่เสมอ
ในอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ

เว็บไซต์โปรด
คลิกเพื่อแสดงตัวอย่าง
เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
บ่อยที่สุด

แบ่งปัน
ส่งหน้าเว็บหรือแบ่งปันหน้า
เว็บเหล่านั้นกับเครือข่าย
สังคมของคุณอย่างง่ายดาย

แถบข้าง
ที่คั่นหน้า รายการการอ่าน 
และลิงก์ที่แบ่งปันของคุณ
จะปรากฏในแถบด้านข้าง

คลังของคุณ 
ดูเพลง ภาพยนตร์ 
รายการทีวี พ็อดคาสท์ 
และอื่น ๆ ของคุณ

แบ่งปัน
แบ่งปันลิงก์ไปยังงาน 
ของคุณด้วย Mail หรือ 
ข้อความ ได้อย่างง่ายดาย

ที่คั่นหน้า
ที่คั่นหน้าจะถูกผลัก
ข้อมูลไปที่อุปกรณ์
ทั้งหมดของคุณ


