
MagSafe 2 Thunderbolt USB 3

HDMISDXC USB 3หูฟัง

คลิก
กดลงที่ใดๆ บนแทร็กแพ็ดเพื่อคลิก  
หรือด้วยการเปิดใช้งานแตะเพื่อคลิก   
โดยการแตะแบบง่ายๆ ที่หน้าสัมผัส

คลิกแบบที่สอง (คลิกขวา)
คลิกด้วยสองนิ้วเพื่อเปิดเมนูลัด  
หรือด้วยการเปิดใช้งานแตะเพื่อคลิก   
โดยการแตะสองนิ้วที่ใดๆ 

ปัดเพื่อไปต่อ
ปัดด้วยสองนิ้วเพื่อพลิกผ่านหน้าเว็บ เอกสาร 
และอื่นๆ  

คลิกสองครั้ง
กดลงสองครั้งที่ใดๆ บนแทร็กแพ็ด  
หรือด้วยการเปิดใช้งานแตะเพื่อคลิก  
โดยการแตะสองครั้งที่หน้าสัมผัส

เลื่อนด้วยสองนิ้ว
สัมผัสด้วยสองนิ้วเบาๆ ผ่านแทร็กแพ็ดเพื่อเลื่อน
ในทิศทางใดๆ เช่น ขึ้น ลง หรือด้านข้าง

ซูมอัจฉริยะ
แตะสองครั้งที่แทร็กแพ็ดด้วยสองนิ้วเพื่อขยาย
หน้าเว็บอย่างรวดเร็ว

จีบนิ้วเพื่อซูม
ซูมเข้าและออกรูปภาพและหน้าเว็บได้อย่าง
แม่นยำาโดยการจีบนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 

สลับระหว่างแอปฯ เต็มหน้าจอ
ปัดด้วยสามนิ้วเพื่อย้ายจากแอปฯ เต็มหน้าจอ
ไปเป็นรูปแบบอื่นๆ 

ดู Launchpad 
จีบด้วยสี่นิ้วเพื่อดูแอปฯ ทั้งหมดของคุณใน 
Launchpad 

หมุน
หมุนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ตามเข็มนาฬิกาหรือ
ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหมุนรูปภาพ

ดู Mission Control 
ปัดขึ้นด้วยสามนิ้วเพื่อดูหน้าต่างที่เปิดทั้งหมด
บนเครื่อง Mac 

เรียนรู้เพิ่มเติม
เลือกการตั้งค่าระบบจากเมนู Apple และคลิก
แทร็กแพ็ดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะ
ท่าทาง 

เริ่มต้น
เมื่อคุณเริ่มใช้งานเครื่อง MacBook Pro ในครั้งแรก ผู้ช่วยการติดตั้งจะทำางาน
เพื่อให้คุณสามารถดำาเนินการต่อได้ ด้วยสองหรือสามขัน้ตอนอย่างงา่ยสำาหรับ
เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ การถ่ายโอนเนื้อหาจากเครื่อง Mac หรือ PC 
อื่นของคุณ และการสร้างบัญชีผู้ใช้สำาหรับเครื่อง Mac  

คุณจะยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณได้ ดังนั้นคุณสามารถ
ดาวน์โหลดแอปฯ จาก App Store เลือกซื้อสินค้าใน iTunes Store และ 
Apple Online Store เข้าถึง iCloud และสร้างการโทรออกแบบวิดีโอด้วย 
FaceTime ถ้าคุณไม่มี Apple ID สามารถสร้างได้ง่ายๆ และไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลักษณะท่าทางแบบมัลติทัช
คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้หลากหลายบน MacBook Pro ของคุณ โดย
ใช้ลักษณะท่าทางแบบง่ายๆ สัมผัสบนแทร็กแพ็ด ลักษณะท่าทางต่างๆ เหล่านี้จะ
เป็นลักษณะที่นิยมใช้กัน

เพื่อเข้าถึงหน้าเดสก์ท็อป
หน้าเดสก์ท็อปจะเป็นท่ีท่ีคุณสามารถค้นหาทุกๆ ส่ิงและทำาส่ิงต่างๆ บนเคร่ือง Mac  
ของคุณได้ Dock ที่ด้านล่างจะเป็นส่วนที่สะดวกสบายสำาหรับจัดเก็บแอปฯ ที่คุณ
ใช้บ่อยๆ อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถเปิดการตั้งค่าระบบที่จะช่วยให้คุณปรับแต่ง
เดสก์ท็อปและการตั้งค่าอื่นๆ บนเครื่อง Mac ของคุณได้ คลิกไอคอน Finder 
เพื่อไปถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเรว็ แถบเมนูที่ด้านบนจะ
ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เก่ียวกับเครื่อง Mac ของคุณ สำาหรับ
ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ให้คลิกไอคอน Wi-Fi  
เครื่อง Mac จะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่คุณได้เลือกไว้ระหว่างการติดตั้งอย่าง
อัตโนมัติ

สวัสดี

iCloud
iCloud จะจัดเก็บเพลง รูปภาพ เมล และอ่ืนๆ ของคุณ และยังใส่ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ัน 
ไปยังเคร่ือง Mac, iPad, iPhone, iPod touch และเคร่ือง PC อีกด้วย ท้ังหมดน้ี 
ไม่จำาเป็นต้องเชื่อมต่อหรือเชื่อมข้อมูล ดังนั้นเมื่อคุณซื้อเพลงบนอุปกรณ์หนึ่งๆ 
เพลงจะถูกดาวน์โหลดไปทุกๆ อุปกรณ์อ่ืนอย่างอัตโนมัติ และด้วยการกระจายภาพ  
รูปภาพล่าสุดของคุณจะปรากฏทุกๆ ที่ที่คุณต้องการดูรูปภาพเหล่านั้นได้ สำาหรับ
ปรับแต่งการตั้งค่า iCloud ของคุณ ให้เปิดเมนู Apple เลือกการตั้งค่าระบบ  
จากนั้นคลิก iCloud ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณและเลือกคุณสมบัติของ 
iCloud ที่คุณต้องการเปิดใช้

สาระสำาคัญ
โปรดอ่านเอกสารและข้อมูลความปลอดภัยนี้ในคู่มือข้อมูลสำาคัญของผลิตภัณฑ์
อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณในครั้งแรก

เรียนรู้เพิ่มเติม
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และเรียนรู้สิ่งต่างๆ เก่ียวกับคุณสมบัติของ  
MacBook Pro ได้ที่ www.apple.com/asia/macbookpro 

วิธีใช้
คุณสามารถค้นหาคำาตอบสำาหรับคำาถามได้ตลอดเวลา ซึ่งจะอยู่ในลักษณะของ 
ขั้นตอนแนะนำาและข้อมูลการแก้ปัญหา ที่อยู่ในศูนย์ความช่วยเหลือ คลิกไอคอน 
Finder คลิกวิธีใช้ในแถบเมนูและเลือกศูนย์ความช่วยเหลือ

ยูทิลิตี้ต่างๆ ภายใน Mac OS X
ถ้าคุณประสบปัญหากับเครื่อง Mac ของคุณ ยูทิลิตี้ Mac OS X จะสามารถช่วยคุณ
ปรับปรุงแก้ไขหน่วยจัดเก็บแบบแฟลชของคอมพิวเตอร์ กู้คืนซอฟต์แวร์และข้อมูล
ของคุณจากข้อมูลสำารองของ Time Machine หรือลบหน่วยจัดเก็บแบบแฟลชและ
ติดตั้ง OS X Lion และแอปพลิเคชั่นของ Apple ใหม่อีกครั้ง คุณยังสามารถใช้ 
Safari เพื่อขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ได้อีกด้วย ถ้าเครื่อง Mac ของคุณตรวจ
พบปัญหา เครื่องจะเปิดยูทิลิตี้ภายใน Mac OS X อย่างอัตโนมัติ หรือคุณสามารถ
เปิดได้ด้วยตนเองโดยการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ขณะที่กดแป้น Command และ R 
ค้างไว้ 

สนับสนุน
เครื่อง MacBook Pro ของคุณมาพร้อมกับความช่วยเหลือทางเทคนิคภายใน  
90 วันและหนึ่งปีสำาหรับการรับประกันการซ่อมบำารุงที่คุ้มครอง ได้ที่ Apple 
Retail Store หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โปรดเยี่ยมชม 
www.apple.com/asia/support/macbookpro สำาหรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคบน MacBook Pro หรือโทรติดต่อ ประเทศไทย : 001 800 441 2904
www.apple.com/support/country

คุณสมบัติทั้งหมดนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่
TM และ © 2012 Apple Inc. Designed by Apple in California. Printed in XXXX    
TH034-6358-A 

เมนูวิธีใช้ แถบเมนู

Finder Dock การตั้งค่าระบบ

คู่มือเริ่มต้น

เริ่มต้นโยกย้าย
เป็นวิธีง่ายๆ สำาหรับการย้ายไฟล์ เช่น เอกสาร อีเมล รูปภาพ เพลง และภาพยนตร์
ไปยัง Mac เคร่ืองใหม่จากเคร่ือง Mac หรือ PC อ่ืนๆ คร้ังแรกท่ีคุณเร่ิมต้นกับ Mac 
เคร่ืองใหม่ของคุณ จะปรากฏข้ันตอนท่ีคุณต้องดำาเนินการผ่านในกระบวนการถ่ายโอน
ข้อมูลท้ังหมดท่ีคุณต้องทำาจะปรากฏให้ปฏิบัติตามข้ันตอนบนหน้าจอ

ยินดีต้อนรับสู่ MacBook Pro ใหม่ของคุณ เราจะแสดงให้คุณได้เห็น 
องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด

สถานะ 
Wi-Fi  

แทร็กแพ็ดแบบ
มัลติทัช

ตัวเชื่อมต่อไฟของ 
MagSafe 2

อะแดปเตอร์ไฟ สายไฟเอซี
ปุ่มเปิด 
หรือปิด

ปลั๊กเอซี

กล้อง FaceTime แบบ HD 



MailLaunchpad Mission Control Mac App StoreiTunes iCal iPhoto iMovieFaceTimeเว็บเบราว์เซอร์ Safari 

คลิกไอคอนใน Dock และท่องไปใน
เว็บอย่างรวดเร็วทันใจเพียงใช้ลักษณะ
ท่าทางแบบมัลติทัช เล่ือนข้ึนหรือลง
ด้วยสองน้ิวบนแทร็กแพ็ด ปัดขวาหรือ
ซ้ายด้วยสองน้ิวบนแทร็กแพ็ดเพ่ือกลับ

Top Sites
เข้าถึงภาพรวมของเว็บไซต์ที่
คุณได้เข้าถึงอยู่บ่อยๆ ได้
อย่างรวดเร็ว

อีเมลครบวงจร
ดูบัญชีทั้งหมดของคุณใน 
Mail สำาหรับการเข้าถึง
เพียงคลิกเดียว

ดูข้อความสนทนา
ดูข้อความอีเมลทั้งหมดจาก
การสนทนา

ค้นหา
การค้นหาที่เฉพาะเจาะจงจะให้
ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ
ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

Mail จะช่วยให้คุณจัดการบัญชีอีเมล
ของคุณท้ังหมดจากท่ีเดียว กล่องเมล
เข้าท่ีไม่มีโฆษณา ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้
เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม ซ่ึง
สามารถทำางานร่วมกับมาตรฐานอีเมล
ส่วนใหญ่ รวมถึง POP3 และ IMAP 

ไปมาระหว่างหน้า แตะสองคร้ังด้วย
สองน้ิวเพ่ือขยายหน้า จากน้ันแตะอีก
สองคร้ังเพ่ือย้อนกลับไปยังขนาดเร่ิม
ต้น หรือจีบน้ิวเพ่ือซูมเข้าหรือออก

และบริการอีเมลยอดนิยม เช่น Gmail, 
Yahoo! Mail และเมล AOL คุณยัง
สามารถใช้ Mail กับบัญชีอีเมลฟรีของ 
me.com ท่ีคุณได้รับมากับ iCloud ได้ 
คร้ังแรกท่ีคุณเปิด Mail ผู้ช่วยการติดต้ัง 
จะช่วยให้คุณเร่ิมต้นใช้งานได้

เปิด Launchpad 
คลิกไอคอน Launchpad 
ใน Dock

โฟลเดอร์
จัดกลุ่มแอปฯ ในโฟลเดอร์
โดยการลากแอปฯ หนึ่งไป
บนแอปฯ อื่น

Launchpad จะเป็นหน้าหลักสำาหรับ 
แอปฯ ท้ังหมดบนเคร่ือง Mac ของคุณ  
เพียงคลิกไอคอน Launchpad ใน  
Dock หน้าต่างท่ีเปิดอยู่ของคุณจะถูก 
แทนด้วยแอปฯ ท้ังหมดท่ีแสดงแบบ 
เต็มหน้าจอ จัดเรียงแอปฯ ได้ตามท่ี 

คุณต้องการ จัดกลุ่มแอปฯ เหล่าน้ันใน 
โฟลเดอร์ หรือลบออกจากเคร่ือง Mac  
เม่ือคุณดาวน์โหลดแอปฯ จาก  
Mac App Store แอปฯ น้ันจะปรากฏ
ใน Launchpad อย่างอัตโนมัติ

Mission Control ช่วยให้คุณมองเห็น 
ภาพโดยรวมของทุกส่ิงท่ีทำางานบน  
Mac ของคุณ คลิกไอคอน 
Mission Control ใน Dock และ 
เดสก์ท็อปของคุณจะซูมออกเพ่ือแสดง 
หน้าต่างท่ีเปิดอยู่ท้ังหมดในทุกๆ  
แอปพลิเคช่ัน 

แอปพลิเคช่ันท่ีเปิดเต็มหน้าจอ และ
แอปพลิเคช่ันขนาดเล็กของหน้าจอหลัก
ท่ีเรียกว่าวิดเจ็ต คลิกทุกส่ิงเพ่ือซูมเข้า
ส่ิงน้ัน แนวคิดของ Mission Control 
คือเป็นศูนย์รวมระบบของคุณ เพ่ือดู 
ทุกส่ิงและไปยังทุกท่ีเพียงแค่คลิก

เปิด Mission Control
คลิกไอคอน Mission Control 
ใน Dock

เพิ่มพื้นที่ของเดสก์ท็อป
คลิกปุ่ม + ทางขวาของ
แถบด้านบนเพื่อเพิ่มพื้นที่
ใหม่

Dashboard
ตั้งอยู่ที่ด้านบนซ้าย
เพื่อง่ายต่อการเข้า
ถึง

รายการการอ่าน
คลิกไอคอนแว่นตาเพื่อบันทึก
หน้าที่ต้องการกลับมาอ่าน

Mac App Store เป็นหนทางท่ีดี 
สำาหรับค้นหาและดาวน์โหลดแอปฯ  
มากมายสำาหรับเคร่ือง Mac ของคุณ  
จากเกมและเครือข่ายสังคมเพ่ือใช้งาน 
แอปฯ และอ่ืนๆ แอปฯ ใหม่ๆ จะติดต้ัง 
ไปยัง Launchpad ได้ในข้ันตอนเดียว 
คุณสามารถติดต้ัง และดาวน์โหลด
แอปฯ บนทุกๆ เคร่ือง Mac ท่ีได้รับ 

การรับรองสำาหรับความเป็นส่วนตัว
ของคุณได้ Mac App Store จะช่วย
ให้คุณรู้ทันทีเม่ือแอปฯ น้ันๆ สามารถ
อัปเดตได้ ดังน้ันคุณได้ใช้งานเวอร์ช่ัน
ใหม่ๆ อยู่เสมอ เปิด Mac App Store 
โดยการคลิกท่ีไอคอนบน Dock 

สำาหรับ iTunes คุณสามารถจัดการ
และเล่นเพลงและวิดีโอแบบดิจิตอลของ
คุณบนเคร่ือง Mac ได้ คุณสามารถ
เลือกซ้ือเพลง ภาพยนตร์ ทีวีโชว์ 
หนังสือและอ่ืนๆ ได้ใน iTunes Store 

อีกท้ัง iTunes ยังเป็นท่ีท่ีคุณจะค้นหา
รายการต่างๆ บน App Store 
สำาหรับ iPad, iPhone และ  
iPod touch ได้อีกด้วย

iTunes Store
ค้นหาและซื้อเพลง ภาพยนตร์ และ
อื่นๆ ที่ออกใหม่

Genius Mix
ให้ iTunes ช่วยค้นหาคลังเพลง 
ของคุณและจัดกลุ่มเพลงที่เข้า
กันได้เป็นอย่างดี

ปฏิทินที่หลากหลาย
เข้าถึงปฏิทินทั้งหมดของคุณ
จากที่เดียว

ติดตามหมายกำาหนดการของคุณด้วย  
iCal คุณสามารถสร้างปฏิทินแยกออก 
จากกันได้ เช่น อันหน่ึงสำาหรับท่ีบ้าน  
อีกอันหน่ึงสำาหรับท่ีโรงเรียน หรืออันท่ี 
สามสำาหรับท่ีทำางาน ดูปฏิทินท้ังหมด 
ของคุณในหน้าต่างเดียวหรือเลือกเพ่ือ 
ดูปฏิทินเฉพาะท่ีต้องการ สร้างและส่ง 

หมายเชิญโดยใช้ข้อมูลรายช่ือจาก 
สมุดท่ีอยู่ของคุณ จากน้ันดูบุคคลท่ี
ตอบรับ ใช้ iCloud เพ่ืออัปเดตปฏิทิน 
บนทุกๆ อุปกรณ์ของคุณอย่างอัตโนมัติ
หรือแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้ iCloud  
คนอ่ืนๆ  

สร้าง
สร้างหนังสือ การ์ด และ
ปฏิทิน

ใบหน้า
iPhoto จะสามารถจัดการ
รูปภาพของคุณตามบุคคล
เหล่านั้นได้

กิจกรรม
คลิกสองคร้ังท่ีกิจกรรมใดๆ  
เพื่อเลือกหารูปภาพ

iPhoto เป็นหนทางท่ีดีในการจัดการ  
เลือกหา แก้ไข และแบ่งปันรูปภาพของ 
คุณบนเคร่ือง Mac คุณสามารถ 
จัดการคลังรูปภาพของคุณตามใบหน้า  
สถานท่ี และกิจกรรมได้ สำาหรับส่ง 

รูปภาพด้วยอีเมลหรือเผยแพร่ไปยัง  
Facebook ให้เลือกรูปภาพ และ 
คลิกแบ่งปันในมุมขวาล่างของหน้าจอ  
หรือคลิกสร้างรูปช่ืนชอบของคุณใน 
หนังสือภาพ ปฏิทิน และการ์ด

หน้าต่างเลือกหากิจกรรม
วิดีโอที่คุณได้นำาเข้าไว้จะ
ปรากฏที่นี่ซึ่งคุณจะสามารถ
เข้าถึงคลิปทั้งหมดของคุณได้

หน้าต่างเลือกหาโปรเจ็กต์
เพียงแค่วางสิ่งที่คุณเลือกใน
โปรเจ็กต์ก็จะสามารถสร้าง
ภาพยนตร์ที่น่าอัศจรรย์ได้

iMovie จะรวบรวมคลิปวิดีโอท้ังหมด 
ของคุณไว้ในท่ีเดียว และให้คุณได้ใช้ 
งานเคร่ืองมือแก้ไข ธีม และเอฟเฟ็กต์ 
พิเศษท่ีคุณจำาเป็นในการเปล่ียนส่ิง
เหล่าน้ันไปเป็นส่ิงน่าอัศจรรย์ใจ  
คุณสามารถทำาให้ภาพยนตร์ดูน่าท่ึง 
หรือเป็นตามแบบฉบับภาพยนตร์

ตัวอย่างของฮอลลีวูดได้เพียงคลิกไม่ก่ี 
คร้ัง และ iMovie จะช่วยให้คุณนำาเข้า 
วิดีโอจากกล้องวิดีโอดิจิตอลทีนิ่ยมกัน
ส่วนใหญ่ iPad, iPhone หรือ  
iPod touch หรือกล้อง FaceTime 
บนเคร่ือง Mac ของคุณ

FaceTime สำาหรับ Mac จะช่วยให้ 
คุณได้พูดคุยแบบเห็นหน้ากับคนอ่ืนๆ  
บน iPad, iPhone, iPod touch หรือ 
เคร่ือง Mac จากเคร่ือง Mac ของคุณ* 

สำาหรับต้ังค่า FaceTime ท้ังหมดน้ี 
คุณจำาเป็นต้องมี Apple ID และ 
ท่ีอยู่อีเมล สำาหรับเร่ิมต้นโทรแบบเห็น 
หน้า ให้คลิกรายช่ือในสมุดท่ีอยู่ของคุณ

ชื่นชอบ
เพิ่มรายชื่อที่ใช้งานบ่อยของคุณ
ไปที่ชื่นชอบเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง

การดูปฏิทิน
เลือกดูตามที่คุณสนใจ 
เช่น วัน สัปดาห์ เดือน
หรือปี

ดูแบบเต็มหน้าจอ
คลิกปุ่มเต็มหน้าจอเพื่อไปยัง
การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ

ทันสมัยอยู่เสมอ
การอัปเดตจะทำาให้แอปฯ ที่ซื้อไว้
ของคุณปรากฏอย่างอัตโนมัติ

เพิ่มกิจกรรม
คลิกสองครั้งเพื่อ
สร้างกิจกรรมใหม่

ค้นหาแอปฯ ใหม่ๆ 
เลือกหาแอปฯ ต่างๆ มากมาย
และดาวน์โหลดแอปฯ เหล่าน้ัน 
ไปยัง Launchpad ได้

*จำาเป็นต้องเปิดใช้งาน FaceTime บนอุปกรณ์ของผู้โทรออกและผู้รับ อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่


