Vítejte

Příručka pro rychlý start

Váš nový MacBook Pro vás vítá.
Rádi bychom vám stručně představili jeho
hlavní prvky.
Tento průvodce obsahuje popis toho nejdůležitějšího
na vašem Macu, usnadní vám jeho nastavení a díky
tipům pro nejčastěji používané aplikace vám pomůže
pustit se rychle do práce.
Baterie je nabitá, takže s Macem můžete pracovat
ihned po vybalení z krabice. Při dobíjení poznáte,
že je baterie plně nabitá, když oranžová kontrolka
na konektoru napájení začne svítit zeleně.

SuperDrive
Čte a vypaluje CD a DVD

Bezpečnostní štěrbina
Gigabitový Ethernet
Připojení k internetu
nebo lokální síti

Napájení MagSafe
Magnetické
připojení
napájecí šňůry

USB 3
Dobíjení zařízení, připojení
externího úložiště a jiné

FireWire 800
Připojení externích
pevných disků
a dalších zařízení

Sluchátková zdířka
Pro připojení sluchátek nebo
externích reproduktorů

Thunderbolt
Připojení externích
monitorů a vysoce
výkonných zařízení

SDXC
Přenos fotografií
z paměťové karty
fotoaparátu

HD kamera FaceTime
Videovolání, záznam HD
videa a pořizování snímků

Další informace o portech a konektorech viz support.apple.com/kb/HT2494?viewlocale=cs_CZ.

Síťová zástrčka

Napájecí adaptér

Síťová šňůra

Zapínací
tlačítko

Napájecí konektor MagSafe

Multi-Touch trackpad

Další informace o baterii viz www.apple.com/cz/batteries.

Dejme se do toho
MacBook Pro spustíte stisknutím zapínacího tlačítka. Průvodce nastavením
vás pak provede několika úvodními kroky, takže budete moci svůj Mac ihned
používat. Průvodce vám pomůže připojit se k Wi-Fi síti a vytvořit uživatelský
účet. Také může do nového Macu přenést vaše dokumenty, e-maily, fotografie,
hudbu a filmy z jiného Macu nebo PC.
Přihlaste se k němu pod svým Apple ID. Tím si nastavíte uživatelský účet
v Mac App Storu a iTunes Storu a také v aplikacích jako Zprávy či FaceTime,
takže je budete moci začít používat hned při prvním otevření. Průvodce
nastaví také iCloud. Díky němu získají aplikace, jako je Mail, Kontakty,
Kalendář, či Safari, přístup k vašim nejnovějším datům. Pokud Apple ID ještě
nemáte, vytvořte si je přímo v Průvodci nastavením.

Další informace o přenosu souborů do vašeho nového Macu viz
support.apple.com/kb/HT6408?viewlocale=cs_CZ.

Ovládání Macu pomocí gest Multi-Touch
Mnoho věcí můžete na MacBooku Pro udělat jednoduchými gesty na
trackpadu. Zde je několik oblíbených gest Chcete-li se dozvědět více,
vyberte v Docku Předvolby systému a klikněte na Trackpad.

Kliknutí
Přitiskněte prst kamkoli na trackpad.
Sekundární kliknutí (pravé tlačítko myši)
Kliknutím dvěma prsty otevřete nabídky zkratek.
Posouvání dvěma prsty
Pohybem dvou prstů po trackpadu můžete posouvat zobrazený
obsah nahoru, dolů nebo do stran.
Navigace přejížděním
Přejížděním dvěma prsty můžete listovat webovými stránkami,
dokumenty a dalším obsahem.

Seznámení s plochou
Plocha je místo, odkud můžete na svém Macu najít nebo provést cokoli,
co potřebujete. V dolní části obrazovky je umístěn panel s nejčastěji
používanými aplikacemi, nazývaný Dock. Můžete zde také otevřít Předvolby
systému, v nichž lze přizpůsobit plochu a upravit další nastavení. Kliknutím na
ikonu Finderu získáte přístup ke všem svým souborům a složkám.
V řádku nabídek u horního okraje obrazovky najdete užitečné informace
o svém Macu. Chcete-li zjistit stav bezdrátového připojení k internetu,
klikněte na ikonu Wi-Fi. Váš Mac se automaticky připojuje k síti zvolené
během nastavení. Pomocí Spotlightu můžete také najít data uložená ve vašem
Macu i užitečné informace na webu.

Nabídka
Nápověda

Finder

Řádek
nabídek

Dock

Wi-Fi

Předvolby
systému

Spotlight

Vyhledání aplikace
Mac je dodáván se skvělými aplikacemi, s nimiž si můžete opravdu užít své
fotografie, vytvářet dokumenty, procházet web a mnoho dalšího. Kteroukoli
aplikaci v Macu snadno najdete na Launchpadu. Aplikace můžete uspořádat
dle libosti. Můžete je i seskupovat do složek.
Další aplikace na vás čekají v Mac App Storu. Když si některou z nich stáhnete,
objeví se na Launchpadu. Mac App Store vás upozorní vždy, když budou
k dispozici aktualizace aplikací nebo OS X a může je pro vás i automaticky
aktualizovat.

Otevření Launchpadu
Klikněte na ikonu
v Docku.

Složky
Aplikace můžete
seskupit přetažením
jedné na druhou.

Procházení
Mac App Storu
Klikněte na
ikonu v Docku.

Vaše data v aktuálním stavu na všech vašich zařízeních
iCloud vám zajistí přístup k vaší hudbě, fotografiím, kalendářům, kontaktům,
dokumentům a dalšímu obsahu z vašeho Macu, iOS zařízení a dokonce i z PC.
Vše je průběžně automaticky aktualizováno.
Vytvoříte‑li na jednom zařízení dokument v Pages, pořídíte fotografii nebo
koupíte skladbu, vše bude okamžitě k dispozici na všech ostatních zařízeních.
Díky iCloud Drivu můžete ukládat své soubory na iCloud, kde je můžete
libovolně uspořádat. S rodinným sdílením můžete jednoduše sdílet nákupy
členů rodiny v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu. iCloud vám pomůže váš
Mac vyhledat a ochránit v případě, že jej ztratíte. Chcete-li vybrat funkce
iCloudu, klikněte v Docku na Předvolby systému a pak na iCloud.

Používání Macu s iOS zařízeními
Když se na svém Macu a iOS zařízeních* přihlásíte k iCloudu, budou se
všechna vaše zařízení schopna při přiblížení navzájem rozpoznat a získají tak
skvělé nové možnosti. Svůj Mac budete moci používat jako hlasitý telefon pro
volání prostřednictvím iPhonu. SMS zprávy odeslané na váš iPhone se objeví
ve Zprávách na Macu, takže budete mít přehled o všech svých konverzacích.
Díky funkci Instant Hotspot váš Mac automaticky využije osobní hotspot
vašeho iPhonu. Se službou Handoff budete moci zahájit některé činnosti na
Macu a později na iOS zařízení pokračovat tam, kde jste přestali, nebo naopak.

Hovory prostřednictvím iPhonu
Volání a posílání textových
zpráv z Macu kliknutím na
telefonní číslo

Handoff
Při předání aktivity na
Mac se v Docku objeví
ikona aplikace.

*Vyžaduje zařízení se systémem iOS 8 nebo novějším. Mac i iOS zařízení musí být přihlášeny k témuž účtu na iCloudu.

Safari
Prohlížeč Safari je ideálním
nástrojem pro surfování na webu na
vašem Macu. Stačí jen zobrazit ikony
oblíbených stránek kliknutím na
dynamické vyhledávací pole nebo
do tohoto pole zadat hledaný výraz
či webovou adresu – Safari rozpozná
rozdíl a nasměruje vás na správné
místo. Webové stránky můžete

Boční panel
Na bočním panelu
najdete své záložky,
Seznam četby
a Sdílené odkazy.

ukládat do seznamu četby a přečíst
si je později. Také můžete přišpendlit
panely se stránkami, které
navštěvujete často, takže budou
trvale otevřené, aktuální a snadno
dostupné. Panelové zobrazení
přináší přehledné uspořádání všech
vašich panelů a usnadňuje vám
vyhledání požadovaného obsahu.

Oblíbené
Kliknutím do dynamického
vyhledávacího pole zobrazíte
ikony svých oblíbených
webových stránek.

Sdílení
Odkazy na zajímavé webové
stránky můžete snadno odeslat
e-mailem nebo sdílet s dalšími
uživateli na sociálních sítích.

Mail
V Mailu můžete spravovat všechny
své e‑mailové účty v jediné schránce
oproštěné od reklam. Mail
spolupracuje s populárními
e‑mailovými službami, jako je iCloud,
Gmail, Yahoo Mail a AOL Mail. Díky
službě Mail Drop jsou velké přílohy
automaticky odesílány na iCloud.
S Anotacemi pak můžete vyplňovat

Všechny e-maily na
jednom místě
V Mailu vidíte
všechny své účty.

a podepisovat formuláře či
připisovat poznámky do PDF.
Jednotlivé zprávy můžete dokonce
smazat nebo označit jako přečtené
či nepřečtené přejetím prstem po
trackpadu. Při prvním otevření Mailu
vám s úvodními kroky pomůže
Průvodce nastavením.

Správa přejížděním
Schránku došlé pošty
můžete spravovat prostým
přejížděním dvěma prsty.

Hledání
Hledání lze zpřesnit
filtrováním výsledků,
takže vždy rychle
najdete vše potřebné.

Kalendář
Svůj nabitý program můžete
úspěšně zkrotit pomocí Kalendáře.
Můžete si vytvořit různé tematické
kalendáře, například jeden na doma,
druhý pro školu a třetí pro
zaměstnání. Všechny kalendáře
můžete zobrazit v jediném okně
nebo můžete zapnout zobrazení
pouze některých kalendářů.
Můžete vytvářet a odesílat pozvánky

Přidání události
Kliknutím na + rychle
vytvoříte událost
v kalendáři.

na události a pak sledovat, kdo
odpověděl. Přidejte k události místo
konání a Kalendář doplní mapu
a předpověď počasí, vypočte jízdní
dobu a upozorní vás, až bude čas
vyrazit. Pomocí iCloudu můžete
udržovat kalendáře na všech svých
zařízeních v aktuálním stavu nebo je
sdílet s jinými uživateli iCloudu.

Inspektor událostí
Kalendář ukazuje u událostí
místo na mapě a vypočte
také, jak dlouho vám
potrvá cesta.

Zobrazení kalendáře
Zde si můžete vybrat
preferované zobrazení – po
dnech, týdnech, měsících
či letech.

Zprávy
Prostě se jen přihlaste pod svým
Apple ID a vyměňujte si s přáteli
iMessage i SMS zprávy, včetně textu,
fotografií, videí a dalších dat (Mac,
iPad, iPhone nebo iPod touch).
Díky službě iMessage můžete
dokonce zahájit konverzaci na
jednom zařízení a pokračovat v ní

Chystaná odpověď
Tři tečky znamenají, že
váš protějšek právě
píše odpověď.

na jiném zařízení. Můžete snadno
zahajovat a spravovat skupinové
konverzace a přidávat k nim názvy
a další účastníky. Chcete‑li si s někým
promluvit tváří v tvář, můžete přímo
z konverzace ve Zprávách spustit
videohovor FaceTime*.

Spravování konverzací
Klikněte na Podrobnosti
a zahajte hovor FaceTime
nebo se podívejte na
přílohy konverzace.

Potvrzení o doručení
Budete vždy vědět, kdy
vaše zpráva dorazila.

*Vyžaduje zařízení podporující FaceTime na straně volajícího i volaného. Není k dispozici ve všech oblastech.

Mapy
S aplikací Mapy můžete na Macu
najít nové cíle cesty a využít
navigaci. Lokality na mapě si můžete
prohlížet ve standardním nebo
satelitním zobrazení. Díky funkci
Flyover se navíc můžete nad
vybranými městy proletět ve
fotorealistickém 3D zobrazení.
Vyhledáte-li informace o místních
zájmových bodech, jako jsou
Navigace
Mapy vám poskytnou
podrobný popis trasy
včetně informací
o dopravní situaci.

restaurace a hotely, Mapy vám
ukážou jejich telefonní čísla,
fotografie a recenze na Yelpu.
Po nalezení cíle vám Mapy nabídnou
trasu pro jízdu autem, chůzi nebo
dokonce spojení hromadnou
dopravou (ve vybraných městech),
kterou si můžete přenést do iPhonu
a použít cestou k navigaci.

Doprava
Naplánujte si jízdu
autobusem, vlakem,
metrem nebo trajektem.

Odeslání do iPhonu
Popis trasy můžete odeslat
do svého iPhonu, který vás
podle něj bude cestou
nahlas navigovat.

Spotlight
Díky Spotlightu můžete ve svém Macu
snadno vyhledat jakákoli data –
dokumenty, kontakty, aplikace,
zprávy a jiné. Bez ohledu na to,
co na svém Macu právě děláte,
můžete Spotlight otevřít pomocí
ikony v řádku nabídek nebo
klávesové zkratky Cmd‑mezerník.

Výsledky
Prohlédněte si výsledky
ve Spotlightu
a posouvejte je dle
potřeby.

Stačí jen začít psát a Spotlight
zobrazí formátované náhledy
výsledků. Pomocí Spotlightu můžete
hledat ve zdrojích, jako je Wikipedie,
Bing, Mapy, filmy, počasí, kurzy akcií,
sportovní výsledky a jiné*, a také
převádět měny a měrné jednotky.

Náhledy
Pracujte s náhledy
přímo ve Spotlightu.

*Ne všechny funkce jsou k dispozici ve všech oblastech.

Snadný přístup
Klikněte na ikonu
Spotlight na řádku
nabídek nebo stiskněte
Cmd‑mezerník.

iTunes
V iTunes si pohodlně vychutnáte
hudbu, filmy, televizní pořady
a mnoho dalšího. Součástí aplikace
iTunes na Macu je iTunes Store,
kde můžete objevovat staré klasiky
i nové favority. K dispozici je zde

Vaše knihovna
V knihovně si můžete
uspořádat a vychutnávat
hudbu, filmy, televizní pořady,
podcasty a další obsah.

také revoluční hudební služba
Apple Music, živé rádio Beats 1
a prostředí Connect, kde mohou
fanoušci komunikovat se svými
oblíbenými umělci.

Apple Music
Přihlaste se k odběru a vybírejte
z milionů skladeb. Poslouchejte
živé rádio Beats 1. Navažte spojení
se svými oblíbenými umělci.

iTunes Store
Zde můžete objevovat
a nakupovat novou
hudbu, filmy, televizní
pořady a další obsah.

Fotky, iMovie a GarageBand
Fotky, iMovie a GarageBand vám
nabízejí skvělé možnosti pro
vytváření a sdílení fotografií, filmů
a hudby. Fotky automaticky udržují
vaši knihovnu uspořádanou
a pomáhají vám vytvářet výpravné
fotoknihy, přání a kalendáře.
S knihovnou fotografií na iCloudu
navíc můžete udržovat celou sbírku
fotografií a videí na iCloudu
Fotky
Fotografie jsou
automaticky
uspořádávány podle
data a místa.

Fotky

a prohlížet si ji na všech svých
zařízeních. iMovie vám umožňuje
proměnit vaše domácí videa
v působivé filmy a upoutávky
v hollywoodském stylu. GarageBand
obsahuje vše potřebné pro každého,
kdo se chce naučit hrát na hudební
nástroj, skládat hudbu či
nahrávat skladby.

Projekty
Snadno můžete vytvořit
a následně si objednat
vlastní knihy, přání či
kalendáře.

Sdílení
Své oblíbené snímky
můžete umístit na Facebook
nebo je sdílet přes iCloud či
v aplikaci Zprávy.

Pages, Numbers a Keynote
Na svém Macu můžete vytvářet
působivé dokumenty, tabulky
a prezentace. V začátcích vám
pomohou vkusně zpracované
šablony, do kterých jen přidáte
vlastní text a fotografie. Vše pak
v mžiku přizpůsobíte na

Přidání grafických či jiných prvků
K dispozici máte možnost
vytváření multimediálních
dokumentů s obrázky,
videoklipy, grafy a dalšími prvky.

Pages

dynamickém formátovacím panelu.
Můžete dokonce otvírat a upravovat
soubory ve formátu Microsoft Office.
Odkaz na hotové dílo můžete
snadno a rychle sdílet
prostřednictvím Mailu či Zpráv
přímo z panelu nástrojů.

Sdílení
Odkazy na výsledky
své práce můžete
snadno sdílet pomocí
Mailu nebo Zpráv.

Formátovací panel
Díky inteligentnímu
formátovacímu panelu
budete mít po ruce vždy
ty správné nástroje.

Zálohování dat
Svůj MacBook Pro můžete zálohovat pomocí služby Time Machine a zařízení
AirPort Time Capsule (prodáváno zvlášť). Chcete‑li začít, otevřete Předvolby
systému a klikněte na Time Machine.
Důležitá poznámka:
Předtím, než začnete počítač používat, si pozorně přečtěte tento dokument
a bezpečnostní informace v dokumentu Průvodce důležitými informacemi
o produktu.
Další informace
Další informace o MacBooku Pro a jeho funkcích spolu s ukázkami ke
zhlédnutí najdete na www.apple.com/cz/macbook-pro.
Nápověda
Odpovědi na mnohé dotazy a pokyny pro řešení potíží najdete v
Nápovědě pro Mac. Klikněte na ikonu Finderu, v řádku nabídek klikněte
na volbu Nápověda a vyberte volbu Nápověda pro Mac nebo Seznamte se
s vaším Macem.
Utility OS X
Máte-li se svým Macem potíže, můžete pomocí Utilit OS X obnovit software
a data ze zálohy Time Machine nebo znovu nainstalovat systém OS X
a aplikace Apple. Pokud váš Mac zjistí problém, otevřete Utility OS X tím,
že počítač restartujete a během restartu podržíte klávesy Cmd a R.
Podpora
Technickou podporu pro MacBook Pro najdete na www.apple.com/support/
macbookpro. Můžete také volat na tel.: Česká republika: 800 700527.
www.apple.com/support/country

Některé funkce nejsou v některých oblastech dostupné.
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