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Úvod

1

Váš nový MacBook vás vítá

MacBook je ztělesněná přenositelnost – byl vyroben tak, abyste si jej s sebou mohli vzít
kamkoli.

Porozhlédněte se. Zajímala by vás rychlá prohlídka funkcí vašeho MacBooku? Přejděte do
sekce Prohlídka.
Pusťte se do toho. Stiskněte zapínací tlačítko – a můžete začít. Tipy k nastavení najdete
v sekci Nastavení.
Objevte své možnosti. Tiskněte a sdílejte soubory, přehrávejte hudbu – a mnoho dalšího.
V sekci Používání vašeho MacBooku zjistíte, jak je to snadné.
… a samozřejmě se dobře bavte. MacBook je plný zajímavých aplikací – inspirujte se v sekci
O aplikacích.
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2

MacBook v kostce

Prohlídka

Do vašeho MacBooku jsou zabudovány následující funkční součásti:
USB-C

••

USB-C port: Pro nabíjení baterie, přenos dat, připojení monitoru HDMI nebo VGA
a další využití.
Sluchátková zdířka

Duální mikrofony
••

Sluchátková zdířka: Pro připojení reproduktorů nebo sluchátek.

••

Zdvojený mikrofon: Pro hovory s přáteli a záznam zvuku.
FaceTime kamera

Zapínací tlačítko

Force Touch trackpad
••

Kamera FaceTime: Pro videohovory FaceTime, pořizování snímků a natáčení videa. Zapnutí
kamery je signalizováno rozsvícením světla.

••

Zapínací tlačítko: Pro zapínání, vypínání a uspávání vašeho MacBooku.

••

Trackpad Force Touch Slouží k ovládání vašeho MacBooku pomocí gest. Celý povrch
trackpadu se chová jako tlačítko, takže můžete snadno kliknout kdekoli. Další informace
o použití gest najdete v sekci Trackpad.
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Obsah balení

K práci s MacBookem budete potřebovat dva jednoduché kusy příslušenství, které jsou
přibaleny v krabici:
Nabíjecí USB-C kabel (2 m): Jeden konec připojte k MacBooku a druhý
k napájecímu USB-C adaptéru.

29W napájecí USB-C adaptér: Ujistěte se, že je síťová vidlice plně
zasunuta do napájecího adaptéru a že jsou její elektrické kontakty
plně vysunuty. Po připojení adaptéru k elektrické zásuvce se MacBook
začne nabíjet.

Informace o dalším příslušenství, které můžete používat, najdete v sekci Příslušenství.

Trackpad

Na svém MacBooku můžete pomocí jednoduchých gest na trackpadu provádět mnoho
činností – posouvat webové stránky, přibližovat dokumenty, otáčet fotografie apod. Nový
trackpad Force Touch s funkcemi tlakové citlivosti nyní pozvedá interaktivitu na zcela
jinou úroveň.
Tento trackpad rozpozná, jakou silou na něj tlačíte, a poskytuje vám tak s každým dotykem
více možností a lepší kontrolu. Navíc přenáší i zpětnou vazbu – při tažení a otáčení objektů
ucítíte lehké zavibrování v okamžiku, kdy jsou objekty zarovnány, takže budete moci
pracovat přesněji.
Následuje několik běžných gest:
Kliknutí: Stiskněte trackpad prstem na libovolném místě. Také můžete
v předvolbách trackpadu aktivovat „Kliknutí klepnutím“; pak stačí na
trackpad pouze klepnout.
Přitlačení: Klikněte a potom zatlačte hlouběji. Přitlačení můžete použít
k vyhledání dalších informací – přitlačením na slovo zobrazíte jeho
definici, přitlačením na adresu zobrazíte její náhled v Mapách apod.
Sekundární kliknutí (kliknutí pravým tlačítkem): Kliknutím dvěma prsty
otevřete nabídky zkratek. Je-li aktivováno „Kliknutí klepnutím“, stačí
dvěma prsty jen klepnout.
Posouvání dvěma prsty: Přejížděním dvěma prsty nahoru a dolů můžete
posouvat obsah okna nebo pole.
Přiblížení dvěma prsty: Rozevřením nebo sevřením palce a jiného prstu
přiblížíte nebo oddálíte fotografii či webovou stránku.
Navigace přejížděním: Přejetím dvěma prsty doleva nebo doprava
můžete listovat webovými stránkami, dokumenty a dalšími materiály
stejně, jako když obracíte stránky v knize.
Otevření Launchpadu: Slouží k rychlému otevírání aplikací
v Launchpadu. Sevřete čtyři nebo pět prstů a pak kliknutím otevřete
požadovanou aplikaci.
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Přejíždění mezi aplikacemi: Chcete-li přejít z jedné aplikace na
celé obrazovce do jiné, přejeďte doleva nebo doprava třemi nebo
čtyřmi prsty.

Gesta můžete přizpůsobit. Použijte příkaz Apple () > Předvolby systému nebo klikněte na
ikonu Předvolby systému v Docku a potom klikněte na Trackpad.

V předvolbách trackpadu se můžete dozvědět více o jednotlivých gestech, nastavit tlak,
který chcete používat, určit, zda chcete aktivovat funkce tlakové citlivosti, a přizpůsobit další
funkce trackpadu.

Klávesnice
Zapínací tlačítko

Funkční klávesa (fn)
••

Klávesa fn: Tuto klávesu podržte při stisknutí funkčních kláves (F1 až F12), chcete‑li, aby tyto
klávesy provedly akce, jež jsou jim přiřazeny. Informace o postupu přizpůsobení funkčních
kláves zobrazíte kliknutím na nabídku Nápověda v řádku nabídek a vyhledáním slov „funkční
klávesy“ v nápovědě pro Mac.

••

Klávesy jasu (F1, F2): Stisknutím

••

Klávesa Mission Control (F3): Stisknutím
zobrazíte přehled aplikací běžících na vašem
MacBooku včetně všech ploch a otevřených oken.

••

Klávesa Launchpad (F4): Stisknutím
ihned zobrazíte všechny aplikace na svém MacBooku.
Chcete-li některou aplikaci otevřít, klikněte na ni.

••

Klávesy osvětlení klávesnice (F5, F6): Stisknutím
jas klávesnice.

••

Klávesy médií (F7, F8, F9): Klávesou
se ve skladbě, filmu nebo prezentaci posunete
směrem k začátku, klávesou
spustíte nebo pozastavíte přehrávání a klávesou
se
posunete směrem ke konci.
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••

Klávesa Ztlumit (F10): Stisknutím vypnete zvuk vycházející ze zabudovaných reproduktorů
a připojených sluchátek.

••

Klávesy hlasitosti (F11, F12): Stisknutím
nebo zvýšíte nebo snížíte hlasitost zvuku, který
vychází ze zabudovaných reproduktorů a připojených sluchátek.

••

Zapínací tlačítko: Podržením tlačítka po dobu 3 sekund svůj MacBook zapnete nebo
vypnete. Stisknutím tlačítka MacBook uspíte.

Příslušenství

Pro připojení MacBooku k napájení a pro jeho používání s jinými zařízeními a monitory je
k dispozici následující příslušenství. USB port na těchto adaptérech slouží pro připojení
k standardnímu USB příslušenství včetně fotoaparátů a jednotek Flash. Po připojení USB kabelu
můžete synchronizovat a nabíjet svůj iPhone, iPad či iPod.
Adaptér USBC–USB: Umožňuje propojit váš MacBook se standardním
USB příslušenstvím.

Víceportový digitální AV adaptér USB-C: Slouží k propojení MacBooku
s HDMI monitorem a současně k připojení standardních USB zařízení
a nabíjecího USB-C kabelu pro nabíjení MacBooku.
Umožňuje také zrcadlit obsah obrazovky MacBooku na HDMI televizoru
nebo monitoru s rozlišením až 1080p HD.
Víceportový VGA adaptér USB-C: Slouží k propojení MacBooku
s VGA monitorem a současně k připojení standardních USB zařízení
a nabíjecího USB-C kabelu pro nabíjení MacBooku.
Umožňuje také zrcadlit obsah obrazovky MacBooku na VGA televizoru
nebo monitoru s rozlišením až 1080p HD.

Informace o zrcadlení obsahu obrazovky MacBooku najdete v sekci Použití externího monitoru.
Adaptéry a další příslušenství lze zakoupit samostatně na webových stránkách
store.apple.com/cz nebo v místním obchodě Apple Retail Store. Některé typy USB příslušenství
nejsou podporovány. Chcete-li se ujistit o správné volbě adaptéru, prostudujte si dokumentaci
nebo se obraťte na výrobce.
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Začínáme

Nastavení

Při prvním zapnutí MacBooku vás Průvodce nastavením provede jednoduchými kroky
potřebnými k tomu, abyste svůj nový Mac mohli začít používat.

Chcete-li svůj MacBook využívat naplno, nezapomeňte se připojit k Wi-Fi, zapnout Bluetooth®
a zřídit si Apple ID a účet na iCloudu. Tyto kroky lze v Průvodci nastavením provést snadno a
rychle; chcete-li je však odložit na později, postupujte takto:
Připojení k Wi-Fi síti Klikněte na ikonu Wi-Fi
a v případě potřeby zadejte heslo.
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Pokud se ikona Wi-Fi
nezobrazuje, použijte příkaz Apple () > Předvolby systému a potom
klikněte na Síť. V seznamu nalevo vyberte položku Wi-Fi a potom zapněte volbu „Zobrazit stav
Wi-Fi v řádku nabídek“.

Vypnutí Wi-Fi rozhraní Klikněte na ikonu Wi-Fi
Vypnout Wi-Fi.

v řádku nabídek a potom vyberte volbu

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth rozhraní Klikněte na ikonu Bluetooth
a potom vyberte volbu Zapnout Bluetooth nebo Vypnout Bluetooth.

v řádku nabídek

Pokud se ikona Bluetooth nezobrazuje, použijte příkaz Apple () > Předvolby systému,
klikněte na Bluetooth a pak vyberte „Zobrazit Bluetooth v řádku nabídek“.
Zřízení Apple ID Apple ID je váš účet, který budete používat prakticky při jakémkoli styku
se společností Apple včetně nakupování hudby, filmů a televizních pořadů v iTunes Storu,
stahování aplikací z App Storu a ukládání obsahu na iCloud.
Pokud ještě nemáte Apple ID, můžete si je vytvořit v předvolbách iCloud. Použijte příkaz Apple
() > Předvolby systému. Klikněte na iCloud a potom na Vytvořit Apple ID.

Apple ID je váš účet, který budete používat prakticky při jakémkoli styku se společností Apple
včetně nakupování hudby, filmů a televizních pořadů v iTunes Storu, stahování aplikací
z App Storu a ukládání obsahu na iCloud.
Vytvoření účtu na iCloudu Použijte příkaz Apple () > Předvolby systému. Klikněte na iCloud,
zadejte své Apple ID a potom vyberte funkce, které chcete používat.
Důležité: Nezapomeňte na všech svých zařízeních nastavit stejné Apple ID pro iCloud.
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Další informace o nastavení iCloudu zobrazíte kliknutím na nabídku Nápověda v řádku nabídek
a vyhledáním slov „nastavení iCloudu“ v nápovědě pro Mac.

Všechny své dokumenty, filmy, hudbu, fotografie a další obsah můžete uložit na iCloud,
kde k nim budete mít přístup odkudkoli. Další informace o možnostech využití iCloudu na
MacBooku najdete v sekci iCloud – přístup k veškerému obsahu odkudkoli.

Orientace v systému
Přehled
Začněte na ploše. Ta tvoří domovskou základnu vašeho Macu – místo, kde můžete organizovat
soubory, rychle otevírat aplikace, vyhledávat na svém Macu i mimo něj a provádět mnoho
dalších činností.
Nabídka
Nápověda

Finder

Dock

Řádek
nabídek

Wi-Fi

Spotlight

Předvolby systému

Finder
Ve Finderu můžete uspořádávat a hledat všechny své soubory včetně dokumentů, obrázků,
filmů a hudby a také zobrazovat rychlé náhledy souborů.
Otevření okna Finderu Klikněte na ikonu Finderu v Docku u dolního okraje obrazovky.
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Dock
Dock, umístěný v dolní části obrazovky, je vhodný k uchovávání aplikací a dokumentů,
s nimiž pracujete často. Můžete jej zvětšit nebo zmenšit, přidávat na něj položky a odebírat je,
přesunout jej na levou nebo pravou stranu obrazovky nebo nastavit jeho skrývání v době, kdy
jej nepoužíváte.
Přidání položky do Docku Přetáhněte položku na požadované místo. Aplikace umisťujte vlevo
od dělicí čáry v Docku, soubory a složky vpravo.
Odstranění položky z Docku Přetáhněte položku mimo Dock. Položka nebude odstraněna
z vašeho Macu, ale pouze z Docku.
Změna vzhledu Docku Použijte příkaz Apple () > Předvolby systému a potom klikněte
na Dock.

Předvolby systému
Nastavte si svůj MacBook přesně na míru. V předvolbách „Úspora energie“ můžete změnit
nastavení spánku, v předvolbách „Plocha a spořič“ přidat na plochu pozadí nebo vybrat spořič
obrazovky apod.
Otevřete Předvolby systému. Použijte příkaz Apple () > Předvolby systému nebo klikněte na
ikonu Předvolby systému v Docku. Potom klikněte na předvolbu, kterou chcete nastavit.

Spotlight
Na svém MacBooku snadno najdete cokoli – a mimo něj také. Spotlight poskytuje kromě
výsledků z vašeho Macu také výsledky z jiných informačních zdrojů, například z Wikipedie,
Map, předpovědi počasí, akcií a sportovních zpráv.
Hledání libovolné položky Klikněte na
Cmd-mezerník a potom začněte psát.

v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte

Řádek nabídek
Řádek nabídek se táhne podél horního okraje obrazovky. Pomocí ikon a nabídek v tomto řádku
se můžete připojit k Wi-Fi síti, zkontrolovat stav Wi-Fi , změnit hlasitost
, podívat se, kolik
energie zbývá v baterii
a podobně.

Nápověda
Odpovědi na mnohé ze svých dotazů najdete v nabídce Nápověda.
Zobrazení nápovědy Klikněte na nabídku Nápověda v řádku nabídek a potom zadejte do
vyhledávacího pole otázku nebo hledaný pojem. Vyberte téma ze seznamu výsledků nebo
zobrazte všechny výsledky výběrem volby Zobrazit všechna témata nápovědy.
Potřebujete‑li pomoci s používáním některé aplikace, stačí jen kliknout na nabídku Nápověda
přímo v této aplikaci.

Kapitola 3    Začínáme
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Rychlé otevírání aplikací

S MacBookem jste obdrželi i aplikace pro všechny vaše oblíbené činnosti – surfování na webu,
vyzvedávání e-mailů, tvorbu dokumentů a prezentací, sdílení fotografií, sledování filmů a ještě
mnoho dalšího. K rychlému otevírání aplikací můžete použít Spotlight, Dock nebo Launchpad.
Složky

Launchpad

Mac App Store

Otevření aplikace Klikněte na ikonu aplikace v Docku nebo nejprve na ikonu Launchpadu
v Docku a potom na požadovanou aplikaci. Aplikaci můžete také vyhledat pomocí Spotlightu
a potom otevřít přímo z výsledků hledání Spotlightu.
Uspořádání aplikací na Launchpadu Přetažením aplikace na jinou aplikaci vytvoříte složku. Do
ní pak můžete přetáhnout další aplikace. Chcete-li ze složky některou aplikaci odebrat, stačí ji
pouze přetáhnout mimo složku.
Získání dalších aplikací Klikněte na ikonu Mac App Storu v Docku. Aplikace stažené z Mac App
Storu se objeví na Launchpadu. Chcete-li rychle získat aktualizace aplikací a systému OS X,
klikněte v Mac App Storu na Updates.

Nabíjení baterie

Baterie ve vašem MacBooku se dobíjí vždy, když je MacBook připojen k napájení.

Nabíjení baterie Připojte MacBook přiloženým kabelem k napájecímu USB-C adaptéru
zasunutému do elektrické zásuvky. Ozve se zazvonění informující o tom, že se baterie začala
nabíjet. Baterie se dobíjí rychleji, pokud je počítač vypnutý nebo uspaný.
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Kontrola nabití baterie Úroveň nabití nebo stav dobíjení baterie můžete sledovat na ikoně
stavu baterie v pravé části řádku nabídek. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte informace o tom,
na jak dlouho vám zbývá energie, budete-li nadále používat aktuální aplikace, periferní zařízení
a nastavení systému.

Nabíjení

Nabito

Úspora energie v baterii Chcete-li prodloužit dobu provozu s danou úrovní nabití baterie,
snižte jas displeje, zavřete aplikace a odpojte periferní zařízení, která nepoužíváte. Nastavení
napájení můžete změnit v předvolbách Úspora energie (klikněte v Docku na ikonu Předvolby
systému a potom klikněte na položku Úspora energie). Je-li k MacBooku v režimu spánku nebo
pohotovostním režimu připojeno nějaké zařízení, může dojít k vybití baterie tohoto zařízení.
Další informace o vnitřní dobíjecí baterii vašeho MacBooku a tipy pro úsporu energie a zvýšení
výkonu najdete na webové stránce www.apple.com/cz/batteries.

Přenos dat

Do svého MacBooku můžete snadno přesunout soubory a nastavení z jiného Macu či PC. Data
můžete přenést v rámci počátečního nastavení svého MacBooku pomocí Průvodce nastavením.
Chcete-li data přenést později, můžete pomocí Průvodce přenosem dat bezdrátově zkopírovat
soubory z jiného Macu, z PC či ze zálohy Time Machine vytvořené na airportové základně
(dodává se samostatně).
Bezdrátovou síť lze k přenosu dat využít jen tehdy, jsou-li oba počítače připojeny ke stejné síti.
Použití Průvodce přenosem dat Otevřete okno Finderu, přejděte na položky Aplikace > Utility
a dvakrát klikněte na Průvodce přenosem dat. Podle pokynů na obrazovce přeneste informace
prostřednictvím Wi-Fi sítě. Další informace viz Přesunutí obsahu na váš nový MacBook.
Zkopírování souborů z úložného zařízení Připojte zařízení k svému MacBooku pomocí
adaptéru, například adaptéru USB‑C–USB (viz Příslušenství). Poté soubory ručně přetáhněte do
svého MacBooku.
Další informace o zálohách Time Machine najdete v sekci Zálohování a obnova.

Kapitola 3    Začínáme

14

Základy práce s MacBookem

4

Používání vašeho MacBooku

MacBook byl vyroben tak, abyste si jej mohli vzít kamkoli. Jeho funkce a součásti vám navíc
ve spolupráci s iCloudem a systémem OS X El Capitan zpřístupní váš obsah kdekoli, kde
se ocitnete. Můžete tisknout, přehrávat, sdílet, vést videochat, zálohovat data – a to vše
bezdrátově. Další informace o tom, jak využít váš MacBook na maximum

iCloud – přístup k veškerému obsahu odkudkoli

iCloud představuje nejsnazší způsob, jak dosáhnout toho, abyste s sebou vždy a všude měli
svůj důležitý obsah. Na iCloudu jsou uloženy vaše dokumenty, fotografie, hudba, aplikace,
kontakty, kalendáře a další data, takže k nim máte přístup vždy, když jste připojeni k Wi-Fi síti.
iCloud také udržuje veškerá vaše data v aktuálním stavu na všech vašich zařízeních. Používáte-li
tedy iPhone nebo iPad, stačí, když se přihlásíte k iCloudu pod stejným účtem, a na všech
zařízeních budete mít k dispozici vše, co potřebujete.

Následuje přehled některých činností, které vám iCloud umožní.
Ukládání souborů na iCloud Drive Na iCloud Drive můžete uložit libovolný soubor a pak
k němu přistupovat odkudkoli – z práce, z domova či na cestách. Chcete-li uložit soubor na
iCloud Drive, otevřete okno Finderu a potom soubor přetáhněte do iCloud Drivu na bočním
panelu. Soubory na iCloud Drivu můžete uspořádávat a opatřovat značkami stejně jako
soubory na vašem MacBooku. Upravíte-li soubor na iCloud Drivu, vaše úpravy se objeví na
všech zařízeních, na kterých používáte iCloud.
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Sdílení nákupů v rámci rodinného sdílení Až šest členů rodiny může sdílet své nákupy
v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu, i když používají různé účty na iCloudu. Za rodinné
nákupy platíte jedinou platební kartou a útraty svých dětí můžete schvalovat přímo ze svého
MacBooku nebo iOS zařízení. Kromě toho spolu můžete sdílet fotografie, rodinný kalendář,
připomínky a polohu. Chcete-li nastavit rodinné sdílení, klikněte v Docku na ikonu Předvolby
systému, potom klikněte na iCloud a pak na Nastavit rodinu.
Sdílení fotografií prostřednictvím funkce Sdílení fotografií na iCloudu Fotografie a videa
můžete sdílet pouze s vybranými osobami a umožnit jim přidávání jejich vlastních fotografií,
videí a komentářů. Chcete-li začít, klikněte v Docku na ikonu Předvolby systému, potom
klikněte na iCloud a pak na Fotky.
Zakoupené položky si můžete vychutnávat kdekoli. Jste-li přihlášeni k iCloudu, máte na
svém MacBooku neustále k dispozici vše, co jste nakoupili v iTunes Storu, Mac App Storu
i iBooks Storu. Všechnu svou hudbu, filmy, knihy a další položky máte tedy všude po ruce.
Zjištění polohy vašeho MacBooku pomocí služby Najít můj Mac Pokud by vám váš MacBook
někdo ukradl, můžete jej snadno lokalizovat na mapě, zamknout jeho obrazovku nebo z něj
dokonce na dálku vymazat data. Chcete-li zapnout službu Najít můj Mac, klikněte v Docku na
ikonu Předvolby systému, potom klikněte na iCloud a pak na Najít můj Mac.
Na svém účtu na iCloudu máte bezplatně k dispozici 5 GB úložného prostoru; hudba, aplikace,
televizní pořady a knihy, které jste zakoupili, se do tohoto úložného prostoru nezapočítávají.
Další informace o možných způsobech využití iCloudu najdete v Nápovědě pro Mac pod
heslem iCloud nebo na webové stránce www.apple.com/cz/icloud.

Společné používání vašeho MacBooku a iOS zařízení
Přehled
Váš MacBook je schopen bez jakýchkoli překážek spolupracovat s vašimi iOS zařízeními, čímž
se ještě více rozšíří jeho možnosti a přenositelnost. Stačí se jen na vašem MacBooku i na vašich
iOS zařízeních přihlásit k stejnému účtu na iCloudu; kdykoli se pak váš MacBook a vaše zařízení
ocitnou blízko sebe, můžete je používat společně mnoha skvělými způsoby.

Kapitola 4    Základy práce s MacBookem
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Telefonování
Hovory můžete přijímat – a zahajovat – přímo na svém MacBooku.

Příjem hovoru Zavolá-li vám někdo na iPhone, klikněte na oznámení, které se objeví na
obrazovce MacBooku. Z vašeho Macu se stane hlasitý telefon.
Zahájení hovoru Klikněte na telefonní číslo ve FaceTimu, Kontaktech, Safari, Kalendáři,
Spotlightu či jiné aplikaci.

Textové zprávy
SMS a MMS zprávy můžete odesílat přímo ze svého MacBooku. Pokud vám přítel pošle
textovou zprávu, můžete na ni odpovědět z toho zařízení, které máte nejblíže po ruce. Všechny
zprávy, které se objeví na vašem MacBooku, se zároveň zobrazí i na vašem iPhonu nebo iPadu.

Instant Hotspot
Jste-li na cestách a nemáte po ruce Wi-Fi připojení, může se váš MacBook připojit k internetu
prostřednictvím Osobního hotspotu na vašem iPhonu (s iOS 8 nebo novějším systémem) nebo
iPadu (modely s mobilním připojením a iOS 8 nebo novějším systémem).
Připojení k osobnímu hotspotu vašeho zařízení Klikněte na ikonu Wi-Fi
v řádku nabídek
a ze seznamu zařízení, který se zobrazí, vyberte svůj iPhone nebo iPad. (Na zařízení nemusíte
nic zapínat – MacBook se dokáže připojit automaticky.)
Kontrola stavu připojení Pohledem na nabídku Wi-Fi zjistíte sílu mobilního signálu.
Pokud osobní hotspot nepoužíváte, vaše iOS zařízení se automaticky odpojí, aby šetřilo
energii baterie.
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Handoff
Díky službě Handoff můžete na jednom zařízení pokračovat tam, kde jste na jiném přestali.
Prezentaci můžete rozpracovat na MacBooku a pak pokračovat v práci na iPadu. Také můžete
na iPhonu rozepsat e-mail a dokončit jej později na MacBooku. Nachází-li se váš MacBook
a zařízení blízko sebe, v Docku se objeví ikona vždy, když probíhá předávání nějaké aktivity.
Kliknutím na tuto ikonu můžete navázat tam, kde jste skončili.

Zapnutí služby Handoff na vašem MacBooku Klikněte na ikonu Předvolby systému v Docku,
potom klikněte na Obecné a vyberte „Povolit Handoff mezi Macem a zařízeními přes iCloud“.
Zapnutí služby Handoff na vašem iOS zařízení Přejděte do Nastavení > Obecné > „Handoff
a navrhované aplikace“ a klepnutím Handoff zapněte. Pokud tuto volbu nevidíte, vaše iOS
zařízení službu Handoff nepodporuje.
Poznámka: Pro používání služby Handoff potřebujete iPhone 5 nebo novější, iPod touch (5.
generace nebo novější) nebo iPad (4. generace nebo novější) s nainstalovaným systémem
iOS 8. Ujistěte se, že je váš MacBook připojen ke stejnému účtu na iCloudu jako vaše
iOS zařízení.
Služba Handoff spolupracuje s Kalendářem, Kontakty, Mailem, Mapami, Zprávami,
Poznámkami, Připomínkami, Safari, Keynote, Numbers a Pages.
Další informace o použití funkce Instant Hotspot, zpráv, telefonních hovorů a služby
Handoff na vašem MacBooku najdete v Nápovědě pro Mac. Také můžete navštívit stránku
www.apple.com/cz/osx/continuity.

Bezdrátové sdílení, tisk a přehrávání
Přehled
Prostřednictvím AirDropu můžete rychle sdílet soubory, výstřižky a webové stránky. Z aplikací
jako Mail či Safari můžete bezdrátově tisknout na tiskárně s podporou AirPrintu. Díky funkci
AirPlay můžete streamovat svou hudbu, fotografie a videa do Apple TV .
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AirDrop
Služba AirDrop umožňuje snadné sdílení souborů mezi Macem a iOS zařízeními.

Odeslání souboru z Finderu Klikněte na ikonu Finderu v Docku a potom na AirDrop na bočním
panelu vlevo. Pokud se osoba, které chcete soubor zaslat, zobrazuje v okně, přetáhněte soubor
na ni.
Odeslání souboru z aplikace Při práci s aplikacemi jako Pages či Náhled klikněte na tlačítko
Sdílet a vyberte AirDrop.
Určení, kdo vám může zasílat položky přes AirDrop Klikněte na ikonu Finderu v Docku,
potom na AirDrop na bočním panelu a nakonec na nabídku „Kdo mě smí vidět“ a vyberte
požadovanou volbu.
Zašlete-li někomu soubor, může se adresát rozhodnout, zda jej přijme. Pokud někdo pošle
soubor vám, najdete jej na svém MacBooku ve složce Stahování.

Bezdrátový tisk
Při tisku z aplikace stačí v tiskovém dialogovém okně vybrat tiskárnu ze seznamu Tiskárny
v okolí. Prostřednictvím služby AirPrint můžete bezdrátově tisknout:
••

na tiskárně s podporou AirPrintu ve vaší Wi-Fi síti,

••

na síťové tiskárně nebo tiskárně sdílené jiným Macem ve vaší Wi-Fi síti,

••

na tiskárně připojené k USB portu airportové základny.

Tisk na tiskárně podporující AirPrint Chcete-li tisknout z libovolné aplikace, vyberte ze
seznamu tiskáren tiskárnu, která podporuje AirPrint.
Nemůžete najít tiskárnu, kterou hledáte? Ujistěte se, že je připojena ke stejné Wi-Fi síti jako
váš MacBook. Pokud je tato podmínka splněna a přesto tiskárnu nevidíte, zkuste ji přidat:
Klikněte na ikonu Předvolby systému v Docku, potom na Tiskárny a skenery a nakonec na
Přidat (+). (Je možné, že budete muset tiskárnu připojit k MacBooku přes USB rozhraní.)
Seznam tiskáren podporujících AirPrint a dalších podporovaných tiskáren najdete v sekcích
O technologii AirPrint a OS X: Software k tiskárnám a skenerům, který je dostupný ke stažení.
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AirPlay
Obsah obrazovky MacBooku můžete prostřednictvím AirPlay zrcadlení zobrazit na televizoru.
Je-li váš HD televizor připojen k Apple TVa Apple TV se nachází ve stejné Wi-Fi síti jako váš
MacBook, můžete na televizní obrazovce zrcadlit monitor vašeho MacBooku nebo používat
televizor jako druhý monitor.
Použití AirPlay zrcadlení Klikněte na ikonu AirPlay v řádku nabídek a potom vyberte své
zařízení Apple TV. Aktivita AirPlay monitoru je signalizována modrou barvou ikony.
V některých případech můžete AirPlay monitor použít, i když nejste připojeni ke stejné Wi-Fi
síti jako Apple TV (tento režim se nazývá „peer-to-peer AirPlay“). Abyste mohli peer-to-peer
AirPlay používat, potřebujete Apple TV (3. generace, revize A, model A1469 nebo novější) se
softwarem Apple TV 7.0 nebo novějším.
Apple TV a airportové základny lze zakoupit samostatně na webových stránkách
store.apple.com/cz nebo v místním obchodě Apple Retail Store.
Další informace o technologiích AirDrop, AirPrint a AirPlay najdete v nápovědě pro
Mac. Další informace o používání MacBooku se dvěma monitory najdete sekci Použití
externího monitoru.

Videohovory přes FaceTime

Váš MacBook obsahuje vestavěnou kameru FaceTime, kterou můžete využít k vedení
videohovorů přes FaceTime.
Zahájení videohovoru Klikněte na ikonu Launchpadu v Docku a potom na FaceTime. Začněte
psát jméno nebo číslo. Pokud se nachází ve vašem seznamu kontaktů, FaceTime je automaticky
doplní. Poté zahajte hovor kliknutím na tlačítko kamery u jména osoby.
FaceTime kamera
Videohovory, záznam HD videa
a pořizování snímků

Kameru můžete využít také k pořizování fotografií a natáčení videa v aplikaci Photo Booth.
Další informace můžete vyhledat v nápovědě pro Mac pod heslem FaceTime nebo
Photo Booth.
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Optimální kvality videohovorů dosáhnete, budete-li FaceTime používat při dobrém osvětlení.

Použití externího monitoru

USB-C port, jímž je váš MacBook vybaven, podporuje výstup videa. S MacBookem můžete
používat externí monitor, projektor nebo HD televizor.
Připojení VGA monitoru nebo projektoru Použijte VGA kabel a víceportový VGA adaptér
USB-C.
Připojení HDMI monitoru, projektoru nebo HD televizoru Použijte HDMI kabel a víceportový
digitální AV adaptér USB-C.

Adaptéry lze zakoupit zvlášť. Další informace o adaptérech pro MacBook najdete v sekci
Příslušenství.

Zálohování a obnova

Aby byly vaše soubory v bezpečí, je důležité obsah vašeho MacBooku pravidelně zálohovat.
Nejsnazší způsob zálohování nabízí Time Machine – služba zabudovaná do vašeho MacBooku
– s bezdrátovou jednotkou AirPort Time Capsule (lze zakoupit zvlášť) nebo externím úložným
zařízením s vlastním napájením, které k vašemu MacBooku připojíte (přes dodávaný adaptér).
Informace o adaptérech pro MacBook najdete v sekci Příslušenství.
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Nastavení zálohování Time Machine Ujistěte se, že je váš MacBook připojen ke stejné Wi-Fi síti
jako jednotka AirPort Time Capsule, nebo k MacBooku připojte úložné zařízení. Potom klikněte
v Docku na ikonu Předvolby systému, pak klikněte na Time Machine a potom na Zapnuto.
Vyberte jednotku, kterou chcete používat k zálohování. Tím je vše připraveno.

Time Machine:
••

Automaticky zálohuje celý váš MacBook včetně systémových souborů, aplikací, účtů,
předvoleb, hudby, fotografií, filmů a dokumentů.

••

Pamatuje si, co jste na počítači měli uloženo v kterýkoli konkrétní den, takže se můžete vrátit
k obsahu svého MacBooku z dřívější doby nebo obnovit starší verzi dokumentu.

••

Umožňuje vám obnovit celý systém ze zálohy Time Machine. Pokud se tedy s vaším
MacBookem něco stane, vaše soubory budou v pořádku a v bezpečí.

Chcete-li se o zálohování a obnově svého MacBooku dozvědět více, otevřete nápovědu pro
Mac a vyhledejte pojmy Time Machine, zálohování nebo obnova. Další informace o zařízení
AirPort Time Capsule najdete na webové stránce www.apple.com/cz/airport-time-capsule.
Zařízení AirPort Time Capsule lze zakoupit samostatně na webových stránkách
store.apple.com/cz/ nebo v místním obchodě Apple Retail Store.
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Hledání odpovědí

V nápovědě pro Mac najdete mnoho dalších informací o práci s vaším MacBookem.
Zobrazení nápovědy Klikněte na ikonu Finderu v Docku, potom na nabídku Nápověda
v řádku nabídek a zadejte do vyhledávacího pole otázku nebo hledaný pojem. Vyberte téma
ze seznamu výsledků nebo zobrazte všechna témata výběrem volby „Zobrazit všechna témata
nápovědy“.
Okruh informací

Zdroj

Podpora pro MacBook

www.apple.com/support/macbook

Specifikace MacBooku

www.apple.com/macbook/specs

Bezpečné používání MacBooku

Důležité bezpečnostní informace

Důležité informace o MacBooku

Použijte příkaz Apple () > O tomto Macu. Potom
klikněte na položku Podpora a vyberte Důležité
informace > Produktová příručka.
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Aplikace

5

O aplikacích

Se svým MacBookem jste obdrželi sadu skvělých aplikací pro každodenní činnosti, jako je
surfování na webu, zasílání pošty a zpráv nebo organizace času v kalendáři. Dodávají se s ním
také aplikace jako Fotky, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers a Keynote, díky nimž se můžete
hned od začátku pustit do tvorby a produktivní práce.
Další aplikace najdete v Mac App Storu. Uspořádejte si recepty, pouštějte hudbu na večírku
nebo si zahrajte novou hru – ať vás napadne jakákoli činnost, najdete pro ni vhodnou aplikaci.
Stačí jen kliknout na ikonu App Storu v Docku.
Potřebujete-li pomoci s používáním některé aplikace, stačí v ní jen kliknout na nabídku
Nápověda (v řádku nabídek u horního okraje obrazovky).
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Safari

Safari představuje ideální prostředí pro surfování webem na Macu. Stačí jen kliknutím na
dynamické vyhledávací pole zobrazit ikony vašich oblíbených webových stránek nebo zadat
hledaný výraz či webovou adresu – Safari rozpozná rozdíl a odešle vás na správné místo.
Stránky, které si chcete přečíst později, můžete uložit do svého seznamu četby, a ty, které
navštěvujete opravdu často, můžete přišpendlit, takže zůstanou stále otevřené, aktuální
a snadno dostupné. V zobrazení karet vidíte všechny otevřené karty – i ty z vašich iOS zařízení.
Přišpendlené stránky
Stránky, které
přišpendlíte, zůstávají
trvale otevřené, aktivní
a snadno dostupné.
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Oblíbené
Kliknutím do
dynamického
vyhledávacího pole
zobrazte ikony
svých oblíbených
webových stránek.

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

V Mailu můžete spravovat všechny své e‑mailové účty z jediné aplikace. Spolupracuje
s nejpopulárnějšími e‑mailovými službami, jako je iCloud, Gmail, Yahoo Mail a AOL Mail.
Služba Mail Drop vám umožní zasílat velké přílohy – vaše soubory budou odeslány na iCloud
a příjemci obdrží odkaz na ně. Pomocí nástroje Anotace můžete vyplňovat a podepisovat
formuláře nebo vkládat anotace do PDF dokumentů. Pouhým přejetím po trackpadu můžete
jednoduše mazat zprávy a označovat je jako přečtené či nepřečtené. Chcete-li začít, stačí jen
otevřít Mail a Průvodce nastavením vám pomůže s nastavením účtů.
Veškerá pošta na
jednom místě
V Mailu vidíte všechny
své účty.
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Dynamické návrhy
Jména a události z e‑mailů
přidáte do svých kontaktů či
kalendáře jediným kliknutím.

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

Díky Kalendáři budete mít přehled o svém nabitém rozvrhu. Můžete zde vytvořit více
samostatných kalendářů – jeden domácí, druhý školní a třetí pracovní. V jednom okně pak
můžete zobrazit všechny kalendáře nebo jen ty, které chcete. Pokud vytvoříte a odešlete
pozvánky na události, můžete se později podívat, kdo vám odpověděl. Přidejte k události místo
konání – Kalendář doplní mapu a předpověď počasí, vypočte dobu jízdy a upozorní vás, až
bude čas vyrazit. Prostřednictvím iCloudu můžete automaticky aktualizovat své kalendáře na
iCloudu ve svých Macích i iOS zařízeních a sdílet je s dalšími uživateli iCloudu.
Kalendáře na iCloudu můžete sdílet a přidávat k nim kalendáře z Googlu a Yahoo.
Přidání události
Novou událost
vytvoříte
kliknutím na + .
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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.
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Poznámky

Ve svých poznámkách už se nemusíte omezovat jen na text – můžete do nich přidat fotografie,
videa i obsah z jiných aplikací, například webové odkazy ze Safari a adresy z Map. Vytvořte si
seznamy úkolů a splněné položky si v nich odškrtávejte. Pokud jsou vaše zařízení přihlášena
ke stejnému účtu na iCloudu, budou se vaše poznámky na všech zařízeních průběžně
aktualizovat, takže si můžete vytvořit seznam úkolů na Macu a ve městě v něm pak odškrtávat
položky na iPhonu.
Seznamy úkolů
Sestavte si praktické
odškrtávací seznamy.
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Fotografie
Do poznámek můžete přetáhnout
fotografie i jiné položky.
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Zprávy

Aplikace Zprávy vám nabízí mnoho různých způsobů komunikace. Stačí se jen přihlásit
pod vaším Apple ID a už můžete odesílat a přijímat zprávy iMessage i SMS obsahující text,
fotografie, video i další data a vyměňovat si je s libovolným uživatelem Macu, iPadu, iPhonu
nebo iPodu touch. Konverzace iMessage můžete dokonce zahájit na svém iOS zařízení
a pokračovat v nich na MacBooku. Snadno zvládnete také založení i správu skupinových
konverzací, k nimž můžete mimo jiné přidat název a nové účastníky. A pokud si s někým
potřebujete promluvit z očí do očí, můžete přímo z konverzace ve Zprávách spustit
videohovor FaceTime.
Spravování konverzací
Klikněte na Podrobnosti a zahajte
hovor FaceTime nebo se podívejte
na přílohy konverzace.

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

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

Poznámka: Videohovor FaceTime lze použít jen tehdy, používá-li volající i volaný zařízení
s podporou FaceTimu. Tato funkce není v některých oblastech dostupná.
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Mapy

Díky Mapám můžete na svém Macu objevovat nová místa a trasy k nim. Místa na mapě
si můžete prohlížet v standardním nebo satelitním zobrazení nebo použít funkci Flyover
a proletět se nad vybranými městy ve fotorealistickém 3D prostředí. Ve vybraných městech
celého světa uvidíte také možnosti veřejné dopravy. Můžete zde také vyhledat informace
o místních zájmových bodech, jako jsou restaurace a hotely, a Mapy zobrazí jejich telefonní
čísla, fotografie a dokonce i recenze na Yelpu. Po nalezení cíle vám Mapy nabídnou podrobný
plán cesty autem, pěšky a dokonce i hromadnou dopravou (ve vybraných městech), který
můžete odeslat do svého iPhonu a používat při navigaci na cestách.
Navigace
Mapy vám poskytnou
podrobný popis trasy včetně
informací o dopravní situaci.

Veřejná doprava
Naplánujte si cestu
autobusem, vlakem,
metrem i trajektem.

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

VAROVÁNÍ: V části Důležité bezpečnostní informace najdete důležité informace o navigaci
a o tom, jak se vyvarovat rozptýlení, které by mohlo způsobit nebezpečnou situaci.
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Spotlight

Spotlight je nástroj, s kterým na svém Macu snadno najdete opravdu cokoli. Stačí jen kliknout
na ikonu Spotlightu v řádku nabídek nebo stisknout Cmd‑mezerník a pak můžete začít psát.
Spotlight najde výsledky na vašem Macu – v dokumentech, kontaktech a e‑mailových zprávách
– a také v článcích na Wikipedii, v Bingu, mapách, filmech, počasí, akciích, sportech apod.,
Přímo z výsledků hledání pak můžete provést příslušnou akci: zahájit hovor, poslat e-mail, najít
trasu nebo i převést částku do jiné měny.
Výsledky
Spotlight dokáže najít nejrůznější
výsledky – v předpovědích počasí,
akciích, zápasech, jízdních řádech…

Náhledy
Pracujte s náhledy přímo
ve Spotlightu.

Poznámka: Některé funkce nejsou v některých oblastech dostupné.
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iTunes

V iTunes si jednoduše vychutnáte svou hudbu, filmy, televizní pořady a další obsah. Součástí
aplikace iTunes na Macu je obchod iTunes Store, kde můžete objevovat klasiky i nové favority.
Nabízí také Apple Music – revoluční hudební službu, živé rádio Beats 1 a prostředí Connect, kde
se mohou fanoušci spojit se svými oblíbenými umělci.
Vaše knihovna
Zde si můžete uspořádat
a vychutnat hudbu, filmy,
TV pořady, podcasty a
další obsah.
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Apple Music
Předplaťte si výběr z milionů
skladeb. Poslouchejte živé
rádio Beats 1. Navažte
kontakt se svými oblíbenci.

iTunes Store
Objevujte a nakupujte
hudbu, filmy, televizní
pořady a další obsah.
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Fotky, iMovie a GarageBand

Fotky, iMovie a GarageBand vám nabízejí fantastické nové možnosti vytváření a sdílení
fotografií, filmů a hudby. Fotky automaticky udržují pořádek ve vaší knihovně a pomohou vám
s tvorbou elegantních fotoknih, přání a kalendářů. V knihovně fotografií na iCloudu můžete mít
navíc uloženou celou svou sbírku fotografií a videí a prohlížet si je na všech svých zařízeních.
V iMovie vytvoříte ze svých domácích videozáznamů opravdové filmy a velkolepé upoutávky
v hollywoodském stylu. GarageBand vám pak nabízí všechno, co potřebujete, chcete‑li se učit
hrát na hudební nástroj, psát hudbu nebo natáčet skladby.
Fotografie
Fotografie jsou
automaticky
uspořádány podle
data a místa.
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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.
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Pages, Numbers a Keynote

Na svém Macu můžete vytvářet úchvatné dokumenty, tabulky a prezentace. Díky působivým
šablonám získáte náskok hned na začátku – stačí jen přidat vlastní text a fotografie. Hotovou
práci můžete během chvilky upravit – vyberte libovolný text nebo objekt a na panelu
formátování na pravé straně se zobrazí všechny dostupné volby. Otevírat a upravovat můžete
i soubory sady Microsoft Office; odkaz na svou práci snadno nasdílíte v Mailu nebo Zprávách
přímo z nástrojového panelu.
Přidání grafických či
jiných prvků
K dispozici máte možnost
vytváření multimediálních
dokumentů s obrázky, videoklipy,
grafy a dalšími prvky.
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Sdílení
Odkazy na výsledky
své práce můžete
snadno sdílet pomocí
Mailu nebo Zpráv.

Formátovací panel
Na inteligentním
formátovacím panelu
máte vše potřebné
na dosah myši.
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Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke vzniku požáru,
úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním či k poškození vašeho MacBooku nebo
jiného majetku. Následující informace o bezpečnosti si přečtěte dříve, než začnete svůj
MacBook používat.
Zabudovaná baterie Baterii se nepokoušejte vyměňovat ani vyjímat svépomocí – mohli
byste ji poškodit a způsobit tak její přehřívání, které by mohlo vést až k úrazu. Výměnu
lithium-iontové baterie v MacBooku je třeba svěřit společnosti Apple nebo autorizovanému
poskytovateli servisu. Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního
odpadu. Nevystavujte svůj MacBook působení silných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory či
krby, u nichž může teplota překročit 100 °C. Baterii nelikvidujte spálením.
Další informace o servisu a recyklaci baterií najdete na webové stránce
www.apple.com/cz/batteries/service-and-recycling.
Manipulace Se svým MacBookem zacházejte opatrně. Je vyroben z kovu, skla a plastických
hmot a obsahuje citlivé elektronické součástky. Svůj MacBook umístěte na stabilní pracovní
plochu tak, aby byl zajištěn dostatečný přístup vzduchu do prostoru pod počítačem a kolem
něj. Pádem, ohněm, proražením, nadměrným tlakem nebo kontaktem s tekutinou se může
MacBook poškodit. Je-li MacBook poškozen – má-li například prasklý displej –, nepoužívejte jej,
aby nedošlo k poranění.
Voda a vlhká prostředí Svůj MacBook uchovávejte mimo dosah tekutin, jako jsou nápoje, voda
v umyvadlech, vanách, sprchových koutech apod. Chraňte svůj MacBook před vlhkem a před
vlhkým počasím, jako je déšť, sníh či mlha.
Opravy Váš MacBook neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel opravovat svépomocí.
MacBook neotvírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit ani vyměnit žádné
z jeho součástí. Při pokusu o rozebrání můžete MacBook poškodit nebo se sami zranit. Pokud
MacBook potřebuje servis, je poškozen, nefunguje nebo se dostal do kontaktu s tekutinou,
obraťte se na společnost Apple nebo na středisko oprav s autorizací společnosti Apple,
například na některého z autorizovaných poskytovatelů servisu společnosti Apple. Pokusíte-li
se MacBook otevřít, riskujete jeho poškození, na něž se nebude vztahovat omezená záruka,
která je na váš MacBook poskytována.
Navigace Mapy, trasy a polohové aplikace jsou závislé na datových službách. Tyto datové
služby mohou podléhat změnám a nemusí být k dispozici ve všech oblastech, což znamená,
že mapy, trasy a polohové informace nemusí být vždy dostupné, přesné či úplné. Informace
poskytnuté MacBookem vždy konfrontujte se skutečným stavem okolí a v případě nesouladu
se řiďte fyzickými nápisy a značkami. Při činnostech, které vyžadují vaši plnou pozornost, tyto
služby nepoužívejte. V oblastech, kde MacBook používáte, se vždy řiďte veřejnými nápisy,
značkami, platnými zákony a směrnicemi a zdravým úsudkem.
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Nabíjení MacBook nabíjejte výhradně pomocí přiloženého 29W napájecího USB‑C adaptéru
nebo pomocí jiných kabelů a napájecích adaptérů třetích stran, kompatibilních s USB‑C
rozhraním a vyhovujících příslušným směrnicím.
Při používání poškozených kabelů či nabíječek a při nabíjení ve vlhkém prostředí může dojít
k požáru, úrazu elektrickým proudem, ke zranění či k poškození MacBooku nebo jiného
majetku. Používáte-li k nabíjení MacBooku přiložený 29W napájecí USB‑C adaptér, před
zapojením adaptéru do elektrické zásuvky se ujistěte, že je do adaptéru plně zasunut nabíjecí
USB‑C kabel (2 m).
Dlouhodobý kontakt s tepelným zdrojem MacBook a jeho 29W napájecí USB‑C adaptér se
může při běžném používání zahřát na poměrně vysokou teplotu. Jak MacBook, tak i jeho 29W
napájecí USB‑C adaptér splňují příslušné standardy a limity pro povrchovou teplotu, jak je
definuje mezinárodní bezpečnostní standard pro IT zařízení IEC 60950-1. I v rámci těchto limitů
však může dlouhotrvající kontakt se zahřátými povrchy způsobit nepříjemné pocity nebo
i poranění.
V souladu se zdravým úsudkem se proto vyhýbejte situacím, v nichž by vaše pokožka zůstávala
v delším kontaktu se zapnutým nebo nabíjeným zařízením či jeho napájecím adaptérem.
Nespěte tedy například v přímém kontaktu se zařízením ani jeho napájecím adaptérem, je-li
připojen ke zdroji napájení. Svůj MacBook při práci nepokládejte na polštář, deku ani jiný
měkký materiál, který může zakrýt větrací otvory. MacBook a jeho 29W napájecí USB‑C adaptér
je při použití a nabíjení důležité udržovat v dobře větraném prostředí.
Do větracích otvorů nevtlačujte žádné předměty – takové jednání může být nebezpečné
a způsobit přehřátí počítače. Na klávesnici MacBooku nepokládejte při práci žádné předměty.
Držíte-li MacBook na klíně a začne-li se nepříjemně zahřívat, zvedněte jej z klína a umístěte
na stabilní pracovní plochu s dobrým přístupem vzduchu. Zvláštní opatrnosti dbejte, máte-li
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu omezenou schopnost vnímat teplo na pokožce.
29W napájecí USB-C adaptér V zájmu bezpečného provozu 29W napájecího USB‑C adaptéru
a omezení rizika poranění nebo škod působením vysoké teploty dodržujte následující pokyny:
••

29W napájecí USB‑C adaptér zapojte přímo do elektrické zásuvky.

Pokud používáte prodlužovací kabel napájecího adaptéru, samotný adaptér umístěte na stůl,
podlahu nebo jinou plochu v místě s dobrým přístupem vzduchu.
V následujících situacích odpojte jak napájecí adaptér, tak i všechny ostatní kabely:
••

••

Potřebujete-li očistit těleso počítače nebo adaptéru (používejte výhradně doporučený
postup popsaný v sekci Důležité informace o manipulaci).

••

Dojde-li k prodření nebo jinému poškození napájecí šňůry nebo zástrčky.

••

Pokud byl MacBook nebo 29W napájecí USB‑C adaptér vystaven dešti, nadměrné vlhkosti
nebo dostala-li se dovnitř tekutina.

••

Pokud vám MacBook nebo 29W napájecí USB‑C adaptér upadl, je-li poškozen jeho plášť
nebo domníváte-li se, že MacBook či adaptér vyžaduje servis nebo opravu.

Dostane-li se do napájecí zdířky nečistota, opatrně ji odstraňte suchým bavlněným tampónem.
Specifikace 29W napájecího USB‑C adaptéru:
••

Frekvence: 50 až 60 Hz, jedna fáze

••

Vstupní napětí: 100 až 240 V

••

Výstupní napětí: stejnosměrné 14,5 V, 2,0 A nebo 5,2 V, 2,4 A
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Ochrana sluchu Poslech při vysokých hlasitostech může poškodit váš sluch. Hluk na pozadí
a také dlouhodobý poslech ve vysoké hlasitosti může způsobit, že se zvuky zdají tišší, než
ve skutečnosti jsou. Se svým MacBookem používejte výhradně kompatibilní sluchátka
a naslouchátka. Než si vložíte do ucha jakékoli zařízení, zapněte zvuk a zkontrolujte hlasitost.
Informace o ochraně sluchu najdete na webové stránce www.apple.com/sound.
VAROVÁNÍ: V zájmu prevence poškození sluchu neposlouchejte dlouhodobě při
vysokých hlasitostech.
Kontakt s rádiovými frekvencemi MacBook se připojuje k bezdrátovým sítím pomocí
rádiového signálu. Informace o radiofrekvenční (RF) energii vyzařované při použití rádiových
signálů a o krocích, jimiž lze působení této energie minimalizovat, najdete na webové stránce
www.apple.com/legal/rfexposure.
Rušení zdravotních přístrojů MacBook obsahuje součásti a rádiové komponenty vyzařující
elektromagnetické pole, které může rušit činnost kardiostimulátorů, defibrilátorů a dalších
zdravotních přístrojů. Mezi svým zdravotním přístrojem a MacBookem proto vždy udržujte
bezpečný odstup. Informace specifické pro váš konkrétní zdravotní přístroj vám poskytne váš
lékař a výrobce zdravotního přístroje. Máte-li podezření, že MacBook narušuje činnost vašeho
kardiostimulátoru nebo jiného zdravotního přístroje, přestaňte MacBook používat.
Zdravotní obtíže Pokud trpíte zdravotními obtížemi, které by podle vašeho názoru mohlo
používání MacBooku ovlivnit (například záchvatová onemocnění, výpadky vědomí, únava očí či
bolest hlavy), před použitím MacBooku se poraďte s lékařem.
Opakované pohyby Vykonáváte-li na MacBooku repetitivní činnost, jako je například psaní
nebo hraní her, mohou se u vás vyskytnout nepříjemné pocity v rukou, pažích, zápěstích,
ramenou, krčních partiích nebo v jiné části těla. V takovém případě přestaňte MacBook
používat a poraďte se s lékařem.
Riziko udušení Některé součásti příslušenství k MacBooku mohou pro malé děti představovat
riziko udušení. Toto příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí.
Činnost se závažnými důsledky MacBook není určen k použití v situacích, kdy může selhání
počítače způsobit úmrtí či poranění osob nebo vážnou škodu na životním prostředí.
Prostory s nebezpečím výbuchu Nabíjení a používání MacBooku v jakýchkoli prostorách, kde
hrozí nebezpečí výbuchu, například tam, kde se ve vzduchu nacházejí vysoké koncentrace
hořlavých látek, výparů nebo pevných částic (například z obilí, prachu či kovů), může
představovat riziko. Sledujte všechny informační tabule a pokyny a řiďte se jimi.

Důležité informace o manipulaci
Provozní prostředí Provozování MacBooku mimo níže uvedená rozmezí může ovlivnit jeho
výkonnost a funkčnost:
••

Provozní teplota: 10 až 35 °C

••

Skladovací teplota: –25 až 45 °C

••

Relativní vlhkost: 0 až 90 % (bez kondenzace)

••

Provozní nadmořská výška: Testováno v rozmezí od 0 do 3000 metrů

Přenášení vašeho MacBooku Přenášíte-li svůj MacBook v tašce nebo kufříku, ujistěte se, že se
ve stejném zavazadle nenacházejí žádné volné předměty (například papírové ústřižky nebo
mince), které by se mohly dostat dovnitř do počítače skrz ventilační otvory nebo se zachytit
v některém konektoru.
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Použití konektorů a portů Konektory nikdy nezatlačujte silou. Před připojením zařízení se
ujistěte, že příslušná zdířka není blokována cizím tělesem, že typ konektoru odpovídá zdířce
a že jsou vůči sobě ve správné poloze.
Použití nabíjecího USB-C kabelu (2 m) Některé způsoby používání mohou přispívat k prodření
nebo lámání kabelů. Opakovaným ohýbáním na stejném místě se může nabíjecí USB‑C kabel
oslabit nebo nalomit stejně jako jiné kovové vodiče a kabely. Při vedení kabelu upřednostňujte
plynulé křivky před ostrými ohyby. Pravidelně kontrolujte, zda se na kabelech a konektorech
netvoří praskliny, smyčky, zda se neohýbají nebo nejsou jinak poškozeny. Zjistíte-li jakékoli
takové poškození, přestaňte nabíjecí USB‑C kabel používat.
Skladování vašeho MacBooku Pokud svůj MacBook ukládáte na delší dobu, zvolte k tomu
chladné místo (ideálně 22 °C) a vybijte baterii na 50 procent kapacity. Při uložení počítače na
dobu překračující pět měsíců udržujte kapacitu baterie tím, že ji přibližně jednou za půl roku
dobijete na 50 procent.
Čištění vašeho MacBooku Při čištění vnějších ploch MacBooku a jeho komponent nejprve
MacBook vypněte a potom odpojte 29W napájecí USB-C adaptér. Následně MacBook zvenčí
otřete navlhčenou čistou textilií, u níž se neuvolňují vlákna. Dbejte na to, aby se vlhkost
nedostala do otvorů. Nestříkejte kapaliny přímo na počítač. Nepoužívejte aerosolové spreje,
rozpouštědla, abraziva ani čisticí prostředky obsahující peroxid vodíku – mohli byste poškodit
povrchovou úpravu.
Čištění obrazovky MacBooku Chcete-li očistit obrazovku MacBooku, nejprve MacBook
vypněte a odpojte 29W napájecí USB‑C adaptér. Otřete obrazovku čistou textilií, z níž se
neuvolňují vlákna, navlhčenou v čisté vodě. Nestříkejte kapaliny přímo na obrazovku.

Principy ergonomie

Při práci s klávesnicí a trackpadem byste měli mít uvolněná ramena. Vaše předloktí by mělo
svírat s nadloktím úhel o něco větší než 90° a vaše zápěstí by mělo být zhruba v jedné rovině
s dlaní.

Správně

Špatně

Při psaní a používání trackpadu netlačte více, než je nutné, a mějte uvolněné ruce i prsty. Palce
nepodkládejte pod dlaně.

Správně

Špatně

Polohu rukou často měňte – vyhnete se tak únavě. U některých uživatelů počítačů se mohou
po dlouhotrvající intenzivní práci bez přestávek vyskytnout nepříjemné pocity v rukou,
zápěstích či pažích. Jestliže se u vás začínají projevovat chronické bolesti nebo nepříjemné
pocity v rukou, zápěstích či dlaních, poraďte se s kvalifikovaným zdravotním specialistou.

Kapitola 6    Bezpečnost, manipulace a podpora

38

Externí myš Pokud používáte externí myš, umístěte ji do stejné výšky s klávesnicí tak, abyste na
ni pohodlně dosáhli.
Židle Ideální volbou je nastavitelná židle poskytující pevnou pohodlnou oporu. Výšku židle
nastavte tak, abyste měli stehna vodorovně a vaše chodidla ležela celou plochou na podlaze.
O opěradlo židle byste se měli opírat dolní (bederní) částí zad. Správné nastavení opěradla
proveďte podle pokynů výrobce.
Zabudovaný displej Úhel displeje nastavte tak, abyste minimalizovali odlesky a odrazy
okolních světelných zdrojů a oken. Pokud displej při nastavování klade odpor, netlačte na něj
silou. Konstrukce displeje neumožňuje jeho otevření na více než 135 stupňů.
Přesunete-li se s počítačem z jednoho pracoviště na jiné nebo změní-li se světelné podmínky
v okolí, můžete upravit jas displeje.
Další informace o ergonomii najdete na webové stránce www.apple.com/about/ergonomics.

Apple a životní prostředí

Společnost Apple si je vědoma své odpovědnosti za minimalizaci dopadu jejích činností
a produktů na životní prostředí.
Další informace najdete na webové stránce www.apple.com/environment.

Další informace, servis a podpora

Další informace o svém MacBooku najdete v Nápovědě pro Mac, v Systémovém profilu, ve
výsledcích testu AHT a v materiálech dostupných online.
Nápověda pro Mac Odpovědi na dotazy a pokyny pro řešení potíží často najdete přímo
na svém Macu – v Nápovědě pro Mac. Klikněte na ikonu Finder v Docku, pak na nabídku
Nápověda v řádku nabídek a vyberte položku Nápověda pro Mac.
Systémový profil V Systémovém profilu najdete podrobné technické informace o svém
MacBooku. Vidíte zde nainstalovaný hardware a software, sériové číslo a verzi operačního
systému, velikost nainstalované paměti a další údaje. Chcete-li Systémový profil otevřít,
použijte příkaz Apple () > O tomto Macu a potom klikněte na Systémový profil.
Apple Hardware Test Test AHT (Apple Hardware Test) vám pomůže zjistit, zda se nevyskytl
problém s některou součástí počítače, například s pamětí nebo procesorem.
Před použitím testu AHT odpojte všechna externí zařízení s výjimkou napájecího adaptéru.
Restartujte MacBook a během spouštění držte klávesu D. Na obrazovce výběru AHT zvolte
jazyk používaný ve vaší oblasti. Stiskněte klávesu Return nebo klikněte na tlačítko se šipkou
doprava. Když se objeví hlavní obrazovka AHT (přibližně po 45 sekundách), postupujte podle
pokynů na obrazovce. Pokud test AHT najde problém, zobrazí kód chyby. Tento kód chyby si
poznamenejte, dříve než využijete některou z možností podpory. Pokud test AHT neodhalí
hardwarovou závadu, může problém souviset se softwarem.
Zdroje informací dostupné online Informace o servisu a podpoře najdete online na adrese
www.apple.com/cz/support. Zde se můžete seznámit s různými produkty Apple, prohlížet
si online příručky a zjišťovat, zda nejsou k dispozici aktualizace. Dále zde můžete navázat
kontakt s jinými uživateli produktů Apple a získat servis, podporu a profesionální rady přímo od
společnosti Apple.
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Podpora AppleCare Pokud potřebujete asistenci, mohou vám pracovníci služby AppleCare
pomoci s instalací a otevíráním aplikací a s řešením problémů. Zavolejte na číslo nejbližšího
střediska podpory (po dobu prvních 90 dnů je tato služba poskytována bezplatně). Než
zavoláte, připravte si informace o datu zakoupení a sériovém čísle vašeho MacBooku.
90denní období bezplatné telefonické podpory začíná běžet dnem nákupu.
Země

Telefon

Web

Česká republika

800 700527

www.apple.com/support/country

Telefonní čísla se mohou změnit a hovory mohou být zpoplatněny místními
i celostátními telefonními sazbami. Úplný seznam najdete na webu na adrese
www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

Shoda se směrnicemi FCC

Toto zařízení splňuje podmínky oddílu 15 směrnic FCC. Na jeho provoz se vztahují tyto
dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí
akceptovat jakékoli rušení přicházející zvenčí včetně takového rušení, které by mohlo způsobit
nežádoucí činnost.
Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu,
což lze ověřit vypnutím a zapnutím vybavení, doporučuje se uživateli, aby se rušení pokusil
eliminovat některými z následujících opatření:
••

Změnou orientace nebo umístění přijímací antény.

••

Zvětšením vzdálenosti mezi vybavením a přijímačem.

••

Připojením vybavení a přijímače k odlišným elektrickým zásuvkám nebo okruhům.

••

V případě potřeby požádejte o pomoc dodavatele nebo zkušeného rozhlasového/
televizního technika.

Důležité: Změny a úpravy tohoto produktu, které nebyly schváleny společností Apple, mohou
narušit elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a shodu s předpisy o bezdrátových sítích
a následně anulovat vaše právo na provozování produktu.
U tohoto produktu byla prokázána shoda s předpisy EMC za podmínek zahrnujících použití
periferních zařízení, která tyto předpisy sama splňují, a propojení systémových komponent
stíněnými kabely (včetně ethernetových síťových kabelů). Pro snížení rizika rušení rádiových,
televizních a jiných elektronických zařízení je důležité používat periferní zařízení splňující
příslušné normy a k propojení systémových komponent používat stíněné kabely.
V případě potřeby se obraťte na společnost Apple nebo svůj MacBook předejte středisku oprav
s autorizací společnosti Apple, například některému z autorizovaných poskytovatelů servisu
společnosti Apple. Další rady vám může poskytnout také zkušený rozhlasový/televizní technik.
Zodpovědná strana (kontaktujte jen v záležitostech FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014, USA
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Prohlášení o shodě s předpisy pro Kanadu

Toto zařízení splňuje standardy RSS kanadského ministerstva průmyslu pro vynětí z licenční
povinnosti. Na jeho provoz se vztahují tyto dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat
rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení včetně takového, které by mohlo
způsobit nežádoucí činnost zařízení.
Provoz v pásmu 5150–5250 MHz je povolen pouze v interiéru pro snížení rizika škodlivého
rušení satelitních mobilních systémů pracujících na stejném kanálu.
Upozorňujeme uživatele, že pásma 5250–5350 MHz a 5650–5850 MHz byla primárně (prioritně)
vyhrazena pro účely výkonných radarů, které mohou způsobovat rušení zařízení LE-LAN,
případně i jejich poškození.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre
le fonctionnement.
La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les
mêmes canaux.
Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et
5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux
dispositifs LAN-EL.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Evropa – prohlášení o shodě se směrnicemi EU
Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení splňuje nezbytné
požadavky a další relevantní ustanovení směrnice R&TTE.
Kopie prohlášení o shodě se směrnicemi EU je k dispozici na adrese
www.apple.com/euro/compliance.
Zástupcem společnosti Apple pro EU je společnost Apple Distribution International, Hollyhill
Industrial Estate, Cork, Irsko.
Toto zařízení lze používat na území Evropského společenství.
Omezení platná pro Evropské společenství
Použití tohoto zařízení v pásmu 5150 až 5350 MHz je omezeno pouze na interiérový provoz.
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Prohlášení o shodě se standardem ENERGY STAR®

Společnost Apple jako partner programu ENERGY STAR stanovila, že standardní konfigurace
tohoto produktu splňují doporučení ENERGY STAR pro energetickou účinnost. ENERGY STAR
je partnerský program výrobců elektronického vybavení, jehož cílem je podpora energeticky
účinných produktů. Snižování spotřeby produktů šetří finanční prostředky a pomáhá zachovat
cenné přírodní zdroje.
MacBook se dodává se zapnutým řízením spotřeby a aktivovaným uspáváním počítače po
10 minutách nečinnosti. Chcete-li počítač probudit, klikněte trackpadem nebo stiskněte
libovolnou klávesu na klávesnici. Chcete-li toto nastavení změnit, klikněte na ikonu Předvoleb
systému v Docku a poté na položku Úspora energie.
Další informace o programu ENERGY STAR najdete na adrese www.energystar.gov.

Informace o likvidaci a recyklaci
Tento symbol znamená, že daný produkt nebo baterii je třeba zlikvidovat odděleně od
domovního odpadu. Rozhodnete-li se produktu nebo baterie zbavit, postupujte v souladu
s místními zákony a předpisy o ochraně životního prostředí.
Informace o recyklačním programu společnosti Apple, sběrných místech, látkách podléhajících
omezením a dalších aspektech souvisejících s životním prostředím najdete na adrese
www.apple.com/environment.
Evropská unie – informace o likvidaci

Výše uvedený symbol znamená, že daný produkt nebo jeho baterie je třeba v souladu
s místními zákony a předpisy zlikvidovat odděleně od domovního odpadu. Dosáhne-li tento
produkt konce životnosti, odevzdejte jej na sběrném místě zřízeném místními úřady. Oddělený
sběr a recyklace tohoto produktu nebo jeho baterie na konci životnosti pomůže zachovat
přírodní zdroje a zajistit recyklaci způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí.
Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as
leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple,
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.
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Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos
domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad
con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa
de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras
iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.
Informace o likvidaci baterií
Servis, výměnu a recyklaci baterie v MacBooku smí provádět výhradně společnost Apple
nebo autorizovaný poskytovatel servisu. Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována
odděleně od domovního odpadu v souladu s vašimi místními zákony a směrnicemi na ochranu
životního prostředí. Další informace o servisu a recyklaci baterií najdete na webové stránce
www.apple.com/cz/batteries/service-and-recycling.
Informace o likvidaci baterií pro Tchaj‑wan

Prohlášení o bateriích pro Tchaj‑wan
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Prohlášení o bateriích pro Čínu

Energetická účinnost nabíječky baterií

Licenční ujednání o softwaru

Použití MacBooku je považováno za souhlas s podmínkami licenčního ujednání o softwaru
společnosti Apple a třetích stran, které je dostupné na adrese www.apple.com/legal/sla.
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KKCopyright
Apple Inc.
© 2015 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.
Použití „klávesového“ loga Apple (Alt-Shift‑K) ke komerčním
účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Apple může být stíháno jako narušení autorských práv
a nekalá soutěž, která je v rozporu s federálními a státními
zákony.
Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort Time
Capsule, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, iMessage,
iMovie, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Keynote, Launchpad,
Mac, MacBook, Mission Control, Numbers, OS X, Pages, Photo
Booth, Fotky, Safari, Spaces, Spotlight a Time Machine jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA
a dalších zemích.
AirPrint, Flyover a Handoff jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc.
AppleCare, Apple Store, iCloud a iTunes Store jsou
značky služeb společnosti Apple Inc., registrované v USA
a dalších zemích.
App Store, iBooks Store a iTunes Radio jsou značky služeb
společnosti Apple Inc.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com
iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
společnosti Cisco v USA a dalších zemích, použitá na základě
udělené licence.
Slovní známka Bluetooth® a související loga jsou registrované
ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jako takové jsou společností Apple Inc. využívány na
základě udělené licence.
ENERGY STAR® je ochranná známka registrovaná v USA.
Jiné názvy společností a produktů uvedené v tomto
dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností.
Na zajištění správnosti informací v této příručce bylo
vynaloženo veškeré možné úsilí. Společnost Apple
neodpovídá za tiskové a administrativní chyby.
Některé aplikace mohou být v některých oblastech
nedostupné. Dostupnost aplikací se může změnit.
CZ019-00204/2015-10

