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Hils på MacBook
MacBook er det ypperste inden for bærbarhed – den er designet til at følge dig overalt. 

Se dig omkring. Vil du have en hurtig præsentation af funktionerne i MacBook? Gå til Tag 
en rundtur.

Kom i gang. Tryk på afbryderknappen, og du er i gang. Du kan få gode råd om indstilling i Indstil.

Se, hvad du kan gøre. Udskriv og del arkiver, afspil musik m.m. Se i Brug MacBook, hvor let det 
hele er.

…og glem ikke at have det sjovt. MacBook er fyldt med programmer – gå til Om programmer 
for at blive inspireret.

Velkommen
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Tag en rundtur
Følgende funktioner er indbygget i MacBook:

USB-C

 • USB-C-port: Oplad batteriet, overfør data, tilslut en HDMI- eller VGA-skærm m.m.

Hovedtelefoner

To mikrofoner

 • Stik til hovedtelefoner: Tilslut højttalere eller hovedtelefoner.

 • To mikrofoner: Tal med venner, eller optag lyd.

AfbryderknapFaceTime-kamera

Force Touch trackpad

 • FaceTime-kamera: Foretag FaceTime-videoopkald, tag billeder, eller optag video. Hvis 
indikatoren lyser, er kameraet tændt. 

 • Afbryderknap: Tænd og sluk MacBook, eller sæt den på vågeblus.

 • Force Touch-pegefelt Brug bevægelser til at styre MacBook. Hele pegefeltets overflade 
fungerer som en knap, så du kan trykke et vilkårligt sted. Der er flere oplysninger om brug af 
bevægelser i Pegefelt.

Oversigt over MacBook
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Hvad følger med?
Til MacBook skal du bruge disse to stykker tilbehør, der medfølger i kassen:

USB-C-opladningskabel (2 m): Sæt den ene ende i MacBook og den 
anden ende i USB-C-strømforsyningen.

USB-C-strømforsyning på 29 W: Sørg for, at stikket på netledningen 
sidder korrekt i strømforsyningen, og at benene på netstikket er rettet helt 
ud. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt for at oplade MacBook.

Andet tilbehør, du kan bruge, er beskrevet i Tilbehør.

Pegefelt
Du kan gøre mange ting på din MacBook ved at bruge enkle bevægelser på pegefeltet – rulle 
gennem websider, zoome ind på dokumenter, rotere fotografier m.m. Force Touch-pegefeltets 
trykfølsomme funktionalitet giver helt nye muligheder for interaktion.

Pegefeltet registrerer, hvor hårdt du trykker, så du med hver berøring får flere muligheder og 
større kontrol. Det giver også feedback. Når du trækker eller roterer objekter, kan du mærke en 
svag vibration, når objekterne er justeret, så du kan arbejde med større præcision.

Her er nogle almindelige bevægelser:

Klik: Tryk et tilfældigt sted på pegefeltet. Eller slå “Tryk for at klikke” til i 
Pegefelt, og brug blot et let tryk.

Fast klik: Klik, og tryk derefter hårdere. Du kan bruge hårdt klik til at slå 
flere oplysninger op – klik på et ord for at se dets definition eller på en 
adresse for at se et eksempel på et kort m.m.

Sekundært klik (højreklik): Klik med to fingre for at åbne genvejsmenuer. 
Hvis “Tryk for at klikke” er slået til, skal du trykke let med to fingre.

Rul med to fingre: Skub to fingre op og ned for at rulle.

Knib for at zoome: Knib tommelfinger og pegefinger udad eller indad for 
at zoome ind eller ud på fotografier og websider.

Skub for at navigere: Skub til venstre eller højre med to fingre for at blade 
gennem websider, dokumenter m.m., lige som sider i en bog.

Åbn Launchpad: Åbn hurtigt programmer i Launchpad. Knib indad med 
fire eller fem fingre, og klik derefter på et program for at åbne det.

Skub mellem programmer: Skift fra et program på fuld skærm til et andet 
ved at skubbe til venstre eller højre med tre eller fire fingre.
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Tilpas dine bevægelser. Vælg Apple () > Systemindstillinger, eller klik på symbolet for 
Systemindstillinger i Dock, og klik derefter på Pegefelt.

I indstillingerne til Pegefelt kan du lære mere om hver bevægelse, indstille dit foretrukne tryk, 
vælge, om du vil bruge trykfølerfunktioner, og tilpasse andre af pegefeltets funktioner.

Tastatur
Afbryderknap

Funktionstast (Fn)

 • Funktionstast (Fn): Hold tasten nede, mens du trykker på en funktionstast (F1 til F12) for at få 
udført tastens tildelte handling. Du kan lære, hvordan du tilpasser funktionstaster, ved at klikke 
på Hjælpemenuen på menulinjen og derefter søge efter “funktionstaster” i Mac-hjælp.

 • Taster til justering af lysstyrke (F1, F2): Tryk på  eller  for at skrue op eller ned for 
skærmens lysstyrke.

 • Mission Control-tast (F3): Tryk på  for at se de aktive processer på MacBook , inklusive alle 
dine områder (spaces) og alle åbne vinduer.

 • Launchpad-tast (F4): Tryk på  for straks at se alle programmerne på MacBook. Klik på et 
program for at åbne det.

 • Taster til justering af tastaturbelysning (F5, F6): Tryk på  eller  for at skrue op eller ned 
for tastaturbelysningen.

 • Medietaster (F7, F8, F9): Tryk på  for at spole tilbage,  for at afspille eller sætte på pause 
eller  for at spole frem i en sang, en film eller et lysbilledshow.

 • Tasten Lydløs (F10): Tryk på  for at slå lyden fra de indbyggede højttalere og stikket til 
hovedtelefoner fra.

 • Taster til justering af lydstyrke (F11, F12): Tryk på  eller  for at skrue op eller ned for lyden fra 
de indbyggede højttalere eller stikket til hovedtelefoner.
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 Kapitel  2    Oversigt over MacBook 8

 • Afbryderknap: Hold fingeren på  i 3 sekunder for at tænde eller slukke MacBook. Tryk på  
for at sætte MacBook på vågeblus.

Tilbehør
Der findes følgende tilbehør, der kan bruges til at slutte MacBook til ledningsnettet og bruge 
den sammen med andre enheder og skærme. Brug USB-porten på disse mellemstik til at 
tilslutte USB-standardtilbehør, inklusive kameraer og lagringsnøgler. Tilslut et USB-kabel for at 
synkronisere og oplade iPhone, iPad og iPod.

USB-C til USB-mellemstik: Slut USB-standardtilbehør til MacBook.

USB-C Digital AV Multiport-mellemstik: Slut MacBook til en HDMI-skærm, 
og tilslut samtidig en USB-standardenhed og et USB-C-opladningskabel 
for at oplade MacBook.

Du kan også dublere skærmen på MacBook på et HDMI-fjernsyn eller en 
HDMI-skærm med op til 1080p HD.

USB-C VGA Multiport-mellemstik: Slut MacBook til en VGA-skærm, og 
tilslut samtidig en USB-standardenhed og et USB-C-opladningskabel for at 
oplade MacBook.

Du kan også dublere skærmen på MacBook på et VGA-fjernsyn eller en 
VGA-skærm med op til 1080p HD.

Du kan læse mere om dublering af skærmen på MacBook i Brug en ekstern skærm.

Mellemstik og andet tilbehør sælges separat på store.apple.com/dk eller hos den lokale 
Apple-forhandler. Ikke alt USB-tilbehør understøttes. Gennemse dokumentationen, eller spørg 
producenten for at være sikker på, at du vælger det rigtige mellemstik.
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Indstil
Første gang du tænder MacBook, gennemgår Indstillingsassistent de enkle trin, du skal udføre 
for at bruge din nye Mac.

Du får mest ud af MacBook ved at oprette forbindelse til Wi-Fi og slå Bluetooth® til, anskaffe et 
Apple-id og logge ind på iCloud. Det kan du hurtigt og nemt gøre med Indstillingsassistent, men 
hvis du vil gøre det senere, er fremgangsmåden her:

Opret forbindelse til Wi-Fi. Klik på symbolet for Wi-Fi  på menulinjen, vælg et Wi-Fi-netværk, 
og skriv adgangskoden, hvis der skal bruges en adgangskode.

Introduktion

74% resize factor



 Kapitel  3    Introduktion 10

Hvis du ikke kan se symbolet for Wi-Fi , skal du vælge Apple () > Systemindstillinger og 
derefter klikke på Netværk. Vælg Wi-Fi på listen til venstre, og vælg derefter “Vis Wi-Fi-status på 
menulinje”.

Slå Wi-Fi fra. Klik på symbolet for Wi-Fi  på menulinjen, og vælg derefter Slå Wi-Fi fra.

Slå Bluetooth til eller fra. Klik på symbolet for Bluetooth  på menulinjen, og vælg derefter Slå 
Bluetooth til eller Slå Bluetooth fra.

Hvis du ikke ser symbolet for Bluetooth , skal du vælge Apple () > Systemindstillinger, klikke 
på Bluetooth og derefter vælge “Vis Bluetooth på menulinje”.

Anskaf et Apple-id. Dit Apple-id er den konto, du bruger til stort set alt i forbindelse med Apple, 
herunder købe musik, film og tv-udsendelser fra iTunes Store, hente programmer fra App Store 
og arkivere indhold i iCloud.

Hvis du ikke allerede har et Apple-id, kan du oprette et i iCloud-indstillinger. Vælg Apple () > 
Systemindstillinger. Klik på iCloud, og klik på Opret Apple-id.

Dit Apple-id er den konto, du bruger til stort set alt i forbindelse med Apple, herunder købe 
musik, film og tv-udsendelser fra iTunes Store, hente programmer fra App Store og arkivere 
indhold i iCloud.

Indstil iCloud. Vælg Apple () > Systemindstillinger. Klik på iCloud, indtast dit Apple-id, og vælg 
derefter de funktioner, du vil bruge.

Vigtigt:  Sørg for at bruge det samme Apple-id til iCloud på alle dine enheder.
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Du kan få flere oplysninger om indstilling af iCloud ved at klikke på Hjælpemenuen på 
menulinjen og derefter søge efter “indstil iCloud” i Mac-hjælp.

Med iCloud kan du arkivere alle dine dokumenter, film, musik, fotografier m.m. i iCloud og have 
adgang til det hele, uanset hvor du er. Du kan læse mere om, hvad du kan gøre med iCloud og 
MacBook, i Få adgang til alt dit indhold overalt med iCloud.

Find rundt

Oversigt
Begynd på skrivebordet. Det er din Macs hjemmebase – det sted, hvor du kan organisere dine 
arkiver, hurtigt åbne programmer, søge efter noget på Mac og andre steder og meget mere.

Hjælpemenu Wi-FiMenulinje Spotlight

Dock SystemindstillingerFinder

Finder
Brug Finder til at organisere og finde alle dine arkiver, herunder dokumenter, billeder, film og 
musik, eller til hurtigt at se et eksempel på et arkiv.

Åbn et Findervindue. Klik på symbolet for Finder i Dock nederst på skærmen.
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Dock
Dock nederst på skærmen er et praktisk sted til opbevaring af de programmer og dokumenter, 
du ofte bruger. Du kan gøre Dock større eller mindre, tilføje eller fjerne emner, flytte den til 
venstre eller højre side af skærmen eller indstille den til at blive skjult, når du ikke bruger den.

Føj et emne til Dock. Træk emnet, og placer det på det ønskede sted. Anbring programmer til 
venstre for stregen i Dock og arkiver eller mapper til højre.

Fjern et emne fra Dock. Træk det væk fra Dock. Emnet fjernes ikke fra Mac – kun fra Dock.

Rediger udseendet på Dock. Vælg Apple () > Systemindstillinger, og klik derefter på Dock.

Systemindstillinger
Gør din MacBook perfekt til dig. Du kan bruge Energibesparelse til at ændre indstillinger til 
vågeblus og bruge Skrivebord & skærmskåner til at føje en baggrund til skrivebordet, vælge en 
skærmskåner m.m.

Åbn Systemindstillinger. Vælg Apple () > Systemindstillinger, eller klik på symbolet for 
Systemindstillinger i Dock. Klik derefter på den indstilling, du vil ændre. 

Spotlight
Find noget på MacBook – og andre steder. Spotlight leverer resultater fra din Mac og fra andre 
kilder som Wikipedia, Kort, vejr, værdipapirer og sport.

Søg efter noget. Klik på  øverst til højre på skærmen, eller tryk på Kommando-mellemrumstast, 
og begynd at skrive.

Menulinje
Menulinjen er placeret langs toppen af skærmen. Brug symbolerne og menuerne på menulinjen 
til at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, kontrollere status for Wi-Fi , justere lydstyrken 

, se, hvor meget spænding der er tilbage på batteriet  m.m.

Hjælp
Du kan finde svar på mange af dine spørgsmål på Hjælpemenuen.

Få hjælp. Klik på Hjælpemenuen på menulinjen, og skriv et spørgsmål eller et søgeord i 
søgefeltet. Vælg et emne på listen med resultater, eller vælg Vis alle hjælpeemner for at se 
alle resultater.

Du kan få hjælp til brugen af et program ved at klikke på Hjælpemenuen, mens du 
bruger programmet.
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Åbn hurtigt programmer
MacBook leveres med programmer til de ting, du ofte bruger – surfe på internettet, tjekke 
e-mail, oprette dokumenter og præsentationer, dele fotografier, se film m.m. Du kan hurtigt åbne 
programmer fra Spotlight, fra Dock eller med Launchpad.

Launchpad

Mapper

Mac App Store

Åbn et program. Klik på symbolet for programmet i Dock, eller klik på symbolet for Launchpad i 
Dock, og klik på det program, du vil åbne. Du kan også søge efter programmet vha. Spotlight og 
derefter åbne programmet direkte fra søgeresultaterne fra Spotlight.

Organiser programmer i Launchpad. Træk et program oven på et andet program for at oprette 
en mappe. Træk flere programmer til den nye mappe for at tilføje dem. Du fjerner et program fra 
en mappe ved at trække det væk fra mappen.

Hent flere programmer. Klik på symbolet for Mac App Store i Dock. Når du henter programmer 
fra Mac App Store, vises de i Launchpad. Du kan hurtigt hente opdateringer til programmer og 
OS X ved at klikke på Opdateringer i Mac App Store.

Oplad batteriet
Batteriet i MacBook oplades, når MacBook er sluttet til en strømforsyning.

Oplad batteriet. Slut MacBook til en stikkontakt vha. det medfølgende kabel og den 
medfølgende USB-C-strømforsyning. Du hører en ringelyd, der angiver, at batteriet lades op. 
Opladningen går hurtigere, når computeren er slukket eller på vågeblus.
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Se, hvor meget spænding der er på batteriet. Brug symbolet for batteristatus til højre for 
menulinjen til at se batteriets spændingsniveau eller opladningsstatus. Klik på symbolet for at se, 
hvor meget strøm du har tilbage, hvis du bliver ved med at bruge de programmer, ydre enheder 
og systemindstillinger, du bruger nu.

OpladtOplader

Spar på batteriet. Skru ned for skærmens lysstyrke, luk programmer, og afbryd ydre enheder, 
som du ikke bruger, for at forlænge batteritiden ved en given opladning. Du kan ændre 
strømindstillingerne i Energibesparelse (klik på symbolet for Systemindstillinger i Dock, og klik 
derefter på Energibesparelse). Hvis MacBook er på vågeblus eller standby, mens en enhed er 
tilsluttet, kan enhedens batteri blive afladt.

Du kan få flere oplysninger om det indbyggede, genopladelige batteri i MacBook og få gode råd 
om at spare på batteriet og om batteriets ydeevne på www.apple.com/dk/batteries.

Overfør dine data

Du kan let flytte dine arkiver og indstillinger fra en anden Mac eller en pc til MacBook. Du kan 
overføre dataene vha. Indstillingsassistent, når du indstiller MacBook første gang. Hvis du vil 
overføre data senere, kan du bruge Overførselsassistent til at kopiere dine arkiver trådløst fra en 
anden Mac, en pc eller en Time Machine-sikkerhedskopi vha. en AirPort-base (købes separat).

Du kan overføre data via et trådløst netværk, bare begge computere er tilsluttet samme netværk.

Brug Overførselsassistent. Åbn et Findervindue, gå til Programmer > Hjælpeprogrammer, og 
dobbeltklik på Overførselsassistent. Følg instruktionerne på skærmen for at overføre oplysninger 
via Wi-Fi. Der er flere oplysninger i Overfør indhold til den nye MacBook.

Kopier arkiver fra en lagringsenhed. Slut enheden til MacBook vha. et mellemstik, f.eks. USB-C til 
USB-mellemstik (se Tilbehør). Træk derefter manuelt arkiver til MacBook.

Du kan få flere oplysninger om Time Machine-sikkerhedskopier i Sikkerhedskopier og gendan.
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Brug MacBook
MacBook er bygget til at følge med dig overalt. Dens funktioner kombineret med iCloud og OS X 
El Capitan gør det let at tage dit indhold med dig, overalt hvor du befinder dig. Du kan udskrive, 
spille, dele, deltage i videochat, sikkerhedskopiere data – alt sammen trådløst. Få mere at vide 
om, hvordan du får mest muligt ud af MacBook.

Få adgang til alt dit indhold overalt med iCloud

iCloud er den nemmeste måde at sørge for, at du altid har adgang til alt dit vigtige indhold. 
iCloud opbevarer dokumenter, fotografier, musik, programmer, kontakter, kalendere m.m., så du 
altid har adgang til det hele, blot du har Wi-Fi-forbindelse.

iCloud holder også alt ajour på alle dine enheder. Hvis du har en iPhone eller iPad, skal du 
bare logge ind på iCloud med samme konto, hvorefter du har alt det, du har brug for, på alle 
dine enheder.

Her er nogle af de ting, du kan gøre med iCloud.

Arkiver dine arkiver i iCloud Drive. Opbevar arkiver i iCloud Drive, og åbn dem overalt – når du 
er på arbejde eller hjemme, eller når du er på farten. Du arkiverer et arkiv til iCloud Drive ved at 
åbne Finder og derefter trække arkivet til iCloud Drive i indholdsoversigten. Du kan organisere 
og mærke arkiver i iCloud Drive på samme måde som arkiverne på MacBook. Når du redigerer et 
arkiv i iCloud Drive, vises redigeringerne på alle de enheder, du bruger med iCloud. 

MacBook i grundtræk
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Del køb med Familiedeling. Op til seks familiemedlemmer kan dele deres køb i iTunes Store, 
App Store og iBooks Store, også selvom de bruger forskellige iCloud-konti. Betal for familiekøb 
med samme kreditkort, og godkend børnenes forbrug direkte fra MacBook eller en iOS-enhed. 
Familien kan også dele fotografier, en familiekalender, påmindelser og lokaliteter. Du indstiller 
Familiedeling ved at klikke på symbolet for Systemindstillinger i Dock, klikke på iCloud og 
derefter klikke på Indstil familie.

Del fotografier via iCloud-fotodeling. Del fotografier og videoer med præcis de personer, du 
vælger, og lad dem tilføje deres egne fotografier, videoer og kommentarer. Du kommer i gang 
ved at klikke på symbolet for Systemindstillinger i Dock, klikke på iCloud og derefter klikke 
på Fotos.

Få glæde af dine køb overalt. Når du er logget ind på iCloud, har du altid adgang til køb, du har 
foretaget i iTunes Store, Mac App Store og iBooks Store, fra din MacBook. Det vil sige, at al din 
musik og alle dine film og bøger m.m. er tilgængelige, uanset hvor du er.

Find din MacBook med Find min Mac. Hvis MacBook stjæles, kan du let finde den på et kort, låse 
skærmen på den eller endda slette dens data eksternt. Du slår Find min Mac til ved at klikke på 
symbolet for Systemindstillinger i Dock, klikke på iCloud og derefter klikke på Find min Mac.

Med din iCloud-konto følger 5 GB gratis lagringsplads. Musik, programmer, tv-udsendelser og 
bøger, du har købt, tæller ikke med i den tilgængelige lagringsplads.

Du kan få flere oplysninger om, hvad du kan gøre med iCloud, ved at åbne Mac-hjælp og søge 
efter iCloud eller ved at gå til www.apple.com/dk/icloud.

Brug MacBook og dine iOS-enheder sammen

Oversigt
MacBook arbejder gnidningsløst sammen med dine iOS-enheder og giver din MacBook endnu 
flere kræfter og øget bærbarhed. Du skal bare logge ind på din iCloud-konto på MacBook og 
dine iOS-enheder, hvorefter du kan bruge dem sammen på fantastiske måder, når MacBook og 
enhederne er i nærheden af hinanden.
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Telefonopkald
Du kan besvare og foretage opkald direkte fra MacBook.

Besvar et opkald. Når nogen ringer til din iPhone, skal du klikke på den meddelelse, der vises på 
skærmen på MacBook. Din Mac bliver til en højttalertelefon.

Foretag et opkald. Klik på et telefonnummer i FaceTime, Kontakter, Safari, Kalender, Spotlight 
eller et andet program.

Sms
Send og modtag sms'er og mms'er direkte fra MacBook. Når en ven sender en sms til dig, kan du 
svare fra den enhed, der er nærmest. Alle de beskeder, der vises på MacBook, vises også på din 
iPhone eller iPad.

Instant Hotspot
Hvis du er på farten og ikke har Wi-Fi-forbindelse, kan din MacBook oprette forbindelse til 
internettet via Internetdeling på din iPhone (med iOS 8) eller iPad (mobilmodeller med iOS 8).

Opret forbindelse til enhedens Internetdeling. Klik på symbolet for Wi-Fi  på menulinjen, og 
vælg derefter din iPhone eller iPad på den viste liste med enheder. (Du behøver ikke at slå noget 
til på enheden – MacBook kan automatisk oprette forbindelse).

Kontroller forbindelsens status. Du kan se styrken på mobilsignalet på Wi-Fi-menuen.

Når du ikke bruger Internetdeling, afbryder iOS-enheden automatisk forbindelsen for at 
spare batteri.
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Handoff
Med Handoff kan du fortsætte på en enhed, hvor du slap på en anden. Du kan arbejde på en 
præsentation på MacBook og derefter fortsætte på din iPad. Du kan også begynde at skrive en 
e-mail på iPhone og skrive den færdig på MacBook. Når MacBook og dine enheder er i nærheden 
af hinanden, vises et symbol i Dock, hver gang en aktivitet overleveres. Klik på symbolet for at 
fortsætte lige der, hvor du slap.

Slå Handoff til på MacBook. Klik på symbolet for Systemindstillinger i Dock, klik på Generelt, og 
vælg derefter “Tillad overlevering mellem denne Mac og dine iCloud-enheder”.

Slå Handoff til på din iOS-enhed. Gå til Indstillinger > Generelt > Handoff & foreslåede apps, 
og tryk derefter for at slå Handoff til. Hvis muligheden ikke vises, understøtter iOS-enheden 
ikke Handoff.

Bemærk:  Brug af Handoff kræver en iPhone 5 eller en nyere model, iPod touch (5. generation 
eller en nyere model) eller iPad (4. generation eller en nyere model) med iOS 8 installeret. Sørg 
for, at MacBook og iOS-enheden er logget ind på den samme iCloud-konto.

Handoff fungerer til Kalender, Kontakter, Mail, Kort, Beskeder, Noter, Påmindelser, Safari, Keynote, 
Numbers og Pages.

Du kan få mere at vide om brug af Instant Hotspot, beskeder, telefonopkald og Handoff med 
MacBook i Mac-hjælp. Du kan også gå til www.apple.com/dk/osx/continuity.

Del, udskriv og spil trådløst

Oversigt
Du kan hurtigt dele arkiver, udsnit og websider vha. AirDrop. Udskriv trådløst til en AirPrint-
kompatibel printer fra programmer som Mail og Safari. Stream musik, fotografier og videoer til 
Apple TV med AirPlay.

74% resize factor

http://www.apple.com/dk/osx/continuity


 Kapitel  4    MacBook i grundtræk 19

AirDrop
AirDrop gør det let at dele arkiver mellem Mac og iOS-enheder.

Send et arkiv fra Finder. Klik på symbolet for Finder i Dock, og klik derefter på AirDrop i 
indholdsoversigten til venstre. Når den person, du vil sende et arkiv til, vises i vinduet, skal du 
trække arkivet til personen.

Send arkiver fra et program. Mens du bruger et program som Pages eller Billedfremviser, skal du 
klikke på knappen Del  og vælge AirDrop.

Bestem, hvem der må sende emner til dig vha. AirDrop. Klik på symbolet for Finder i Dock, klik 
på AirDrop i indholdsoversigten, og klik derefter på “Jeg må findes af”, og vælg en mulighed.

Når du sender et arkiv til nogen, kan de vælge, om de vil acceptere arkivet. Når nogen sender et 
arkiv til dig, kan du finde det i mappen Overførsler på MacBook.

Udskriv trådløst
Når du udskriver fra et program, skal du bare vælge en printer på listen Printere i nærheden i 
dialogen Udskriv. Du kan bruge AirPrint til at udskrive trådløst til:

 • En AirPrint-kompatibel printer på dit Wi-Fi-netværk

 • En netværksprinter eller en printer, som deles af en anden Mac på dit Wi-Fi-netværk

 • En printer, der er sluttet til USB-porten på en AirPort-base

Udskriv til en AirPrint-printer. Du udskriver fra et program ved at vælge en AirPrint-printer på 
listen med printere.

Kan du ikke finde den printer, du leder efter? Sørg for, at den er sluttet til samme Wi-Fi-netværk 
som din MacBook. Hvis den er det, og du stadig ikke kan se den, kan du prøve at tilføje den: Klik 
på symbolet for Systemindstillinger i Dock, klik på Printere & scannere, og klik derefter på Tilføj 
(+). (Du er måske nødt til at slutte printeren til MacBook vha. USB).

I AirPrint og OS X: I Printer- og scannersoftware, der er tilgængelig til overførsel kan du se en liste 
med AirPrint-kompatible printere og andre understøttede printere.
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AirPlay
Se skærmbilledet på MacBook på dit fjernsyn vha. AirPlay-skærmdublering. Hvis dit HD-fjernsyn 
er sluttet til Apple TV, og Apple TV er på samme Wi-Fi-netværk som din MacBook , kan 
du dublere skærmen på MacBook på din fjernsynsskærm eller bruge fjernsynet som en 
ekstra skærm.

Brug AirPlay-skærmdublering. Klik på symbolet for AirPlay  på menulinjen, og vælg Apple TV. 
Når en AirPlay-skærm er aktiv, bliver symbolet blåt.

I nogle tilfælde kan du bruge en AirPlay-skærm, selvom du ikke er på samme Wi-Fi-netværk 
som Apple TV (det kaldes peer-to-peer AirPlay). Brug af peer-to-peer AirPlay kræver et Apple TV 
(3. generation rev A, model A1469 eller en nyere model) med Apple TV software 7.0 eller en 
nyere version.

Apple TV og AirPort-baser sælges separat på store.apple.com/dk eller hos den lokale 
Apple-forhandler.

Du kan få mere at vide om AirDrop, AirPrint og AirPlay i Mac-hjælp. Du kan få mere at vide om 
brug af en ekstra skærm sammen med MacBook i Brug en ekstern skærm.

Foretag videoopkald med FaceTime

MacBook har et indbygget FaceTime-kamera, som du kan bruge til at foretage 
FaceTime-videoopkald.

Foretag et videoopkald. Klik på symbolet for Launchpad i Dock, og klik derefter på FaceTime. 
Begynd at skrive et navn eller et nummer. Hvis det findes på listen med dine kontakter, 
udfylder FaceTime resten for dig. Klik derefter på kameraknappen ved personens navn for at 
foretage opkaldet.

FaceTime-kamera
Foretag videoopkald, optag video 
og tag snapshots

Du kan også bruge kameraet til at tage billeder og optage video vha. Photo Booth. Du kan få 
mere at vide ved at åbne Mac-hjælp og søge efter FaceTime eller Photo Booth.
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Kvaliteten af dine videoopkald bliver bedst, hvis du bruger FaceTime et sted med godt lys.

Brug en ekstern skærm
USB-C-porten på MacBook understøtter udgående video. Du kan bruge en ekstern skærm, en 
projektor eller et HD-fjernsyn med MacBook.

Tilslut en VGA-skærm eller -projektor. Brug et VGA-kabel og et USB-C VGA Multiport-mellemstik.

Tilslut en HDMI-skærm eller -projektor eller et HD-fjernsyn. Brug et HDMI-kabel og et USB-C 
Digital AV Multiport-mellemstik.

Mellemstik sælges separat. Se Tilbehør for at få flere oplysninger om mellemstik til MacBook. 

Sikkerhedskopier og gendan

For at beskytte dine arkiver er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer MacBook regelmæssigt. 
Du sikkerhedskopierer nemmest ved at bruge Time Machine – som er indbygget i MacBook – 
sammen med en trådløs AirPort Time Capsule (sælges separat) eller en ekstern lagringsenhed 
med egen strømforsyning, der er sluttet til MacBook (med et tilgængeligt mellemstik). Du kan få 
oplysninger om mellemstik til MacBook i Tilbehør.
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Indstil Time Machine. Sørg for, at MacBook er på samme Wi-Fi-netværk som AirPort 
Time Capsule, eller slut din lagringsenhed til MacBook. Klik derefter på symbolet for 
Systemindstillinger i Dock, klik på Time Machine, og klik på Til. Vælg det drev, du vil bruge til 
sikkerhedskopiering, hvorefter du er klar til at gå i gang.

Time Machine:

 • Sikkerhedskopierer automatisk hele MacBook, inklusive systemarkiver, programmer, konti, 
indstillinger, musik, fotografier, film og dokumenter.

 • Husker, hvordan din computer så ud en given dag, så du kan gå tilbage til MacBook, som den 
så ud tidligere, eller hente en ældre version af et dokument.

 • Giver dig mulighed for at gendanne hele systemet fra en sikkerhedskopi i Time Machine. Det 
betyder, at dine arkiver er intakte, hvis der skulle ske noget med MacBook.

Du kan få mere at vide om sikkerhedskopiering og gendannelse af MacBook ved at åbne Mac-
hjælp og søge efter Time Machine, sikkerhedskopier eller gendan. Du kan få mere at vide om 
AirPort Time Capsule i www.apple.com/dk/airport-time-capsule.

AirPort Time Capsule sælges separat på store.apple.com/dk eller hos den lokale Apple-forhandler.
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Få svar

I Mac-hjælp finder du mange flere oplysninger om, hvordan du bruger MacBook.

Få hjælp. Klik på symbolet for Finder i Dock, og klik derefter på Hjælpemenuen på menulinjen, 
og skriv et spørgsmål eller et søgeord i søgefeltet. Vælg et emne på listen med resultater, eller 
vælg Vis alle hjælpeemner for at se alle emner.

Hvis du vil læse om Skal du

Support til MacBook Gå til www.apple.com/dk/support/macbook.

Specifikationer til MacBook Gå til www.apple.com/dk/macbook/specs.

Sikker brug af MacBook Se Vigtige sikkerhedsoplysninger.

Vigtige oplysninger om MacBook Vælg Apple () > Om denne Mac. Klik derefter på 
Support, og vælg Vigtige oplysninger > Vejledning 
med produktoplysninger.
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Om programmer
Din MacBook leveres med en samling fantastiske programmer til ting, du gør hver dag, som at 
surfe på internettet, sende e-mail og beskeder og organisere din kalender. Den leveres også med 
programmer som Fotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers og Keynote, så du kan være kreativ 
og produktiv lige fra starten.

Du kan finde endnu flere programmer i Mac App Store. Hold styr på dine opskrifter, vend plader 
til en fest, eller spil det nyeste spil – der er et program til alt, hvad du vil. Klik bare på symbolet for 
App Store i Dock.

Du kan få hjælp til brugen af alle programmer. Klik blot på Hjælpemenuen (på menulinjen øverst 
på skærmen), mens du bruger programmet.

Programmer
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Safari

Safari er det bedste program til surf på internettet på Mac. Klik bare i det smarte søgefelt for at se 
symboler for dine yndlingssteder, eller skriv et søgeudtryk eller en webadresse – Safari registrerer 
forskellen og sender dig til det rigtige sted. Du kan arkivere sider til læselisten, så du kan læse 
dem senere, og fastgøre websteder, du besøger ofte, så de er åbne, opdaterede og nemme at få 
adgang til. I faneoversigten kan du se alle dine åbne faner, også dem på dine iOS-enheder.

Favoritoversigt
Klik i det smarte søgefelt 
for at se symboler for 
dine favoritwebsteder.

Del
Send nemt websider, 
eller del dem med dine 
sociale netværk.

Fastgjorte steder
Opret fastgjorte steder for at 
holde dine favoritwebsteder 
åbne, aktive og meget 
tilgængelige.
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Mail

Med Mail kan du administrere alle dine e-mailkonti fra et enkelt program. Det virker med de 
fleste populære e-mailtjenester som iCloud, Gmail, Yahoo Mail og AOL Mail.

Du kan sende store bilag vha. Mail Drop. Dine bilag overføres til iCloud, og modtagerne får et link 
til dem. Med Markering kan du udfylde og underskrive formularer eller forsyne et PDF-dokument 
med noter. Du kan endda slette beskeder eller markere dem som læste eller ulæste ved at 
skubbe på pegefeltet. Åbn blot Mail for at komme i gang. Herefter hjælper Indstillingsassistent 
dig med at indstille dine konti.

Søg
Du kan hurtigt indsnævre 
søgningen for at finde 
lige det, du ønsker.

Smarte forslag
Føj navne eller begivenheder til 
en e-mail til dine kontakter eller 
din kalender med et enkelt klik.

Al mail på et sted
Se alle dine konti i Mail.
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Kalender

Hold styr på alle dine planer med Kalender. Du kan oprette separate kalendere – en til dit 
private liv, en til skolen og en tredje til dit arbejdsliv. Se alle dine kalendere i et vindue, eller 
se kun bestemte kalendere. Opret og send invitationer til begivenheder, og se, hvem der har 
svaret. Føj en lokalitet til en begivenhed, hvorefter Kalender inkluderer et kort og vejrudsigten, 
beregner rejsetiden og giver dig besked, når det er tid at tage afsted. Brug iCloud til at opdatere 
dine iCloud-kalendere på alle dine Mac-computere og iOS-enheder automatisk eller til at dele 
kalendere med andre iCloud-brugere.

Du kan dele iCloud-kalendere og tilføje Google- og Yahoo-kalendere.

Tilføj en begivenhed
Klik på + for hurtigt 
at oprette en 
kalenderbegivenhed.

Info om begivenhed
Kalender viser en 
begivenheds lokalitet på et 
kort og beregner rejsetiden.

Kalenderoversigt
Vælg den foretrukne 
oversigt – dag, uge, 
måned eller år.
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Noter

Nu kan dine noter indeholder mere end bare tekst – tilføj fotografier, videoer og indhold fra 
andre programmer, f.eks. weblinks fra Safari og adresser fra Kort. Opret tjeklister, og hak emner af, 
når de er færdige. Når dine enheder er logget ind på den samme iCloud-konto, holdes dine noter 
ajour på alle dine enheder – så du kan oprette huskelister på din Mac og derefter hakke emner af 
på iPhone, når du er på farten.

Tjeklister
Opret praktiske lister 
til dig selv.

Fotografier
Træk fotografier og andre 
emner til dine noter.
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Beskeder

Beskeder giver dig mange muligheder for at holde forbindelsen ved lige. Du skal blot logge 
ind med dit Apple-id, hvorefter du kan sende og modtage både iMessage-beskeder og sms'er, 
herunder tekst, fotografier og video m.m., til alle med en Mac, iPad, iPhone eller iPod touch. Med 
iMessage kan du endda starte en samtale på din iOS-enhed og fortsætte den på MacBook. Du 
kan let starte og administrere gruppesamtaler, inkl. tilføje en titel og nye deltagere. Og hvis du 
vil tale ansigt til ansigt med en person, kan du starte et FaceTime-videoopkald direkte fra en 
samtale i Beskeder.

Administrer samtaler
Klik på Oplysninger for at starte 
et FaceTime-opkald eller se 
bilagene fra din samtale.

Kvittering for modtagelse
Se, hvornår din besked er 
kommet frem.

Svar på vej
Tre prikker betyder, at din ven 
er i gang med at skrive et svar.

Bemærk:  Brug af FaceTime-videoopkald kræver, at både afsender og modtager har en FaceTime-
kompatibel enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
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Kort

Udforsk nye rejsemål, og få vejvisning på Mac med Kort. Se lokaliteter med standard- eller 
satellitbilleder, eller brug Flyover til at svæve gennem udvalgte byer i fotorealistisk 3D. Du kan 
også se indstillinger til offentlig transport i udvalgte byer i hele verden. Du kan finde oplysninger 
om lokale interessepunkter som restauranter og hoteller, og Kort viser dig telefonnumre, 
fotografier og endda Yelp-anmeldelser. Når du har fundet din destination, leverer Kort vejvisning 
fra punkt til punkt, hvis du kører i bil, går eller endda bruger offentlig transport (i udvalgte byer), 
og du kan sende vejvisningen til iPhone for at få navigation på farten.

Vis vej
Kort viser detaljeret 
rutevejledning, inklusive 
oplysninger om trafikforhold.

Offentlig transport
Kortlæg din rute 
med bus, tog, metro 
eller færge.

Send til iPhone
Send ruten til din iPhone for 
at få læst rutevejledningen 
op på vejen.

ADVARSEL:  Du kan få vigtige oplysninger om navigation og om, hvordan du undgår at blive 
distraheret, så der ikke opstår farlige situationer, i Vigtige sikkerhedsoplysninger.
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Spotlight

Spotlight er en let metode til at finde alt på din Mac. Klik blot på symbolet for Spotlight  på 
menulinjen, eller tryk på Kommando-mellemrumstast, og begynd at skrive. Spotlight finder 
resultater på Mac, både dokumenter, kontakter og e-mailbeskeder, og i Wikipedia, Bing, kort, film, 
vejr, værdipapirer, sport m.m. Du kan foretage en handling direkte fra søgeresultaterne – foretage 
et opkald, sende en e-mail, få vejvisning og konvertere valutaer.

Eksempler
Interager med eksempler 
direkte fra Spotlight.

Resultater
Se et udvalg af Spotlight-resultater, inkl. 
vejr, aktiekurser, sport, oplysninger om 
offentlig transport m.m.

Bemærk:  Nogle funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.
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iTunes

iTunes gør det nemt at nyde din musik, film, tv-udsendelser m.m. Programmet iTunes på din Mac 
indeholder iTunes Store, hvor du kan finde klassiske numre eller nye favoritter. Det indeholder 
også Apple Music – en revolutionerende musiktjeneste, live Beats 1-radio og Connect, hvor fans 
kan komme i kontakt med deres yndlingskunstnere.

Dit bibliotek
Organiser og nyd 
din musik, dine film, 
tv-udsendelser, 
podcasts m.m.

Apple Music
Abonner for at vælge mellem 
millioner af sange. Lyt til live 
Beats 1-radio. Få kontakt med 
dine yndlingskunstnere.

iTunes Store
Find og køb ny 
musik, nye film, 
tv-udsendelser m.m.
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Fotos, iMovie og GarageBand

Fotos, iMovie og GarageBand giver dig enestående muligheder for at skabe og dele din 
fotografier, film og musik. Fotos holder automatisk dit bibliotek organiseret og hjælper dig med 
at skabe fantastiske fotobøger, kort og kalendere. Med iCloud-fotobibliotek kan du organisere dit 
bibliotek og skabe fantastiske billedbøger, kort og kalendere. Med iMovie kan du gøre dine egne 
videoer til smukke film og utrolige forfilm i Hollywood-format. Og GarageBand indeholder alt, 
hvad du skal bruge til at lære at spille på et instrument, skrive musik og optage en sang.

Fotografier
Fotografier sorteres 
automatisk efter dato 
og lokalitet.

Del
Publicer dine favoritter til 
Facebook, eller del dem 
med iCloud eller Beskeder.

Projekter
Opret og bestil nemt 
personlige bøger, kort og 
kalendere.
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Pages, Numbers og Keynote

Opret utrolige dokumenter, regneark og præsentationer på Mac. Med smukke skabeloner får 
du et fantastisk forspring – du skal bare tilføje dine egne ord og fotografier. Og det er ingen sag 
at tilpasse dit arbejde. Du skal blot vælge noget tekst eller et objekt, hvorefter du får vist alle 
mulighederne i vinduet Format til højre. Åbn og rediger Microsoft Office-arkiver, og del let et link 
til dit arbejde i Mail eller Beskeder direkte fra værktøjslinjen.

Tilføj grafik m.m.
Opret dokumenter med billeder, 
film, diagrammer m.m.

Del
Del nemt en henvisning 
til dit arbejde via Mail 
eller Beskeder.

Formatvinduet
Værktøjerne er kun et 
klik væk i det intelligente 
formatvindue.
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Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL:  Hvis du ikke overholder disse instruktioner om sikkerhed, kan der opstå fare 
for brand, elektrisk stød eller andre personskader eller skader på din MacBook eller anden 
ejendom. Læs alle nedenstående sikkerhedsoplysninger, før du tager MacBook i brug.

Indbygget batteri. Forsøg ikke at udskifte batteriet i computeren – du kan risikere at beskadige 
batteriet, så det kan blive overophedet og skade dig. Litiumionbatteriet i MacBook kun udskiftes 
af Apple eller en autoriseret tjenesteudbyder og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes 
adskilt fra husholdningsaffald. Udsæt ikke MacBook for ekstrem varmepåvirkning fra f.eks. 
radiatorer eller pejse, hvor temperaturen kan overstige 100° C. Brænd ikke batteriet.

Der findes oplysninger om service og genbrug af batterier på 
www.apple.com/dk/batteries/service-and-recycling.

Håndtering: Behandl MacBook forsigtigt. Den er fremstillet af metal, glas og plast og indeholder 
følsomme elektroniske komponenter. Anbring MacBook på en stabil overflade, så der er plads til, 
at luften kan cirkulere under og rundt om computeren. MacBook kan tage skade, hvis du taber, 
brænder, laver hul i eller maser den, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Brug ikke en 
beskadiget MacBook, f.eks. hvis skærmen er revnet, da det kan være farligt.

Vand og våde omgivelser. Hold MacBook væk fra væsker som f.eks. drikkevarer, håndvaske, 
badekar, brusekabiner osv. Beskyt MacBook mod fugt og våde omgivelser, f.eks. regn, sne og 
tåge. 

Reparation. MacBook indeholder ikke nogen dele, som brugeren kan udføre service på. Forsøg 
ikke at åbne eller adskille MacBook, og forsøg ikke at reparere den eller udskifte komponenter 
i den. Hvis du skiller MacBook ad, kan du ødelægge den eller selv komme til skade. Hvis 
MacBook har brug for service, er beskadiget, ikke fungerer korrekt eller kommer i kontakt med 
væske, skal du kontakte Apple eller en Apple Authorized Service Provider. Hvis du forsøger at 
åbne den, kan du risikere at ødelægge computeren, og skader af den type dækkes ikke af den 
begrænsede garanti på MacBook.

Navigation. Kort, vejvisning og lokalitetsbaserede programmer kræver datatjenester. Disse 
datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle områder, hvilket kan medføre, 
at kort, kompasoverskrifter, rutevejledninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke 
er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på MacBook med 
omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl. Brug ikke disse tjenester, mens du 
udfører aktiviteter, der kræver hele din opmærksomhed. Overhold altid skiltningen og love og 
regulativer der, hvor du bruger MacBook, og udvis altid almindelig sund fornuft.

Opladning. Du må kun oplade MacBook med den medfølgende USB-C-strømforsyning på 
29 W eller med kabler og strømforsyninger fra tredjeparter, der er kompatible med USB-C og 
overholder den gældende lovgivning.

Sikkerhed, håndtering og support
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Brug af beskadigede kabler eller opladere eller opladning under fugtige forhold kan forårsage 
brand, elektrisk stød, personskader eller skader på MacBook og andre genstande. Når du bruger 
den medfølgende USB-C-strømforsyning på 29 W til at oplade MacBook, skal du sørge for, 
at USB.C-kablet (2 m) er sat korrekt i strømforsyningen, inden du slutter strømforsyningen til 
en stikkontakt.

Længerevarende udsættelse for varme. MacBook og dens USB-C-strømforsyning på 29 W 
kan blive meget varm under normal brug. MacBook og dens USB-C-strømforsyning på 29 W 
overholder de relevante standarder og grænser for overfladetemperatur, som er defineret af 
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). Men selv 
inden for disse grænser kan vedvarende kontakt med varme overflader i længere tid forårsage 
ubehag eller skader. 

Brug almindelig sund fornuft til at undgå situationer, hvor din hud er i kontakt i længere 
tid med en enhed eller dens strømforsyning, når den er i drift eller sluttet til en strømkilde. 
Du skal f.eks. ikke falde i søvn med en enhed eller strømforsyning, når den er sluttet til en 
strømkilde. Brug ikke MacBook på en pude, et tæppe eller et andet blødt underlag, der kan 
blokere ventilationsåbningerne. Der er vigtigt at bruge og oplade MacBook og dens USB-C-
strømforsyning på 29 W i et lokale med god ventilation.

Skub aldrig noget ind i ventilationsåbningerne. Det kan være farligt og medføre, at computeren 
overophedes. Anbring aldrig nogen genstande på tastaturet, når du bruger MacBook. Hvis du har 
MacBook liggende på skødet, og den bliver meget varm, skal du fjerne den og anbringe den på 
en stabil flade med god ventilation. Vær især omhyggelig, hvis du har en sygdom, der betyder, at 
du ikke kan registrere varme på din krop. 

USB-C-strømforsyning på 29 W. Gør et af følgende for at bruge USB-C-strømforsyningen på 29 
W på en sikker måde og mindske risikoen for skade på personer eller ting pga. varmeproblemer:

 • Sæt USB-C-strømforsyningen på 29 W direkte i en stikkontakt.

 • Hvis du bruger forlængerledningen til strømforsyningen, skal du anbringe strømforsyningen 
på et skrivebord, bord eller på gulvet, hvor der er god ventilation.

Afmonter strømforsyningen og alle andre kabler i følgende situationer:

 • Hvis du vil rengøre kabinettet (følg den fremgangsmåde, der er beskrevet i Vigtige oplysninger 
om håndtering).

 • Hvis netledningen eller stikket bliver flosset eller beskadiget på anden vis.

 • Hvis MacBook eller USB-C-strømforsyningen på 29 W bliver udsat for regn eller fugt, eller hvis 
der bliver spildt væske på kabinettet.

 • Hvis MacBook eller USB-C-strømforsyningen på 29 W er blevet tabt, hvis kabinettet er 
beskadiget, eller hvis du mener, at der er behov for service eller reparation.

Hvis der kommer snavs i porten til strømforsyningen, skal du fjerne det forsigtigt med en 
tør vatpind.

Specifikationer til USB-C-strømforsyning på 29 W: 

 • Frekvens: 50-60 Hz, enkeltfaset

 • Spænding: 100 til 240 V

 • Spænding (udgang): 14,5 V DC, 2,0 A eller 5,2 V DC, 2,4 A
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Høretab. Du risikerer at skade din hørelse, hvis du lytter til lyd ved en høj lydstyrke. Hvis der er 
baggrundsstøj, og du hele tiden lytter ved en høj lydstyrke, virker lyden måske ikke så høj, som 
den i virkeligheden er. Brug kun øretelefoner, hovedtelefoner eller ørestykker, der er kompatible 
med MacBook. Tænd for lyden, og kontroller lydstyrken, før du sætter noget ind i øret. Du kan 
finde flere oplysninger om, hvordan du undgår høretab, på www.apple.com/dk/sound.

ADVARSEL:  For at undgå at skade hørelsen skal du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid 
ad gangen.

Udsættelse for radiosignaler. MacBook bruger radiosignaler til at oprette forbindelse til trådløse 
netværk. Du kan få oplysninger om RF-stråling (radiofrekvensstråling) fra radiosignaler og 
forholdsregler, du kan tage for at mindske strålingen, i www.apple.com/legal/rfexposure.

Forstyrrelser af medicinske enheder. MacBook indeholder komponenter og radioer, der 
udsender elektromagnetiske felter, som kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og andre 
medicinske enheder. Sørg for at holde god afstand mellem din medicinske enhed og MacBook. 
Bed lægen eller producenten af det medicinske udstyr om relevante oplysninger om den 
medicinske enhed. Hvis du har mistanke om, at MacBook forstyrrer din pacemaker eller en anden 
medicinsk enhed, skal du holde op med at bruge MacBook.

Medicinske problemer. Hvis du har et medicinsk problem, som evt. kan forværres ved brug af 
MacBook (f.eks. slagtilfælde, besvimelsesanfald, overanstrengte øjne eller hovedpine), skal du 
rådføre dig med din læge, før du bruger MacBook. 

Gentagne bevægelser. Når du udfører aktiviteter, der gentages, f.eks. skriver eller spiller spil 
på MacBook, kan du opleve ubehag i hænder, arme, håndled, skuldre, nakke eller andre dele af 
kroppen. Hvis du oplever ubehag, skal du holde op med at bruge MacBook og kontakte en læge.

Risiko for kvælning. Noget tilbehør til MacBook kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. 
Hold sådant tilbehør væk fra små børn.

Aktiviteter med store risici. MacBook er ikke beregnet til at blive brugt, hvor computerens svigt 
kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige miljømæssige skader.

Eksplosionsfare. Oplad eller brug ikke MacBook i områder, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. i 
områder, hvor luften indeholder brandbare kemikalier, dampe eller partikler (f.eks. korn, støv eller 
metalstøv). Adlyd alle skilte og instruktioner.

Vigtige oplysninger om håndtering
Driftsomgivelser. Brug af MacBook uden for disse temperaturudsnit kan have indflydelse på 
ydeevnen:

 • Driftstemperatur: 10° til 35° C

 • Opbevaringstemperatur: -25° til 45° C

 • Relativ luftfugtighed: 0% til 90 % (ikke kondenserende)

 • Driftshøjde: Testet op til 3.048 m

Transport af MacBook. Hvis du transporterer MacBook i en taske eller mappe, skal du sørge 
for, at der ikke er nogen løse genstande, f.eks. mønter og papirclips, der kan komme ind i 
computerens ventilationsåbninger eller sidde fast i en port. 

Brug af stik og porte Tving aldrig et stik ind i en port. Når du tilslutter en enhed, skal du sikre 
dig, at der ikke er snavs i porten, at stikket passer til porten, og at du holder stikket korrekt i 
forhold til porten.
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Bruge USB-C-opladningskablet (2 m). Visse brugsmønstre kan øge risikoen for, at kabler 
flosser eller går i stykker. Som ethvert andet kabel af metal risikerer USB-C-opladningskablet 
at blive svagt eller sårbart, hvis det gentagne gange bøjes samme sted. Brug bløde buer i 
stedet for knæk, når du håndterer kablet. Undersøg regelmæssigt kablet og stikkene for at 
se, om der forekommer sammenfiltring, brud, knæk eller anden skade. Stop brugen af USB-C-
opladningskablet, hvis du finder tegn på beskadigelse.

Opbevaring af MacBook. Hvis du skal stille MacBook væk i længere tid, bør du opbevare den 
ved stuetemperatur (helst 22° C) og aflade batteriet til 50 procent. Når du opbevarer computeren 
længere end fem måneder, kan du bevare batteriets kapacitet ved at oplade det til 50 procent ca. 
hver 6. måned.

Rengøring af MacBook. Når du vil rengøre MacBook og dens komponenter på ydersiden, skal du 
først lukke MacBook ned og derefter afmontere USB-C-strømforsyningen på 29W. Brug derefter 
en ren, fnugfri klud til at rengøre MacBook på ydersiden. Undgå, at der kommer væske ind i 
eventuelle åbninger. Undgå at sprøjte væske direkte på computeren. Brug ikke spraydåser med 
drivmiddel, opløsningsmidler, slibemidler eller rengøringsmidler med brintoverilte, som kan 
beskadige kabinettet.

Rengøring af skærmen på MacBook. Når du vil rengøre skærmen på MacBook , skal du først 
lukke MacBook ned og afmontere USB-C-strømforsyningen på 29W. Fugt en ren, fnugfri klud 
med lidt vand, og tør skærmen af. Undgå at sprøjte væske direkte på skærmen. 

Om ergonomi
Når du bruger tastaturet og pegefeltet, skal du sørge for at slappe af i skuldrene. Vinklen mellem 
over- og underarm skal være ret, og hænder og håndled skal være strakte.

ForkertRigtigt

Tryk let på tasterne og pegefeltet. Prøv at lade være med at spænde i hænder og fingre. Lad også 
være med at anbringe tommelfingrene under håndfladerne.

ForkertRigtigt

Skift ofte stilling med hænderne for at undgå unødig belastning af håndleddene. Hvis du 
arbejder længe uden at holde pauser, kan du få smerter i hænder, håndled og arme. Hvis du 
begynder at få kroniske smerter i hænder, håndled og arme, bør du straks henvende dig til din 
praktiserende læge.

Mus. Hvis du bruger en mus, skal den anbringes i samme højde som tastaturet og inden 
for rækkevidde.
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Stol. Brug en stol, som kan justeres og giver en stabil og behagelig støtte. Juster stolen, så lårene 
er vandrette, og fødderne hviler fladt på gulvet. Stolens ryglæn skal støtte den nederste del af 
ryggen (lænden). Følg vejledningen fra producenten, når du skal justere stolens ryglæn, så det 
passer til dig.

Indbygget skærm. Juster skærmen, således at synsvinklen er optimal, og lyset reflekteres mindst 
muligt fra lamper og vinduer. Tving ikke skærmen, hvis den yder modstand. Skærmen er ikke 
designet til at blive åbnet mere end 135 grader.

Du bør altid justere skærmens lysstyrke og kontrast, når du flytter computeren, eller når 
belysningen ændres.

Du kan få flere oplysninger om ergonomi på www.apple.com/dk/about/ergonomics.

Apple og miljøet
Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet.

Du kan læse mere på www.apple.com/dk/environment.

Læs mere, service og support
Du kan finde flere oplysninger om MacBook via Mac-hjælp, Systemrapport, Apple Hardware Test 
og ressourcer på internettet.

Mac-hjælp. Du kan ofte finde svar på dine spørgsmål og instruktioner og oplysninger om 
fejlfinding i Mac-hjælp på din Mac. Klik på symbolet for Finder i Dock, klik på Hjælp på 
menulinjen, og vælg Mac-hjælp.

Systemrapport. Brug Systemrapport til at få oplysninger om MacBook. Her kan du se, hvilken 
hardware og software der er installeret, serienummeret og versionen på operativsystemet, hvor 
megen hukommelse der er installeret osv. Du åbner Systemrapport ved at vælge Apple () > 
Om denne Mac og klikke på Systemrapport.

Apple Hardware Test. Du kan bruge Apple Hardware Test (AHT) til at finde ud af, om der er et 
problem med en af computerens komponenter, f.eks. hukommelsen eller processoren.

Når du vil bruge Apple Hardware Test, skal du afmontere alle eksterne enheder undtagen 
strømforsyningen. Start MacBook igen, og hold tasten D nede, mens computeren starter. 
Når vinduet med sprogvalg til AHT vises, skal du vælge dit sprog. Tryk på Retur, eller klik på 
højrepilen. Når hovedmenuen i AHT vises (efter ca. 45 sekunder), skal du følge instruktionerne på 
skærmen. Hvis AHT finder en fejl, vises der en fejlkode. Skriv fejlkoden ned, før du søger hjælp. 
Hvis AHT ikke finder en hardwarefejl, kan problemet skyldes en softwarefejl.

Ressourcer på internettet. Du kan få oplysninger om service og support på internettet 
på www.apple.com/support/country. Du kan læse om Apples produkter, læse elektroniske 
håndbøger og søge efter softwareopdateringer. Få kontakt til andre Apple-brugere, og få service, 
support og professionel råd fra Apple. 

AppleCare-support. Hvis du har brug for hjælp, kan AppleCare-specialister hjælpe dig med 
at installere og åbne programmer og med at foretage fejlfinding. Ring til det nærmeste 
supportcenter (de første 90 dage er gratis). Hav købsdatoen og serienummeret på MacBook ved 
hånden, når du ringer op.
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Dine 90 dages gratis telefonsupport begynder på købsdatoen.

Land Telefonnummer Webadresse

Danmark 80249625 www.apple.com/support/country

Telefonnumre kan ændres, og lokale og nationale telefontakster gælder. Der findes en komplet 
liste på internettet på www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

Opfyldelse af FCC's krav
Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: 
(1) Enheden må ikke forårsage forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere evt. modtagelse af 
forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser.

Hvis udstyret forårsager skadelige forstyrrelser i radio- og fjernsynsmodtagelsen, hvilket man 
kan afgøre ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge af afhjælpe 
forstyrrelsen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:

 • Vend modtagerantennen i en anden retning, eller flyt den.

 • Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

 • Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Vigtigt:  Ændringer eller modifikationer i dette produkt, som ikke er godkendt af Apple, kan gøre 
den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) og overholdelsen af trådløse standarder ugyldige og 
fratage dig godkendelse til at bruge produktet. 

Produktet er blevet testet i forhold til de elektromagnetiske (EMC) krav under betingelser, 
som omfattede brug af kompatible ydre enheder og skærmede kabler (herunder Ethernet-
netværkskabler) mellem systemkomponenterne. Det er vigtigt at bruge kompatible ydre enheder 
og skærmede kabler mellem systemkomponenterne for at mindske risikoen for forstyrrelse af 
radioer, fjernsyn og andre elektroniske enheder.

Hvis du har behov for det, skal du kontakte Apple eller indlevere MacBook på et autoriseret 
Apple-reparationscenter, f.eks. en Apple Authorized Service Provider. Eller kontakt en erfaren 
radio-/tv-tekniker for at få yderligere forslag.

Ansvarlig person (kun til spørgsmål om FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Overholdelse af regulativer i Canada
Denne enhed overholder Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt 
følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrelser, og (2) enheden skal 
acceptere evt. forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser i enheden.

Drift i båndet 5150-5250 MHz er kun til indendørs brug for at mindske risikoen for skadelige 
forstyrrelse i mobilsatellitsystemer, som bruger samme kanal. 

Brugerne gøres opmærksom på, at kraftige radarer er udpeget som primære brugere 
(prioriterede brugere) af båndene 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz og at disse radarer kan 
forårsage forstyrrelser på og/eller beskadige LE-LAN-enheder.
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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)

Europa – erklæring om opfyldelse af EU-krav

Apple Inc. erklærer hermed, at denne trådløse enhed opfylder vigtige krav og andre relevante 
regler i direktivet R&TTE.

Der findes en kopi af EUs overensstemmelseserklæring på www.apple.com/euro/compliance.

Apples EU-repræsentant er Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, 
Irland.

Denne enhed kan bruges i EU.

Begrænsninger i EU
Denne enhed er begrænset til indendørs brug i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz. 

Erklæring om opfyldelse af ENERGY STAR®

Som ENERGY STAR-partner har Apple fastslået, at standardkonfigurationerne i dette produkt 
overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR er et samarbejde 
mellem producenter af elektronisk udstyr, og målet er at fremme brugen af energibesparende 
produkter. Nedsættelse af produkters energiforbrug sparer penge og hjælper med at nedbringe 
forbruget af værdifulde ressourcer.

MacBook leveres med energibesparelse slået til, og computeren er indstillet til at gå på vågeblus 
efter 10 minutter uden brugeraktivitet. Du afbryder vågeblus ved at klikke på pegefeltet eller 
trykke på en vilkårlig tast på tastaturet. Du ændrer indstillingen ved at klikke på symbolet for 
Systemindstillinger i Dock og derefter klikke på Energibesparelse.

Der findes flere oplysninger om ENERGY STAR på www.energystar.gov.
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Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Dette symbol angiver, at dette produkt og/eller batteri ikke bør bortskaffes med 
husholdningsaffald. Når du skal bortskaffe dette produkt og/eller dets batteri, skal du gøre det i 
overensstemmelse med de lokale miljømæssige regler og retningslinjer.

Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram, indsamlingssteder til genbrug, 
stoffer, der er underlagt begrænsninger, og andre miljømæssige initiativer på 
www.apple.com/dk/environment.

EU - oplysninger om bortskaffelse

Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt og/eller dets batteri skal bortskaffes adskilt fra 
husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er 
forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Den 
indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, 
hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som 
beskytter vores sundhed og miljø.

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.

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.

Oplysninger om bortskaffelse af batterier
Batteriet i MacBook bør kun serviceres, udskiftes eller genbruges af Apple eller en autoriseret 
tjenesteudbyder og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald 
i overensstemmelse med lokale love og retningslinjer. Der findes oplysninger om service og 
genbrug af batterier på www.apple.com/dk/batteries/service-and-recycling.
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Taiwanesiske oplysninger om bortskaffelse

Taiwanesisk batterierklæring

Kinesisk batterierklæring

Batteriopladerens energieffektivitet

Softwarelicensaftale
Brug af MacBook sidestilles med accept af de softwarelicensaftaler fra Apple og tredjeparter, som 
findes på www.apple.com/legal/sla.
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 K Ophavsret
Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Brugen af Apple-logoet på tastaturet til kommercielle formål 
uden skriftlig tilladelse fra Apple Computer kan krænke 
varemærkerettighederne samt være konkurrenceforvridende 
og i strid med dansk lovgivning. 

Apple, Apple-logoet, 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, Fotos, Safari, Spaces, Spotlight og Time Machine er 
varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og 
andre lande.

AirPrint, Flyover og Handoff er varemærker tilhørende 
Apple Inc.

AppleCare, Apple Store, iCloud og iTunes Store er 
servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og 
andre lande.

App Store, iBooks Store og iTunes Radio er servicemærker 
tilhørende Apple Inc.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com/dk
IOS er et varemærke eller et registreret varemærke 
tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges i henhold til 
en licensaftale.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker 
ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til 
en licensaftale.

ENERGY STAR® er et amerikansk registreret varemærke.

Andre firmanavne og produktnavne er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at oplysningerne 
i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. 
tryk- og oversættelsesfejl.

Nogle apps er ikke tilgængelige i alle områder. Tilgængelighed 
for apps kan ændres.

DK019-00204/2015-10
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