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Maak kennis met uw nieuwe MacBook
De MacBook is ontworpen met het oog op mobiliteit en daardoor heel eenvoudig overal mee 
naartoe te nemen. 

Kijk rustig even rond. Wilt u een korte rondleiding langs de voorzieningen van uw MacBook? Ga 
dan naar Een korte rondleiding.

Ga aan de slag. U hoeft alleen maar op de aan/uit-knop te drukken om aan de slag te gaan. Zie 
Configuratie voor tips voor het configureren van uw Mac.

Zie wat u allemaal kunt doen. Bestanden afdrukken en delen, muziek luisteren en nog veel 
meer. Ontdek in Uw MacBook gebruiken hoe eenvoudig het allemaal is.

En natuurlijk veel plezier! De MacBook wordt geleverd met een heleboel apps. Ga naar 
Informatie over apps om inspiratie op te doen.

Welkom
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Een korte rondleiding
Uw MacBook heeft de volgende ingebouwde voorzieningen:

USB-C

 • USB-C-poort: Voor het opladen van de batterij, het uitwisselen van gegevens, het aansluiten 
van een HDMI- of VGA-beeldscherm, enzovoort.

Koptelefoon

Twee microfoons

 • Aansluiting voor koptelefoon: Voor het aansluiten van luidsprekers of een koptelefoon.

 • Twee microfoonaansluitingen: Voor het praten met vrienden of het opnemen van audio.

Aan/uit-knopFaceTime-camera

Force Touch-trackpad

 • FaceTime-camera: Gebruik de camera om FaceTime-gesprekken te voeren of om foto's en 
video-opnamen te maken. Als het lampje brandt, is de camera ingeschakeld. 

 • Aan/uit-knop: Hiermee kunt u de MacBook in- of uitschakelen en in de sluimerstand zetten.

 • Force Touch-trackpad: Bedien uw MacBook met bewegingen. Het volledige oppervlak van het 
trackpad wordt als knop herkend, zodat u eenvoudig kunt klikken. Zie Trackpad voor meer 
informatie over het gebruik van bewegingen.

MacBook in één oogopslag
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Meegeleverde accessoires
Om aan de slag te gaan met uw MacBook, hebt u alleen deze twee eenvoudige accessoires 
nodig, die standaard worden meegeleverd:

USB-C-oplaadkabel (2 meter): Sluit het ene uiteinde aan op uw MacBook 
en sluit het andere uiteinde aan op de USB-C-lichtnetadapter.

USB-C-lichtnetadapter (29 W): Zorg ervoor dat de stekker volledig in de 
adapter is gestoken en dat de pennen van de stekker volledig uitsteken. 
Steek de stekker van de adapter in een stopcontact om de MacBook op 
te laden.

Zie Accessoires voor andere accessoires die u kunt gebruiken.

Trackpad
U kunt heel veel op uw MacBook doen door eenvoudige bewegingen te maken op het trackpad. 
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld door webpagina's scrollen, inzoomen op documenten 
en foto's roteren. Met de introductie van het drukgevoelige Force Touch-trackpad krijgt 
interactiviteit een geheel nieuwe dimensie.

Het trackpad registreert hoe hard u drukt, wat u bij elke aanraking meer mogelijkheden en meer 
controle geeft. Bovendien krijgt u ook feedback: als u objecten sleept of roteert, voelt u een 
lichte trilling wanneer de objecten zijn uitgelijnd, zodat u nog nauwkeuriger kunt werken.

Een overzicht van enkele veelgebruikte bewegingen:

Klikken: Druk ergens op het trackpad. U kunt ook 'Tikken om te klikken' 
inschakelen in het Trackpad-voorkeurenvenster als u wilt tikken.

Klikken met extra druk: Klik en druk vervolgens extra stevig op het 
trackpad. U kunt met extra druk klikken om meer informatie op te zoeken. 
Zo kunt u op een woord klikken om de definitie ervan weer te geven of 
op een adres om dat in Kaarten te bekijken.

Secundair klikken (met rechts klikken): Klik met twee vingers om 
contextuele menu's te openen. Als 'Tikken om te klikken' is ingeschakeld, 
tikt u met twee vingers.

Scrollen met twee vingers: Schuif met twee vingers naar boven of naar 
beneden om te scrollen.

Knijpen om te zoomen: Beweeg uw duim en wijsvinger naar elkaar toe of 
spreid ze om in of uit te zoomen op foto's en webpagina's.

Vegen om te navigeren: Veeg met twee vingers naar links of naar rechts 
om door bijvoorbeeld webpagina's en documenten te bladeren, alsof u 
een bladzijde in een boek omslaat.

Launchpad openen: U kunt snel apps openen in Launchpad. Beweeg vier 
of vijf vingers naar elkaar toe en klik op de app die u wilt openen.

Schakelen tussen apps: Als u wilt schakelen tussen schermvullende apps, 
veegt u met drie of vier vingers naar links of naar rechts.
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Uw bewegingen aanpassen. Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' of klik op het symbool 
'Systeemvoorkeuren' in het Dock en klik vervolgens op 'Trackpad'.

Meer informatie over de verschillende bewegingen, hoe u de druk voor het trackpad instelt, hoe 
u de drukgevoelige sensoren activeert en hoe u andere voorzieningen van het trackpad instelt in 
het Trackpad-voorkeurenvenster.

Toetsenbord
Aan/uit-knop

Functietoets (fn)

 • Functietoets (fn): Houd deze toets ingedrukt terwijl u op een functietoets (F1 tot en met 
F12) drukt om de aan de toets toegewezen actie uit te voeren. Als u wilt weten hoe 
u functietoetsen aanpast, klikt u op het Help-menu in de menubalk en zoekt u naar 
"functietoetsen" in Mac Help.

 • Toetsen voor helderheid (F1, F2): Druk op  of  om de helderheid van het scherm te 
verhogen of te verlagen.

 • Mission Control-toets (F3): Druk op  om te zien wat er op uw MacBook actief is, inclusief al 
uw spaces en alle geopende vensters.

 • Launchpad-toets (F4): Druk op  om direct alle apps te zien die op uw MacBook beschikbaar 
zijn. Klik op een app om de app te openen.

 • Toetsen voor toetsenbordverlichting (F5, F6): Druk op  of  om de verlichting van het 
toetsenbord te versterken of te verminderen.

 • Mediatoetsen (F7, F8, F9): Druk op  om terug te spoelen, druk op  om af te spelen of te 
pauzeren, en druk op  om een nummer, film of diavoorstelling vooruit te spoelen.

 • Geluid uit-toets (F10): Druk op  om het geluid van de ingebouwde luidsprekers en koptelefoon 
uit te schakelen.

74% resize factor



 Hoofdstuk  2    MacBook in één oogopslag 8

 • Volumetoetsen (F11, F12): Druk op  of  om het geluid van de ingebouwde luidsprekers en 
koptelefoon harder of zachter te zetten.

 • Aan/uit-knop: Houd de knop  drie seconden ingedrukt om uw MacBook in of uit te 
schakelen. Druk op de knop  om uw MacBook in de sluimerstand te zetten.

Accessoires
De volgende accessoires zijn beschikbaar om uw MacBook aan te sluiten op een stopcontact 
en te gebruiken met andere apparaten en met beeldschermen. Gebruik de USB-poort op deze 
adapters om uw MacBook te verbinden met standaard-USB-accessoires, zoals camera's en USB-
sticks. Sluit een USB-kabel aan om uw iPhone, iPad of iPod te synchroniseren en op te laden.

Adapter voor USB-C naar gewone USB: Hiermee kunt u standaard-USB-
accessoires aansluiten op uw MacBook.

Digitale AV-multipoortadapter met USB-C-aansluiting: Sluit uw MacBook 
aan op een HDMI-beeldscherm en sluit tegelijkertijd een standaard-USB-
apparaat en een USB-C-oplaadkabel aan om uw MacBook op te laden.

U kunt het beeld van uw MacBook ook synchroon weergeven op een tv 
met HDMI-aansluiting of weergeven op maximaal 1080p HD.

VGA-multipoortadapter met USB-C-aansluiting: Sluit uw MacBook 
aan op een VGA-beeldscherm en sluit tegelijkertijd een standaard-USB-
apparaat en een USB-C-oplaadkabel aan om uw MacBook op te laden.

U kunt het beeld van uw MacBook ook synchroon weergeven op een tv 
met VGA-aansluiting of weergeven op maximaal 1080p HD.

Meer informatie over het synchroon weergeven van het beeld van uw MacBook kunt u vinden in 
Een extern beeldscherm gebruiken.

Adapters en andere accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar op store.apple.com/nl en in een 
Apple Store. Sommige USB-accessoires worden niet ondersteund. Raadpleeg de documentatie of 
neem contact op met de fabrikant om er zeker van te zijn dat u de juiste adapter kiest.
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Configuratie
De eerste keer dat u uw MacBook aanzet, verschijnt de configuratie-assistent om u te helpen 
met het uitvoeren van enkele eenvoudige stappen die nodig zijn om uw nieuwe Mac te 
kunnen gebruiken.

Om optimaal gebruik te maken van uw MacBook, wordt u aangeraden verbinding te maken met 
een Wi-Fi-netwerk, Bluetooth® in te schakelen, een Apple ID aan te vragen en in te loggen bij 
iCloud. U kunt deze stappen snel en eenvoudig uitvoeren met de configuratie-assistent, maar als 
u dit liever later doet, kan dat natuurlijk ook. Volg in dat geval deze stappen:

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk. Klik op het Wi-Fi-symbool  in de menubalk, kies 
een Wi-Fi-netwerk en voer indien nodig het wachtwoord in.

Aan de slag
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Als u het Wi-Fi-symbool  niet ziet, kiest u Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 
'Netwerk'. Selecteer 'Wi-Fi' in de lijst aan de linkerkant en selecteer vervolgens 'Toon Wi-Fi-status 
in menubalk'.

Wi-Fi uitschakelen. Klik op het Wi-Fi-symbool  in de menubalk en kies vervolgens 'Schakel 
Wi-Fi uit'.

Bluetooth in- of uitschakelen. Klik op het Bluetooth-symbool  in de menubalk en kies 
vervolgens 'Schakel Bluetooth in' of 'Schakel Bluetooth uit'.

Als u het Bluetooth-symbool  niet ziet, kiest u Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren', klikt u 
op 'Bluetooth' en selecteert u 'Toon Bluetooth in menubalk'.

Een Apple ID aanvragen. Uw Apple ID is de account die u gebruikt voor bijna alles wat u 
met Apple doet, zoals het kopen van muziek, films en tv-programma's in de iTunes Store, het 
downloaden van apps uit de App Store en het bewaren van inhoud in iCloud.

Als u nog geen Apple ID hebt, kunt u er een aanmaken in het iCloud-voorkeurenvenster. Kies 
Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren'. Klik op 'iCloud' en klik vervolgens op 'Maak een 
Apple ID aan'.

Uw Apple ID is de account die u gebruikt voor bijna alles wat u met Apple doet, zoals het 
kopen van muziek, films en tv-programma's in de iTunes Store, het downloaden van apps uit de 
App Store en het bewaren van inhoud in iCloud.

iCloud configureren. Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren'. Klik op 'iCloud', voer uw 
Apple ID in en selecteer vervolgens de voorzieningen die u wilt gebruiken.
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Belangrijk:  Zorg ervoor dat u voor iCloud dezelfde Apple ID gebruikt op al uw apparaten.

Als u wilt weten hoe u iCloud configureert, klikt u op het Help-menu in de menubalk en zoekt u 
naar "iCloud configureren" in Mac Help.

U kunt al uw materiaal, zoals documenten, films, muziek en foto's, bewaren in iCloud, zodat 
u overal toegang tot uw materiaal hebt. Als u meer wilt weten over wat u met iCloud en uw 
MacBook kunt doen, leest u Overal toegang tot uw inhoud met iCloud.

Wegwijs worden op uw MacBook

Overzicht
Het startpunt van uw Mac is het bureaublad. Vanaf het bureaublad kunt u uw bestanden 
ordenen, snel apps openen en naar inhoud op uw Mac en daarbuiten zoeken.

Help-menu Wi-FiMenubalk Spotlight

Dock SysteemvoorkeurenFinder

Finder
Gebruik de Finder om al uw bestanden te ordenen en te zoeken, zoals documenten, 
afbeeldingen, films en muziek, of om snel de inhoud van een bestand te bekijken.

Een Finder-venster openen. Klik op het Finder-symbool in het Dock, onder aan het scherm.
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Dock
In het Dock onder aan het scherm kunt u de apps en documenten bewaren die u regelmatig 
gebruikt. U kunt het Dock groter of kleiner maken, onderdelen toevoegen of verwijderen, het 
Dock links of rechts op het scherm weergeven of het Dock automatisch verbergen als u het 
niet gebruikt.

Een onderdeel toevoegen aan het Dock. Sleep het onderdeel naar de gewenste plek in het 
Dock. Sleep apps naar een plek links van de lijn in het Dock, en sleep bestanden of mappen naar 
een plek rechts van de lijn.

Een onderdeel verwijderen uit het Dock. Sleep het onderdeel uit het Dock. Het onderdeel wordt 
niet van uw Mac verwijderd; het wordt alleen niet meer weergegeven in het Dock.

De weergave van het Dock wijzigen. Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 
'Dock'.

Systeemvoorkeuren
U kunt uw MacBook helemaal aanpassen aan uw wensen. Zo kunt u via het voorkeurenvenster 
'Energiestand' de instellingen voor de sluimerstand aanpassen, en via het voorkeurenvenster 
'Bureaublad en schermbeveiliging' een achtergrondkleur voor het bureaublad toevoegen of een 
schermbeveiliging kiezen.

Systeemvoorkeuren openen. Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' of klik op het 
symbool 'Systeemvoorkeuren' in het Dock. Klik vervolgens op het onderdeel waarvoor u 
voorkeuren wilt instellen. 

Spotlight
U kunt gemakkelijk alles op uw MacBook én daarbuiten vinden. In Spotlight ziet u zowel 
zoekresultaten vanuit uw Mac als uit andere bronnen, zoals Wikipedia, Kaarten, het weerbericht, 
beursinformatie en sportuitslagen.

Zoeken naar inhoud. Klik op  rechtsboven in het scherm of druk op Command + spatiebalk en 
begin met typen.

Menubalk
De menubalk bevindt zich boven in het scherm. Gebruik de symbolen en menu's in de balk om 
bijvoorbeeld verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, de status van uw Wi-Fi-verbinding  
te controleren, het volume  te wijzigen of de batterijlading  te controleren.

Help
Via het Help-menu kunt u antwoord krijgen op allerlei vragen.

Helpinformatie raadplegen. Klik op het Help-menu in de menubalk en typ vervolgens een vraag 
of term in het zoekveld. Kies een onderwerp uit de lijst met zoekresultaten of kies 'Toon alle 
helponderwerpen' om alle onderwerpen weer te geven.

Om informatie te lezen over het gebruik van een app, opent u het Help-menu van de app.
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Apps snel openen
Uw MacBook wordt geleverd met apps voor alles wat u met uw Mac wilt doen: op het web 
surfen, uw e-mail controleren, documenten en presentaties aanmaken, foto's delen en naar films 
kijken. U kunt apps snel openen via Spotlight, het Dock of Launchpad.

Launchpad

Mappen

Mac App Store

Een app openen. Klik op het symbool van de app in het Dock, of klik op het Launchpad-symbool 
in het Dock en klik vervolgens op de gewenste app. U kunt ook met Spotlight zoeken naar de 
app en de app vervolgens rechtstreeks vanuit de zoekresultaten openen.

Apps ordenen in Launchpad. Sleep een app naar een andere app om een map aan te maken. 
Sleep meer apps naar de nieuwe map om de apps aan die map toe te voegen. Als u een app wilt 
verwijderen uit een map, sleept u de app uit de map.

Meer apps downloaden. Klik in het Dock op het symbool van de Mac App Store. Als u apps 
downloadt uit de Mac App Store, verschijnen deze apps in Launchpad. Om snel updates voor 
apps en OS X te downloaden, klikt u op 'Updates' in de Mac App Store.

De batterij opladen
De batterij van uw MacBook wordt opgeladen als de MacBook is aangesloten op 
een stopcontact.
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De batterij opladen. Sluit de MacBook aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde 
kabel en USB-C-lichtnetadapter. U hoort een geluidssignaal dat aangeeft dat de batterij wordt 
opgeladen. De batterij wordt sneller opgeladen als de computer is uitgeschakeld of in de 
sluimerstand staat.

De lading van de batterij controleren. Kijk naar het batterijsymbool aan de rechterkant van de 
menubalk om te zien wat de lading of oplaadstatus is. Klik op het symbool om te kijken hoeveel 
lading u nog hebt als u de apps, randapparatuur en systeeminstellingen blijft gebruiken die u op 
dit moment gebruikt.

OpgeladenBezig met 
opladen

Batterijlading besparen. U kunt het verbruik van de batterij beperken door de helderheid van 
het scherm te verlagen, apps te sluiten en niet-gebruikte randapparatuur los te koppelen. U kunt 
de instellingen voor het energieverbruik wijzigen in het voorkeurenvenster 'Energiestand' (klik 
op het symbool 'Systeemvoorkeuren' in het Dock en klik vervolgens op 'Energiestand'). Als uw 
MacBook in de sluimerstand staat terwijl daarop een apparaat is aangesloten, kan de batterij van 
het apparaat leegraken.

Voor meer informatie over de interne, oplaadbare batterij in uw MacBook gaat u naar 
http://www.apple.com/nl/batteries. Hier kunt u ook tips vinden om energie te besparen en de 
prestaties te verbeteren.

Uw gegevens overzetten

U kunt eenvoudig bestanden en instellingen van een andere Mac of een pc overzetten naar uw 
MacBook. U kunt de gegevens kopiëren wanneer u de MacBook voor de eerste keer configureert 
met de configuratie-assistent. Als u de gegevens later wilt overzetten, kunt u de migratie-
assistent gebruiken om uw bestanden draadloos – via een AirPort-basisstation (los verkrijgbaar) 
– te kopiëren vanaf een andere Mac, een pc of een Time Machine-reservekopie.

U kunt gegevens via een draadloos netwerk overzetten als beide computers verbinding hebben 
met hetzelfde netwerk.

Migratie-assistent gebruiken. Open een Finder-venster en ga naar 'Programma's > 
'Hulpprogramma's'. Klik vervolgens dubbel op 'Migratie-assistent'. Volg de instructies 
op het scherm om via een Wi-Fi-verbinding gegevens over te brengen. Raadpleeg 
Inhoud naar een nieuwe MacBook migreren voor meer informatie.

Bestanden kopiëren van een opslagapparaat. Sluit het apparaat aan op uw MacBook. Gebruik 
hiervoor een geschikte adapter, zoals een USB-C-naar-USB-adapter (zie Accessoires). Sleep de 
bestanden vervolgens naar uw MacBook.

Zie Reservekopieën maken en terugzetten voor meer informatie over Time 
Machine-reservekopieën.
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Uw MacBook gebruiken
De MacBook is zo ontworpen dat u er altijd en overal mee kunt werken. Bovendien zorgen de 
ingebouwde voorzieningen er – in combinatie met iCloud en OS X El Capitan – voor dat uw 
inhoud overal beschikbaar is. U kunt materiaal afdrukken, afspelen en delen, videochatten en een 
reservekopie maken van uw gegevens. Allemaal draadloos. Ontdek hoe u optimaal kunt werken 
met uw MacBook.

Overal toegang tot uw inhoud met iCloud

Met iCloud hebt u al uw belangrijke inhoud altijd bij de hand. De documenten, foto's, muziek, 
apps, contacten en agenda's die u in de opslagruimte van iCloud opslaat, zijn toegankelijk 
wanneer uw MacBook verbonden is met Wi-Fi.

Via iCloud wordt er ook voor gezorgd dat alle inhoud op al uw apparaten actueel is. Als u 
bijvoorbeeld een iPhone of iPad hebt, hoeft u alleen maar met dezelfde account in te loggen bij 
iCloud om op uw apparaat toegang te krijgen tot uw gegevens.

Hier zijn enkele voorbeelden van wat u met iCloud kunt doen:

Uw bestanden bewaren in iCloud Drive. Bewaar een bestand in iCloud Drive en u kunt het 
bestand vervolgens overal openen: op uw werk, thuis of onderweg. Om een bestand te bewaren 
in iCloud Drive, opent u een Finder-venster en sleept u het bestand naar iCloud Drive in de 
navigatiekolom. De bestanden in iCloud Drive kunt u op dezelfde manier ordenen en van 
een tag voorzien als op uw MacBook. Als u een bestand wijzigt in iCloud Drive, worden uw 
wijzigingen doorgevoerd op alle apparaten die u met iCloud gebruikt. 

Basisinformatie over uw MacBook
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Aankopen delen met Delen met gezin. Laat maximaal zes gezinsleden hun aankopen uit de 
iTunes Store, App Store en iBooks Store met elkaar delen, ook als ze allemaal een andere iCloud-
account gebruiken. Gebruik één creditcard om alle gezinsaankopen te betalen. Betalingen voor 
aankopen door kinderen kunnen via de MacBook of het iOS-apparaat van een ouder worden 
goedgekeurd. Daarnaast kunt u met Delen met gezin foto's, een gezinsagenda, herinneringen 
en locaties delen. Om Delen met gezin in te stellen, klikt u in het Dock op het symbool 
'Systeemvoorkeuren' en klikt u vervolgens op 'iCloud' en 'Configureer delen met gezin'.

Foto's delen met iCloud-fotodeling. Deel foto's en video's met de door u gekozen personen en 
laat hen foto's, video's en opmerkingen toevoegen. Om iCloud-fotodeling in te stellen, klikt u in 
het Dock op het symbool 'Systeemvoorkeuren' en klikt u vervolgens op 'iCloud' en 'Foto's'.

Overal plezier van uw aankopen. Als u bent ingelogd bij iCloud, hebt u op uw MacBook altijd 
toegang tot de aankopen die u in de iTunes Store, Mac App Store of iBooks Store hebt gedaan. 
Dit betekent dat al uw muziek, films, boeken, enzovoort, overal en altijd beschikbaar zijn.

Uw MacBook terugvinden met Zoek mijn Mac. Als uw MacBook gestolen is, kunt u deze 
eenvoudig vinden op een kaart, het scherm ervan vergrendelen of zelfs de inhoud ervan 
op afstand wissen. Om Zoek mijn Mac in te schakelen, klikt u in het Dock op het symbool 
'Systeemvoorkeuren' en klikt u vervolgens op 'iCloud' en 'Zoek mijn Mac'.

Uw iCloud-account biedt standaard 5 GB gratis opslagruimte. De ruimte die in beslag wordt 
genomen door muziek, apps, tv-programma's en boeken die u hebt gekocht, wordt hierbij 
buiten beschouwing gelaten.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van iCloud, gaat u naar Mac Help en zoekt u naar 
"iCloud". U kunt ook op http://www.apple.com/nl/icloud/ kijken.

Uw MacBook en iOS-apparaten samen gebruiken

Overzicht
Uw MacBook en iOS-apparaten werken naadloos samen, zodat u nog meer mogelijkheden 
krijgt en nog mobieler bent. Als u vanaf uw MacBook en uw iOS-apparaten inlogt bij uw iCloud-
account, kunt u uw MacBook en iOS-apparaten op fantastische manieren met elkaar laten 
samenwerken wanneer ze zich binnen elkaars bereik bevinden.
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Telefoongesprekken
U kunt direct vanaf uw MacBook inkomende gesprekken beantwoorden of zelf iemand bellen.

Een inkomend gesprek beantwoorden. Als iemand het nummer van uw iPhone belt, klikt u op 
de melding die op het scherm van uw MacBook verschijnt. Uw Mac fungeert nu als luidspreker.

Zelf iemand bellen. Klik op een telefoonnummer in FaceTime, Contacten, Safari, Agenda, 
Spotlight of een andere app.

Sms-berichten
U kunt rechtstreeks vanaf uw MacBook sms- en mms-berichten versturen en ontvangen. Als 
iemand u een sms stuurt, kunt u reageren vanaf elk apparaat waarop u zich bij iCloud hebt 
aangemeld. Alle berichten die op uw MacBook verschijnen, worden ook op uw iPhone of 
iPad weergegeven.

Instant Hotspot
Als u onderweg bent en geen Wi-Fi-verbinding hebt, kunt u uw MacBook met het internet 
verbinden via de persoonlijke hotspot op uw iPhone (met iOS 8 of hoger) of iPad (Cellular-
modellen en iOS 8 of hoger).

Verbinding maken met de persoonlijke hotspot van uw apparaat. Klik op het Wi-Fi-symbool  
in de menubalk en kies vervolgens uw iPhone of iPad uit de lijst met apparaten die verschijnt. (U 
hoeft niets in te schakelen op uw MacBook; er wordt automatisch verbinding gemaakt.)

De status van uw verbinding controleren. Open het Wi-Fi-menu om de sterkte van het 
draadloze signaal te zien.

Wanneer u de persoonlijke hotspot niet gebruikt, wordt de verbinding met het iOS-apparaat 
automatisch verbroken om de batterij te sparen.
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Handoff
Met Handoff kunt u een bepaalde taak op het ene apparaat starten en op een ander apparaat 
met die taak verdergaan. Zo kunt u eerst op uw MacBook aan een presentatie werken en daar 
later op uw iPad verder aan werken. Een andere mogelijkheid is dat u een e-mail begint te 
schrijven op uw iPhone en deze afmaakt op uw MacBook. Als uw MacBook en andere apparaten 
zich bij elkaar in de buurt bevinden, verschijnt in het Dock een symbool als er een taak naar 
een ander apparaat wordt overgedragen. Klik op het symbool om verder te gaan waar u 
bent gebleven.

Handoff inschakelen op uw MacBook. Klik in het Dock op het symbool 'Systeemvoorkeuren', klik 
op 'Algemeen' en selecteer 'Sta Handoff tussen deze Mac en uw iCloud-apparaten toe'.

Handoff inschakelen op uw iOS-apparaat. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Handoff en 
voorgestelde apps', en tik om Handoff in te schakelen. Als u de optie niet ziet, wordt Handoff niet 
ondersteund op uw iOS-apparaat.

Opmerking:  U kunt Handoff gebruiken als u beschikt over een iPhone 5 (of nieuwer model), 
een iPod touch (vijfde generatie of later), of een iPad (vierde generatie of later) waarop iOS 8 
is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat uw MacBook en iOS-apparaat met dezelfde iCloud-account 
zijn aangemeld.

Handoff werkt met Agenda, Contacten, Mail, Kaarten, Berichten, Notities, Herinneringen, Safari, 
Keynote, Numbers en Pages.

Raadpleeg Mac Help als u meer wilt weten over het gebruik van Instant Hotspot, berichten, 
telefoongesprekken en Handoff met uw MacBook. U kunt ook meer informatie vinden op 
http://www.apple.com/nl/osx/continuity/.

Draadloos delen, afdrukken en afspelen

Overzicht
Met behulp van AirDrop kunt u snel bestanden, knipsels en webpagina's delen. U kunt draadloos 
afdrukken naar een AirPrint-printer vanuit apps als Mail en Safari. U kunt ook uw muziek, foto's 
en video streamen naar een Apple TV met AirPlay.
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AirDrop
Met AirDrop kunt u heel eenvoudig bestanden uitwisselen tussen een Mac en iOS-apparaten.

Een bestand versturen vanuit de Finder. Klik op het Finder-symbool in het Dock en klik 
vervolgens op 'AirDrop' in de navigatiekolom aan de linkerkant. Als de persoon verschijnt 
waarnaar u een bestand wilt versturen, sleept u het bestand naar die persoon.

Bestanden versturen vanuit een app. Als u in een app werkt zoals Pages of Voorvertoning, klikt 
u op de deelknop  en kiest u 'AirDrop'.

Instellen wie via AirDrop onderdelen naar u kan sturen. Klik op het Finder-symbool in het Dock, 
klik op 'AirDrop' in de navigatiekolom, open het menu 'Ik mag worden gevonden door' en kies 
een optie.

Als u een bestand naar iemand stuurt, kan die persoon aangeven of hij of zij het bestand wil 
accepteren. Als iemand een bestand naar u stuurt, wordt het bewaard in de map 'Downloads' op 
uw MacBook.

Draadloos afdrukken
Als u wilt afdrukken vanuit een app, hoeft u alleen maar in het afdrukvenster een printer te 
selecteren in de lijst 'Printers in de buurt'. Gebruik AirPrint om draadloos af te drukken naar:

 • Een AirPrint-printer in uw Wi-Fi-netwerk

 • Een netwerkprinter of printer die door een andere Mac in uw Wi-Fi-netwerk wordt gedeeld

 • Een printer die is aangesloten op de USB-poort van een AirPort-basisstation

Afdrukken op een AirPrint-printer. Als u wilt afdrukken vanuit een app, selecteert u een AirPrint-
printer in de lijst met printers.

Ziet u de gewenste printer niet? Controleer of de printer is verbonden met het Wi-Fi-netwerk 
waarmee ook uw MacBook verbinding heeft. Als dat zo is en u de printer toch niet ziet, probeert 
u de printer toe te voegen. Klik hiervoor op het symbool 'Systeemvoorkeuren' in het Dock, klik 
op 'Printers en scanners' en klik op de knop met het plusteken (+). (Het kan zijn dat u de printer 
via een USB-kabel moet aansluiten op uw MacBook.)
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Zie Over AirPrint en OS X: printer- en scannersoftware die beschikbaar is als download voor een 
lijst met AirPrint-printers en andere ondersteunde printers.

AirPlay
Met behulp van synchrone AirPlay-weergave kunt u het scherm van uw MacBook weergeven op 
uw tv. Als uw HD-tv is verbonden met een Apple TVen de Apple TV deel uitmaakt van hetzelfde 
Wi-Fi-netwerk als uw MacBook, kunt u het scherm van uw MacBook weergeven op uw tv of uw 
tv als tweede scherm gebruiken.

Synchrone AirPlay-weergave gebruiken. Klik op het AirPlay-symbool  in de menubalk en kies 
vervolgens uw Apple TV. Het symbool wordt blauw als er een AirPlay-scherm actief is.

In sommige gevallen kunt u een AirPlay-scherm ook gebruiken als uw MacBook niet in hetzelfde 
Wi-Fi-netwerk is opgenomen als uw Apple TV (dit wordt peer-to-peer AirPlay genoemd). Om 
peer-to-peer AirPlay te gebruiken, hebt u een Apple TV (derde generatie rev A, model A1469 of 
hoger) nodig met Apple TV software 7.0 of hoger.

Apple TV en AirPort-basisstations zijn afzonderlijk verkrijgbaar op store.apple.com/nl en in een 
Apple Store.

Ga naar Mac Help voor meer informatie over AirDrop, AirPrint en AirPlay. Meer informatie 
over het gebruik van een tweede beeldscherm met uw MacBook kunt u vinden in Een extern 
beeldscherm gebruiken.

Videogesprekken voeren met FaceTime

Uw MacBook is voorzien van een ingebouwde FaceTime-camera die u kunt gebruiken om via 
FaceTime videogesprekken te voeren.

Een videogesprek voeren. Klik op het Launchpad-symbool in het Dock en klik vervolgens op 
'FaceTime'. Begin een naam of nummer te typen. Als de invoer overeenkomt met een vermelding 
in uw lijst met contacten, wordt de invoer automatisch aangevuld. Klik vervolgens op de 
cameraknop naast de naam van de persoon om het gesprek tot stand te brengen.

FaceTime-camera
Videogesprekken voeren, video 
vastleggen en foto's maken
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U kunt uw camera ook gebruiken voor het maken van foto's en het opnemen van video via 
Photo Booth. Als u hierover meer wilt weten, opent u Mac Help en zoekt u naar "FaceTime" of 
"Photo Booth".

Voor optimale videogesprekken kunt u FaceTime het beste in een goed verlichte 
omgeving gebruiken.

Een extern beeldscherm gebruiken
De USB-C-poort op uw MacBook ondersteunt video-uitvoer. Dit houdt in dat u een extern 
beeldscherm, een projector of een HD-tv kunt gebruiken met uw MacBook.

Een VGA-scherm of-projector aansluiten. Gebruik een VGA-kabel en een VGA-multipoortadapter 
met een USB-C-aansluiting.

Een HDMI-scherm of -projector of een HD-tv aansluiten. Gebruik een HDMI-kabel en een 
digitale AV-multipoortadapter met een USB-C-aansluiting.

Adapters zijn los verkrijgbaar. Zie Accessoires voor meer informatie over adapters voor de 
MacBook. 

Reservekopieën maken en terugzetten

Om uw gegevens te beschermen, is het belangrijk dat u regelmatig een reservekopie van uw 
MacBook maakt. De eenvoudigste manier om een reservekopie te maken, is met Time Machine, 
een voorziening die standaard is ingebouwd in uw MacBook. U gebruikt de voorziening met een 
draadloze AirPort Time Capsule (los verkrijgbaar) of met een extern opslagapparaat met eigen 
voeding dat (via een adapter) op uw MacBook is aangesloten. Informatie over adapters voor de 
MacBook kunt u vinden in Accessoires.
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Time Machine configureren. Zorg ervoor dat uw MacBook deel uitmaakt van hetzelfde Wi-Fi-
netwerk als uw AirPort Time Capsule, of sluit uw opslagapparaat aan op uw MacBook. Klik 
vervolgens in het Dock op het symbool 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Time Machine' en klik op 
'Aan'. Selecteer de schijf die u voor de reservekopie wilt gebruiken. Dat is alles.

Time Machine:

 • Er wordt automatisch een reservekopie gemaakt van uw complete MacBook, inclusief 
systeembestanden, apps, accounts, voorkeuren, muziek, foto's, films en documenten.

 • Er wordt elke dag een systeemkopie gemaakt van uw computer, zodat u uw MacBook altijd 
kunt herstellen of een oudere versie van een document kunt ophalen.

 • Op basis van een reservekopie van Time Machine kunt u uw MacBook volledig herstellen. Als 
er dus iets met uw MacBook gebeurt, zijn uw bestanden veilig.

Als u meer wilt weten over het maken en terugzetten van een reservekopie van 
uw MacBook, gaat u naar Mac Help en zoekt u naar "Time Machine", "reservekopie" 
of "herstellen". Als u meer wilt weten over een AirPort Time Capsule, gaat u naar 
http://www.apple.com/nl/airport-time-capsule/.

AirPort Time Capsules zijn afzonderlijk verkrijgbaar op store.apple.com/nl en in Apple Stores.
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Antwoord op uw vragen

In Mac Help kunt u nog veel meer informatie vinden over uw MacBook.

Helpinformatie raadplegen. Klik op het Finder-symbool in het Dock, klik op het Help-menu 
in de menubalk en typ een vraag of term in het zoekveld. Kies een onderwerp uit de lijst met 
zoekresultaten of kies 'Toon alle helponderwerpen' om alle onderwerpen weer te geven.

Onderwerp Stappen

Ondersteuning voor uw MacBook Ga naar http://www.apple.com/nl/support/macbook/.

Specificaties van uw MacBook Ga naar www.apple.com/nl/macbook/specs.

Veilig gebruik van uw MacBook Zie Belangrijke veiligheidsinformatie.

Belangrijke informatie over uw MacBook Kies Apple-menu () > 'Over deze Mac'. Klik 
vervolgens op 'Ondersteuning' en kies 'Belangrijke 
informatie' > 'Productinformatie'.
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Informatie over apps
Uw MacBook wordt geleverd met een aantal fantastische apps voor dingen die u elke dag doet, 
zoals surfen op het web, het versturen van e-mail- en sms-berichten en het bijhouden van uw 
agenda. Daarnaast worden diverse apps meegeleverd, waaronder Foto's, iMovie, GarageBand, 
Pages, Numbers en Keynote, zodat u ook meteen creatief en productief kunt zijn.

Als u nog meer apps zoekt, gaat u naar de Mac App Store. Of u nu recepten wilt bewaren, muziek 
wilt draaien op een feestje of nieuwe games wilt spelen, er is overal wel een app voor. Klik 
gewoon op het App Store-symbool in het Dock.

Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van een app, klikt u op het Help-menu van de app (de 
knop met het vraagteken in de menubalk boven in het scherm).

Apps
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Safari

Safari is de beste manier om op de Mac op het web te surfen. Als u in het slimme zoekveld 
klikt, worden symbolen voor uw favoriete websites weergegeven. U kunt ook een zoekterm 
of webadres in het zoekveld typen; u wordt automatisch naar de juiste locatie geleid. U kunt 
pagina's bewaren voor later door ze aan uw leeslijst toe te voegen en websites die u vaak 
bezoekt kunt u vastpinnen zodat ze geopend, up-to-date en gemakkelijk terug te vinden zijn. In 
de tabweergave ziet u alle geopende tabbladen, inclusief de tabbladen op uw iOS-apparaten.

Favorietenweergave
Klik in het slimme 
zoekveld voor symbolen 
van uw favoriete 
websites.

Delen
Webpagina's kunt u 
eenvoudig versturen 
of via uw sociale 
netwerken delen.

Vastgepinde websites
Door uw favoriete 
websites vast te pinnen 
blijven deze altijd 
geopend, actief en 
binnen handbereik.
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Mail

Met Mail kunt u eenvoudig al uw e-mailaccounts in één app bijhouden. Mail werkt met de 
meeste populaire e-mailprogramma's, zoals iCloud, Gmail, Yahoo Mail en AOL Mail.

U kunt grote bijlagen versturen via Mail Drop. Bij gebruik van Mail Drop worden uw bijlagen 
geüpload naar iCloud en krijgen de geadresseerden een koppeling om de bijlagen te 
downloaden. Met Markering kunt u formulieren invullen en ondertekenen, of pdf-bestanden 
annoteren. U kunt zelfs berichten verwijderen of ze als gelezen of ongelezen markeren door 
te vegen op uw trackpad. Om hiermee aan de slag te gaan, opent u Mail en gebruikt u de 
configuratie-assistent om uw accounts te configureren.

Zoeken
U kunt zoekresultaten 
snel verfijnen om precies 
te vinden wat u zoekt.

Slimme suggesties
Voeg met slechts één klik 
namen of activiteiten uit 
een e-mail toe aan uw 
contactpersonen of agenda.

Centrale locatie voor 
e-mail
In Mail hebt u toegang tot 
al uw accounts.
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Agenda

Met Agenda kunt u uw drukke agenda bijhouden. U kunt meerdere agenda's aanmaken, 
bijvoorbeeld één voor thuis, één voor school en een derde voor zakelijke afspraken. U kunt alle 
agenda's tegelijk bekijken in één venster of alleen de agenda's weergeven die u op dat moment 
nodig hebt. U kunt uitnodigingen voor activiteiten aanmaken en versturen, en vervolgens zien 
wie er heeft gereageerd. Door een locatie aan een activiteit toe te voegen, wordt er in Agenda 
een kaart zichtbaar, samen het weerbericht en de ingeschatte reistijd. Ook ontvangt u vooraf een 
melding wanneer het tijd is om te vertrekken. Via iCloud kunt u automatisch de iCloud-agenda's 
op al uw Macs en iOS-apparaten bijwerken of agenda's delen met andere iCloud-gebruikers.

U kunt iCloud-agenda's delen en Google- en Yahoo-agenda's toevoegen.

Een activiteit toevoegen
Klik op + om snel een 
activiteit aan uw agenda 
toe te voegen.

Infovenster voor activiteiten
In Agenda wordt de locatie 
van een activiteit op een kaart 
getoond en wordt de reistijd 
berekend.

Kalenderweergave
Selecteer de 
gewenste weergave: 
per dag, week, 
maand of jaar.
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Notities

Vanaf nu bestaan uw notities uit meer dan alleen tekst. Voeg foto's, video's en materiaal uit 
andere programma's toe, zoals webkoppelingen uit Safari en adressen uit Kaarten. Maak 
checklists en houd uw voortgang bij door items af te vinken. Als uw apparaten aangemeld zijn 
met dezelfde iCloud-account, worden de notities op al uw apparaten up-to-date gehouden. Zo 
kunt u bijvoorbeeld een to-do-lijstje aanmaken op uw Mac en terwijl u onderweg bent items 
afvinken op uw iPhone.

Checklists
Houd handige 
lijstjes bij.

Foto's
Sleep foto's en andere 
onderdelen naar uw notities.
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Berichten

Met de app Berichten kunt u op verschillende manieren met mensen in contact blijven. Als 
u inlogt met uw Apple ID, kunt u zowel iMessage- als sms-berichten met tekst, foto's, video's, 
enzovoort uitwisselen met iemand die een Mac, iPad, iPhone of iPod touch heeft. Met iMessage 
kunt u zelfs een gesprek op uw iOS-apparaat starten en op uw MacBook voortzetten. U kunt 
eenvoudig groepsgesprekken aanmaken en beheren. Zo kunt u onder meer een titel of 
nieuwe deelnemers toevoegen. En voor een persoonlijk gesprek kunt u rechtstreeks vanuit een 
Berichten-gesprek een FaceTime-videogesprek starten.

Gesprekken beheren
Klik op 'Details' om een 
FaceTime-gesprek te starten 
of de bijlagen bij uw gesprek te 
bekijken.

Ontvangstbevestigingen
Hiermee kunt u zien of uw 
bericht is aangekomen.

Zien wanneer er wordt getypt
Drie puntjes geven aan dat 
iemand aan het typen is.

Opmerking:  FaceTime-videogesprekken zijn alleen mogelijk als zowel de beller als de ontvanger 
een apparaat heeft waarop FaceTime is ingeschakeld. Deze voorziening is niet overal beschikbaar.

74% resize factor



 Hoofdstuk  5    Apps 30

Kaarten

Met Kaarten kunt u op uw Mac nieuwe bestemmingen verkennen en routebeschrijvingen tonen. 
U kunt locaties bekijken op een gewone kaart of op een satellietkaart, of met Flyover door een 
aantal steden vliegen in een fotorealistische 3D-simulatie. Daarnaast kunt u ook voor bepaalde 
steden opties voor openbaar vervoer bekijken. U kunt informatie opzoeken voor lokale nuttige 
plaatsen, zoals restaurants en hotels, om vervolgens in Kaarten telefoonnummers, foto's en zelfs 
Yelp-recensies te zien. Zodra u uw bestemming hebt gekozen, toont Kaarten een gedetailleerde 
routebeschrijving die u naar uw iPhone kunt sturen en kunt gebruiken terwijl u met de auto, 
lopend of met het openbaar vervoer (in bepaalde steden) onderweg bent naar uw bestemming.

Routebeschrijvingen
Kaarten biedt uitgebreide 
routebeschrijvingen 
inclusief verkeersinformatie.

Openbaar vervoer
Plan uw reis met de 
bus, trein, metro of 
veerboot.

Doorsturen naar iPhone
U kunt een routebeschrijving 
naar uw iPhone sturen voor 
gesproken aanwijzingen 
onderweg.

WAARSCHUWING:  Zie Belangrijke veiligheidsinformatie voor belangrijke informatie over 
navigatie en het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties 
kunnen leiden.
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Spotlight

Met Spotlight kunt u eenvoudig alles op uw Mac terugvinden. Klik op het Spotlight-symbool  
in de menubalk of druk op Command + spatiebalk en begin te typen. De zoekresultaten kunnen 
bestaan uit onderdelen op uw Mac, zoals documenten, contactgegevens en e-mailberichten, 
maar ook uit bijvoorbeeld Wikipedia-pagina's, Bing-resultaten, kaarten, films, het weerbericht, 
beursinformatie en sportuitslagen. U kunt rechtstreeks vanuit de zoekresultaten actie 
ondernemen: iemand bellen, een e-mail versturen, een routebeschrijving opvragen en zelfs 
valuta's omrekenen.

Voorvertoningen
U kunt direct vanuit 
Spotlight een 
voorvertoning bekijken.

Resultaten
Hier ziet u verschillende 
Spotlight-resultaten, waaronder het 
weer, aandelen, sportuitslagen en 
ov-informatie.

Opmerking:  Niet alle voorzieningen zijn overal beschikbaar.
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iTunes

Met iTunes geniet u eenvoudig van uw muziek, films, tv-programma's en meer. Het programma 
iTunes op uw Mac geeft u toegang tot de iTunes Store, waarin u zowel klassiekers kunt vinden 
als nieuwe releases kunt ontdekken. U kunt ook gebruikmaken van Apple Music, dat bestaat 
uit een revolutionaire muziekdienst, live-radio via Beats 1 en Connect, waarmee fans in contact 
kunnen komen met hun favoriete artiesten.

Uw bibliotheek
Hier kunt u uw muziek, 
films, tv-programma's, 
podcasts en meer 
ordenen en afspelen.

Apple Music
Kies met een abonnement uit 
miljoenen nummers. Luister 
live naar Beats 1-radio. Volg 
uw favoriete artiesten.

iTunes Store
Hier kunt u nieuwe 
muziek, films, series 
en meer ontdekken en 
kopen.
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Foto's, iMovie en GarageBand

Foto's, iMovie en GarageBand bieden allerlei nieuwe manieren om foto's, films en muziek te 
maken en te delen. In Foto's wordt uw bibliotheek automatisch geordend en kunt u schitterende 
fotoboeken, kaarten en kalenders maken. En met de iCloud-fotobibliotheek bewaart u uw 
gehele collectie foto's en video's in iCloud en kunt u ze bekijken op al uw apparaten. Met iMovie 
kunt u uw zelf opgenomen video's omtoveren in prachtige films en meeslepende filmtrailers. 
GarageBand bevat alles wat u nodig hebt om een instrument te leren bespelen, muziek te 
componeren of een nummer op te nemen.

Foto's
Foto's worden 
automatisch geordend 
op basis van datum en 
locatie.

Delen
U kunt uw favoriete 
materiaal op Facebook 
posten of delen via iCloud 
of Berichten.

Projecten
U kunt eenvoudig 
persoonlijke fotoboeken, 
kaarten en kalenders 
maken en bestellen.
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Pages, Numbers en Keynote

Op uw Mac kunt u indrukwekkende documenten, spreadsheets en presentaties aanmaken. 
Kies een van de prachtige sjablonen als uitgangspunt en voeg uw eigen tekst en foto's toe. Het 
aanpassen van uw inhoud is heel eenvoudig. Zodra u tekst of een object hebt geselecteerd, 
wordt aan de rechterkant een paneel met opmaakopties weergegeven. U kunt ook bestanden 
van Microsoft Office openen en wijzigen, en vanuit de knoppenbalk snel en eenvoudig een 
koppeling naar uw werk delen via Mail of Berichten.

Afbeeldingen en meer 
toevoegenU kunt 
multimediadocumenten met 
afbeeldingen, films, grafieken 
en meer aanmaken.

DelenEen koppeling 
naar uw werk deelt u 
eenvoudig via Mail of 
Berichten.

Het paneel 'Stijl'Met het 
slimme paneel 'Stijl' hebt 
u uw opmaakfuncties 
binnen handbereik.
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Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING:  Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een 
elektrische schok, ander letsel, of schade aan de MacBook of aan andere eigendommen. Lees 
alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u de MacBook gebruikt.

Ingebouwde batterij. Probeer de batterij niet zelf te vervangen of te verwijderen. Hierdoor 
kan de batterij namelijk beschadigd raken, wat tot oververhitting en letsel kan leiden. De 
lithium-ionbatterij van de MacBook moet worden vervangen door Apple of een erkende 
serviceaanbieder en mag niet als huishoudelijk afval worden weggegooid. Stel de MacBook niet 
bloot aan extreme warmtebronnen, zoals radiatoren of open haarden, waar de temperatuur kan 
oplopen tot boven 100 °C. Verbrand de batterij niet.

Informatie over het vervangen en recyclen van de batterij kunt u vinden op 
www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling.

Gebruik. Ga zorgvuldig om met uw MacBook. Het apparaat is gemaakt van metaal, glas en 
kunststof en bevat gevoelige elektronische onderdelen. Plaats de MacBook op een glad en 
stabiel werkoppervlak en zorg ervoor dat er voldoende lucht onder en rond de computer 
kan stromen. Uw MacBook kan beschadigd raken als het apparaat valt, bekneld raakt, wordt 
doorboord of in aanraking komt met vuur of vloeistof. Als uw MacBook beschadigd is, 
bijvoorbeeld wanneer het scherm is gebarsten, bestaat er kans op letsel en moet u het apparaat 
niet gebruiken.

Water en vochtige locaties. Plaats geen dranken naast of op de MacBook en vermijd locaties 
waar er vocht in de computer kan komen, zoals in de buurt van een wastafel, bad of douche. 
Bescherm de MacBook tegen vocht en vochtige weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw en 
mist. 

Repareren. De MacBook heeft geen onderdelen die u zelf kunt repareren of onderhouden. U 
mag de MacBook niet openmaken of demonteren. Probeer ook niet om interne onderdelen 
zelf te vervangen of te repareren. Bij het demonteren van de MacBook kunt u het apparaat 
beschadigen of zelf letsel oplopen. Als uw MacBook beschadigd is, niet goed functioneert of in 
aanraking is gekomen met vloeistof, neemt u contact op met Apple of een door Apple erkende 
serviceaanbieder. Als u de MacBook toch zelf probeert open te maken, kan de apparatuur 
beschadigd raken. Dergelijke schade valt niet onder de beperkte garantie die op de MacBook 
wordt gegeven.

Veiligheid, gebruik en 
ondersteuning
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Navigatie. Kaarten, routebeschrijvingen en locatiespecifieke apps zijn afhankelijk van op 
gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk 
niet overal beschikbaar, waardoor kaarten, routegegevens en locatiespecifieke gegevens niet 
voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Vergelijk de gegevens die op de MacBook worden 
weergegeven met uw omgeving en raadpleeg bij tegenstrijdigheden de borden langs de weg. 
Gebruik deze voorzieningen niet tijdens activiteiten waarbij uw volledige aandacht nodig is. 
Houd u altijd aan de weergegeven borden en de geldende regelgeving in het gebied waar u de 
MacBook gebruikt en gebruik altijd uw gezonde verstand.

Opladen. Laad de MacBook alleen op met de meegeleverde USB-C-lichtnetadapter van 29 W, of 
met andere kabels en lichtnetadapters die compatibel zijn met USB-C en die aan de geldende 
voorschriften voldoen.

Het gebruik van beschadigde kabels of opladers of het in een vochtige omgeving opladen van 
de MacBook kan leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan het 
apparaat of andere eigendommen. Als u de meegeleverde USB-C-lichtnetadapter van 29 W 
gebruikt om de MacBook op te laden, controleert u eerst of de USB-C-oplaadkabel van 2 meter 
goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat u de adapter op een stopcontact aansluit.

Langdurige blootstelling aan warmte. Bij normaal gebruik kunnen de MacBook en de 
USB-C-lichtnetadapter van 29 W erg warm worden. De MacBook en de bijbehorende 
USB-C-lichtnetadapter van 29 W voldoen aan de standaarden en limieten voor 
oppervlaktetemperaturen zoals die zijn vastgesteld in de internationale veiligheidsnorm voor 
apparatuur voor informatietechniek (IEC 60950-1). Zelfs als deze limietwaarden niet worden 
overschreden, kan langdurig contact met warme oppervlakken echter ongemak of letsel 
veroorzaken. 

Gebruik uw gezonde verstand om te voorkomen dat uw huid langdurig in aanraking komt met 
een apparaat of lichtnetadapter wanneer het apparaat is ingeschakeld of de adapter ervan 
op een stopcontact is aangesloten. Slaap bijvoorbeeld niet vlak in de buurt van apparaten of 
lichtnetadapters die op een stopcontact zijn aangesloten. Gebruik uw MacBook niet op een 
kussen of ander zacht materiaal. Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen namelijk worden 
geblokkeerd. Zorg dat de MacBook en de bijbehorende USB-C-lichtnetadapter van 29 W zich 
altijd in een goed geventileerde ruimte bevinden.

Stop nooit iets in de ventilatieopeningen. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn en tot gevolg hebben 
dat uw computer oververhit raakt. Leg nooit iets op het toetsenbord als u de MacBook gebruikt. 
Als u de MacBook op uw schoot hebt en de computer te warm wordt, plaatst u de computer 
op een stabiel, goed geventileerd werkoppervlak. Wees vooral voorzichtig als u een aandoening 
hebt die uw vermogen aantast om warmte op uw lichaam te voelen. 

USB-C-lichtnetadapter van 29 W. Om de USB-C-lichtnetadapter van 29 W veilig te gebruiken 
en de kans op letsel of schade door hitte te voorkomen, moet u de volgende richtlijnen in acht 
nemen:

 • Sluit de USB-C-lichtnetadapter van 29 W rechtstreeks aan op een stopcontact.

 • Als u het verlengsnoer van de lichtnetadapter gebruikt, legt u de lichtnetadapter op een 
bureau of tafel of op een goed geventileerde plek op de vloer.

Koppel in de volgende omstandigheden de lichtnetadapter en alle overige kabels los:

 • U wilt de behuizing reinigen (doe dit altijd volgens de procedure die wordt beschreven in 
Belangrijke gebruiksinformatie).

 • Het netsnoer is gerafeld of anderszins beschadigd.

 • De MacBook of USB-C-lichtnetadapter van 29 W is blootgesteld aan regen of overmatig vocht 
of er is vloeistof in de behuizing gemorst.
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 • De MacBook of USB-C-lichtnetadapter van 29 W is gevallen, de behuizing is beschadigd of u 
vermoedt dat onderhoud of reparatie nodig is.

Als er stof in de aansluiting voor de lichtnetadapter zit, kunt u dit voorzichtig verwijderen met 
een droog wattenstaafje.

Specificaties van de USB-C-lichtnetadapter van 29 W: 

 • Frequentie: 50 tot 60 Hz, eenfasig

 • Netspanning: 100 tot 240 V

 • Uitvoerspanning: 14,5 V gelijkstroom, 2,0 A of 5,2 V gelijkstroom, 2,4 A

Gehoorbeschadiging. Luisteren naar geluid met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen. 
Achtergrondgeluid en een continue blootstelling aan een hoog volume kunnen geluiden zachter 
doen lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Gebruik alleen compatibele oordopjes, koptelefoons of 
headsets in combinatie met uw MacBook. Zet het geluid aan en controleer het volume voordat 
u oordopjes, een oortelefoon of koptelefoon gebruikt. Meer informatie over gehoorbeschadiging 
kunt u vinden op www.apple.com/nl/sound.

WAARSCHUWING:  Luister niet langdurig naar geluid met een hoog volume om mogelijke 
gehoorbeschadiging te voorkomen.

Radiofrequente straling. Uw MacBook gebruikt radiosignalen om verbinding te maken met 
draadloze netwerken. Als u informatie wenst over radiofrequente straling als gevolg van 
radiosignalen en over maatregelen die u kunt nemen om straling te beperken, gaat u naar 
www.apple.com/legal/rfexposure.

Interferentie met medische apparaten. Uw MacBook bevat onderdelen en radioapparatuur die 
elektromagnetische velden uitzenden. Deze kunnen interferentie veroorzaken met pacemakers, 
defibrillatoren en andere medische apparaten. Houd daarom een veilige afstand aan tussen 
uw medische apparaat en de MacBook. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw medische 
apparaat voor informatie die specifiek voor uw medische apparaat geldt. Als u vermoedt dat de 
MacBook interferentie veroorzaakt met uw pacemaker of een ander medisch apparaat, stopt u 
het gebruik van de MacBook.

Medische aandoeningen. Als u een medische aandoening hebt waarop de MacBook mogelijk 
van invloed zou kunnen zijn (zoals epilepsie, black-outs, vermoeide ogen of hoofdpijn), wordt u 
aangeraden een arts te raadplegen voordat u de MacBook gebruikt. 

Herhalingsoverbelasting. Als u op de MacBook vaak bepaalde handelingen uitvoert, zoals bij 
het typen van tekst of het spelen van games, kunt u last krijgen van onder andere uw handen, 
armen, polsen, schouders of nek. Als u klachten hebt, wordt u aangeraden de MacBook niet meer 
te gebruiken en een arts te raadplegen.

Verstikkingsgevaar. Sommige accessoires voor de MacBook kunnen verstikkingsgevaar 
opleveren voor kleine kinderen. Houd deze accessoires daarom uit de buurt van kleine kinderen.

Activiteiten met grote gevolgen. De MacBook is niet bedoeld voor gebruik in situaties 
waarin een storing van de computer kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of 
ernstige milieuschade.

Plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat. Het kan gevaarlijk zijn de MacBook op te laden of 
te gebruiken op een plaats waar ontploffingsgevaar bestaat, zoals een plaats waar de lucht 
een hoge concentratie ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals korrels, stof of 
metaalpoeder) bevat. Volg alle borden en instructies op.
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Belangrijke gebruiksinformatie
Omgevingsvereisten. Houd u bij gebruik en opslag van de MacBook aan de onderstaande 
omgevingslimieten. Als u dat niet doet, kan dat een nadelige invloed op de prestaties hebben:

 • Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C

 • Temperatuur bij opslag: –25 tot 45 °C

 • Relatieve luchtvochtigheid: 0% tot 90% (niet-condenserend)

 • Hoogte bij gebruik: Getest tot 3048 meter

Uw MacBook meenemen. Als u uw MacBook in een tas of koffer meeneemt, moet u erop 
letten dat zich hierin geen losse voorwerpen (zoals paperclips of munten) bevinden die via een 
opening in de computer terecht kunnen komen of in een poort klem kunnen komen te zitten. 

Connectors en poorten gebruiken. Probeer nooit een connector in een poort te duwen als de 
connector niet lijkt te passen. Wanneer u een apparaat aansluit, moet u controleren dat de poort 
stof- en vuilvrij is, dat de connector in de poort past en dat u de connector op de juiste manier 
ten opzichte van de poort hebt geplaatst.

De USB-C-oplaadkabel (2 meter) gebruiken. Bepaalde gebruikspatronen verhogen de kans 
dat kabels gaan rafelen of breken. Net als elke andere metalen draad of kabel kan de USB-C-
oplaadkabel zwak of broos worden als de kabel herhaaldelijk op dezelfde plek wordt gebogen. 
Probeer de kabel voorzichtig te buigen en zorg dat er geen scherpe hoeken in de kabel komen. 
Controleer de kabel en connectors regelmatig op slagen, knikken, breuk en ander schade. 
Gebruik de USB-C-oplaadkabel niet meer als u dergelijke schade constateert.

Uw MacBook opbergen. Als u de MacBook voor langere tijd wilt opbergen, legt u deze op een 
koele plek (de ideale temperatuur is 22 °C) en ontlaadt u de batterij tot vijftig procent. Wanneer 
u de computer langer dan vijf maanden wilt opbergen, wordt u aangeraden de batterijcapaciteit 
op peil te houden door de batterij elke zes maanden op te laden tot vijftig procent.

Uw MacBook reinigen. Als u de buitenkant van de MacBook en de onderdelen ervan wilt 
reinigen, moet u de MacBook eerst uitschakelen en vervolgens de USB-C-lichtnetadapter van 
29 W loskoppelen. Maak vervolgens een schoon, pluisvrij doekje vochtig om de buitenkant 
van de MacBook te reinigen. Zorg dat er geen vocht in de behuizing terechtkomt. Spuit 
nooit vloeistof rechtstreeks op de computer. Gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen of 
schuurmiddelen. Deze kunnen namelijk de buitenste laag van de behuizing beschadigen.

Het scherm van de MacBook reinigen. Als u het scherm van de MacBook wilt reinigen, moet u 
de MacBook eerst uitschakelen en vervolgens de USB-C-lichtnetadapter van 29 W loskoppelen. 
Maak vervolgens een schoon, pluisvrij doekje vochtig met water en wrijf het scherm schoon. 
Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op het scherm. 

Ergonomische tips
Houd uw schouders ontspannen wanneer u het toetsenbord en trackpad gebruikt. Zorg dat uw 
boven- en onderarm ongeveer een rechte hoek vormen en dat uw hand en pols in een vrijwel 
rechte lijn liggen.

Niet zoZo
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Sla de toetsen op het toetsenbord licht aan en houd uw handen en vingers ontspannen wanneer 
u het toetsenbord en het trackpad bedient. Vouw uw duimen niet onder uw handpalmen.

Niet zoZo

Verander tijdens het werken regelmatig de positie van uw handen om vermoeidheid te 
voorkomen. Als u intensief met een computer werkt en weinig pauzes inlast, kunt u na verloop 
van tijd last krijgen van uw armen, polsen of handen. Raadpleeg een arts als u merkt dat u last 
krijgt van chronische pijn in uw handen, polsen of armen.

Externe muis. Als u een externe muis gebruikt, plaatst u deze op dezelfde hoogte als het 
toetsenbord. Zorg dat u voldoende ruimte hebt om de muis te bedienen.

Stoel. Ideaal is een verstelbare stoel die veel steun biedt. Stel de hoogte van de stoel zo in dat 
uw bovenbenen horizontaal zijn en uw voeten plat op de vloer rusten. De rugleuning van de 
stoel moet veel steun bieden aan de onderrug. Volg de instructies van de fabrikant op voor de 
juiste afstelling van de rugleuning.

Intern beeldscherm. Stel de hoek van het beeldscherm zo in dat verlichting en ramen er zo min 
mogelijk in worden weerspiegeld. Oefen geen druk op uit het beeldscherm als u weerstand 
voelt. Het beeldscherm kan niet verder dan 135 graden worden geopend.

Wanneer u de computer in verschillende werkruimten gebruikt, kunt u de helderheid van het 
beeldscherm aanpassen aan het licht in de werkruimte.

Meer ergonomische tips kunt u vinden op www.apple.com/nl/about/ergonomics.

Apple en het milieu
Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen 
en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken.

Ga naar www.apple.com/nl/environment voor informatie.

Meer informatie, service en ondersteuning
Meer informatie over uw MacBook vindt u in Mac Help, Systeemoverzicht en Apple Hardware 
Test, en op het internet.

Mac Help. In Mac Help op de Mac kunt u vaak antwoorden op uw vragen vinden, plus instructies 
en informatie over het oplossen van problemen. Klik op het Finder-symbool in het Dock, klik op 
'Help' in de menubalk en kies 'Mac Help'.

Systeemoverzicht. In Systeemoverzicht kunt u informatie over uw MacBook bekijken. Hier vindt 
u onder andere informatie over de hardware en software, het serienummer, de versie van het 
besturingssysteem en hoeveel geheugen in de computer is geïnstalleerd. Om Systeemoverzicht 
te openen, kiest u Apple-menu () > 'Over deze Mac' en klikt u op 'Systeemoverzicht'.

Apple Hardware Test. Met Apple Hardware Test (AHT) kunt u bepalen of er zich een probleem 
voordoet met een van de onderdelen van de computer, zoals het geheugen of de processor.
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Om Apple Hardware Test te gebruiken, koppelt u alle externe apparaten van de computer los, 
behalve de lichtnetadapter. Start de MacBook opnieuw op terwijl u de D-toets ingedrukt houdt. 
In het venster van Apple Hardware Test dat verschijnt, selecteert u de gewenste taal. Druk op 
de Return-toets of klik op de pijl naar rechts. Volg de instructies op het scherm wanneer het 
hoofdvenster van Apple Hardware Test verschijnt (na circa 45 seconden). Als Apple Hardware 
Test een probleem vindt, wordt een foutcode weergegeven. Noteer deze foutcode voordat u 
verdere ondersteuning zoekt. Als Apple Hardware Test geen hardwareprobleem vindt, heeft het 
probleem mogelijk met de software te maken.

Informatie op het internet. Raadpleeg http://www.apple.com/nl/support/ voor online 
informatie over service en ondersteuning. Hier kunt u meer lezen over Apple producten, online 
handleidingen bekijken en software-updates zoeken. Ook kunt u in contact komen met andere 
Apple gebruikers en service, ondersteuning en professioneel advies van Apple krijgen. 

Ondersteuning via AppleCare. Indien nodig kan een medewerker van AppleCare u helpen bij 
het installeren en openen van apps en het oplossen van problemen. Neem contact op met een 
ondersteuningscentrum in uw land. (Ondersteuning gedurende de eerste negentig dagen is 
gratis.) Zorg dat u de aankoopdatum en het serienummer van uw MacBook bij de hand hebt als 
u belt.

De negentig dagen gratis telefonische ondersteuning gaan in op de dag van aankoop.

Land Telefoonnummer URL

België (Vlaams) +32 0800 80 407 www.apple.com/support/country

Nederland +31 0800 0201581 www.apple.com/support/country

Deze telefoonnummers kunnen tussentijds worden gewijzigd en er kunnen lokale en 
internationale beltarieven van toepassing zijn. Een volledige lijst is beschikbaar op: 
https://support.apple.com/nl-nl/HT201232.

FCC-conformiteit
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Voor het gebruik van dit apparaat 
gelden de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en 
(2) dit apparaat moet inkomende storing accepteren, met inbegrip van storing die mogelijk een 
ongewenste werking kan veroorzaken.

Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan 
worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd de 
interferentie op een van de volgende manieren te proberen te verhelpen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.

 • Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

 • Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos in een andere stroomkring dan waarop de 
ontvanger is aangesloten.

 • Vraag de leverancier of een radio-/televisiemonteur om hulp.

Belangrijk:  Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet door Apple zijn goedgekeurd, 
kunnen ertoe leiden dat het product niet meer aan de EMC-richtlijn en de richtlijnen voor 
draadloze apparatuur voldoet en dat uw recht om het product te bedienen kan komen te 
vervallen. 
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Tests hebben uitgewezen dat dit product voldoet aan de EMC-richtlijn indien gebruik wordt 
gemaakt van compatibele randapparatuur en afgeschermde kabels (met inbegrip van Ethernet-
netwerkkabels) tussen systeemonderdelen. Wanneer u gebruikmaakt van compatibele 
randapparatuur en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen, wordt de kans op 
interferentie met radio, televisie en andere elektronische apparatuur beperkt.

Als de MacBook moet worden gerepareerd, neemt u contact op met Apple of een door Apple 
erkende reparateur, bijvoorbeeld een door Apple erkende serviceaanbieder. U kunt ook een 
ervaren radio-/televisiemonteur om meer suggesties vragen.

Verantwoordelijke partij (alleen voor zaken omtrent FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Conformiteit met de regelgeving van Canada
Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningvrije apparatuur. 
Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen 
schadelijke storing veroorzaken, en 2) dit apparaat moet storing accepteren, ook storing die 
mogelijk tot een ongewenste werking van het apparaat leidt.

Het frequentiebereik van 5150 tot 5250 MHz is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis om 
zo het risico van schadelijke storing te beperken voor mobiele satellietsystemen die hetzelfde 
kanaal gebruiken. 

Radars met een hoog vermogen worden als primaire gebruikers (prioriteitsgebruikers) 
toegewezen aan het frequentiebereik 5250 tot 5350 MHz en 5650 tot 5850 MHz. Dergelijke 
radars kunnen storing veroorzaken bij LE-LAN-apparaten en/of deze beschadigen.

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 – Verklaring van conformiteit voor de EU

Apple Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere 
relevante bepalingen van de R&TTE-richtlijn.

74% resize factor



 Hoofdstuk  6    Veiligheid, gebruik en ondersteuning 42

Voor een exemplaar van de verklaring van conformiteit van de Europese Unie gaat u naar: 
www.apple.com/euro/compliance.

Apple wordt in de Europese Unie vertegenwoordigd door Apple Distribution International, 
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland.

Dit apparaat kan worden gebruikt in de Europese Gemeenschap.

Beperkingen binnen EU
Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis binnen het frequentiebereik van 5150 tot 5350 
MHz. 

Verklaring van conformiteit met ENERGY STAR®

Als ENERGY STAR-partner heeft Apple vastgesteld dat de standaardconfiguraties van dit product 
voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor zuinig energiegebruik. Doel van het ENERGY 
STAR-programma, waaraan verschillende fabrikanten van elektronische apparatuur deelnemen, 
is het stimuleren van de ontwikkeling van energiezuinige producten. Het beperken van het 
energieverbruik leidt tot lagere kosten en minder verspilling van waardevolle grondstoffen.

Uw MacBook is standaard zo ingesteld dat de sluimerstand wordt ingeschakeld wanneer de 
computer gedurende tien minuten niet is gebruikt. U kunt de sluimerstand weer uitschakelen 
door met het trackpad te klikken of door op een willekeurige toets op het toetsenbord te 
drukken. Om deze instelling te wijzigen, klikt u op het symbool 'Systeemvoorkeuren' in het Dock 
en klikt u vervolgens op 'Energiestand'.

Meer informatie over ENERGY STAR kunt u lezen op www.energystar.gov.

Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen

Dit symbool geeft aan dat dit product en/of de bijbehorende batterij apart van het huishoudelijk 
afval moet worden afgevoerd. Wanneer u zich wilt ontdoen van dit apparaat en/of de 
bijbehorende batterij, moet u dit doen in overeenstemming met de plaatselijk geldende 
milieuwetten en -richtlijnen.

Ga voor informatie over de hergebruik- en recyclingservice en andere milieu-initiatieven van 
Apple naar www.apple.com/nl/environment.

Europese Unie: gescheiden inzameling
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Het bovenstaande symbool geeft aan dat dit product (en/of de bijbehorende batterij) volgens 
de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer 
dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten 
aangewezen inzamelingspunt. Het apart inzamelen en recyclen van uw product en/of de 
bijbehorende batterij betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken 
en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens 
wordt beschermd.

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.

Gebruikte batterijen en recycling
De batterij van de MacBook mag uitsluitend worden vervangen of gerecycled door 
Apple of een erkende serviceaanbieder en mag niet als huishoudelijk afval worden 
weggegooid, in overeenstemming met de plaatselijk geldende milieuwetten en 
-richtlijnen. Informatie over het vervangen en recyclen van de batterij kunt u vinden op 
www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling.

Gebruikte batterijen en recycling (Taiwan)

Batterijverklaring Taiwan
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Batterijverklaring China

De efficiëntie van de batterijlader

Softwarelicentieovereenkomst
Door de MacBook in gebruik te nemen, accepteert u de voorwaarden van de 
softwarelicentieovereenkomst van Apple en andere leveranciers. U vindt deze op 
www.apple.com/legal/sla.

74% resize factor

http://www.apple.com/legal/sla


 K Copyright
Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Commercieel gebruik van het via het toetsenbord op te 
roepen Apple logo (Option + Shift + K) zonder voorafgaande 
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als een inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie, 
wat in strijd is met de wetten van de Verenigde Staten. 

Apple, het Apple logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort Time 
Capsule, Apple TV, FaceTime, Finder, Foto's, GarageBand, 
iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Keynote, 
Launchpad, Mac, MacBook, Mission Control, Numbers, OS X, 
Pages, Photo Booth, Safari, Spaces, Spotlight en Time Machine 
zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de 
Verenigde Staten en andere landen.

AirPrint, Flyover en Handoff zijn handelsmerken van Apple Inc.

AppleCare, Apple Store, iCloud en iTunes Store zijn 
dienstmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de 
Verenigde Staten en andere landen.

App Store, iBooks Store en iTunes Radio zijn dienstmerken van 
Apple Inc.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com
IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van 
Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en het gebruik 
valt onder de licentiebepalingen.

Het woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn 
gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van 
Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt 
onder de licentiebepalingen.

ENERGY STAR® is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de 
Verenigde Staten.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- 
of productnamen zijn handelsmerken van de 
desbetreffende bedrijven.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Sommige apps zijn niet overal beschikbaar. De 
beschikbaarheid van apps is aan verandering onderhevig.
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