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Bli kjent med MacBook-maskinen
MacBook-maskinen er det ypperste i bærbarhet – den er laget for å kunne tas med overalt. 

Se deg rundt. Vil du ha en rask innføring i MacBook-maskinens funksjoner? Gå til 
 Få en omvisning.

Kom i gang. Trykk på På/av-knappen, og du er i gang. Hvis du vil ha tips om hvordan du kommer 
i gang, kan du se Oppsett.

Se hva du kan gjøre. Skriv ut og del filer, spill musikk, og annet. Se hvor enkelt det er i 
 Bruk MacBook-maskinen.

…Og for all del, ha det gøy. MacBook-maskinen er fullastet med programmer – gå til 
 Om programmer for inspirasjon.

Velkommen
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Få en omvisning
MacBook-maskinen har følgende innebygde funksjoner:

USB-C

 • USB-C-port: Lad opp batteriet, overfør data, koble til en HDMI- eller VGA-skjerm og annet.

Hodetelefoner

To mikrofoner

 • Hodetelefonutgang: Koble til høyttalere eller hodetelefoner.

 • To mikrofoner: Snakk med venner eller ta opp lyd.

På/av-knappFaceTime-kamera

Force Touch-styreflate

 • FaceTime-kamera: Ha FaceTime-videosamtaler, eller ta bilder og ta opp video. Hvis det lyser, er 
kameraet på. 

 • På/av-knapp: Slå MacBook-maskinen på eller av, eller sett den i dvale.

 • Force Touch-styreflate: Styr MacBook-maskinen med bevegelser. Hele styreflaten fungerer som 
en knapp, slik at du enkelt kan klikke hvor som helst. Hvis du vil vite mer om hvordan du 
bruker bevegelser, kan du lese Styreflate.

Oversikt over MacBook-maskinen
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Dette følger med
Når du skal bruke MacBook-maskinen, må du ha disse to enkle tilbehørsenhetene, som er 
inkludert i esken:

USB-C-ladekabel (2 meter) Koble den ene enden til MacBook-maskinen 
og den andre til USB-C-strømforsyningsenheten.

USB-C-strømforsyningsenhet (29 W): Forsikre deg om at strømkontakten 
er koblet til strømforsyningsenheten på riktig måte. Koble deretter 
strømforsyningsenheten til et strømuttak for å lade MacBook-maskinen.

Hvis du vil vite mer om annet tilbehør du kan bruke, kan du lese Tilbehør.

Styreflate
Du kan gjøre mye på MacBook-maskinen ved hjelp av enkle styreflatebevegelser – bla gjennom 
nettsider, zoome inn på dokumenter, rotere bilder og annet. Og de trykkfølsomme egenskapene 
til Force Touch-styreflaten gir et helt nytt nivå av interaktivitet.

Styreflaten kjenner hvor hardt du trykker, noe som gir deg flere muligheter og bedre kontroll. 
Den gir deg også tilbakemeldinger – når du flytter eller roterer objekter, kjenner du en forsiktig 
vibrering når de er justert i forhold til noe annet, slik at du kan arbeide med større presisjon.

Her er noen vanlige bevegelser:

Klikk: Trykk hvor som helst på styreflaten. Eller aktiver «Trykk for å klikke» i 
Styreflate-valgpanelet, og bare trykk.

Hardt klikk: Klikk og trykk så dypere. Du kan bruke et hardt klikk for å vise 
mer informasjon, for eksempel på et ord for å vise en definisjon eller på en 
adresse for å vise en forhåndsvisning i Kart, og mer.

Sekundærklikk (høyreklikk): Klikk med to fingre for å åpne 
snarveismenyer. Hvis «Trykk for å klikke» er aktivert, trykker du med 
to fingre.

Rull med to fingre: Før to fingre opp og ned for å rulle.

Knip for å zoome: Før tommelen og fingeren mot hverandre eller fra 
hverandre for å zoome inn eller ut av bilder og nettsider.

Sveip for å navigere: Sveip mot venstre eller høyre med to fingre for å bla 
gjennom nettsider, dokumenter og annet – akkurat som å bla i en bok.

Åpne Launchpad: Åpne programmer raskt i Launchpad. Knip sammen 
med fire eller fem fingre, og klikk på et program for å åpne det.

Sveip mellom programmer: Hvis du vil bytte mellom 
fullskjermprogrammer, sveiper du mot venstre eller høyre med tre eller 
fire fingre.
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 Kapittel  2    Oversikt over MacBook-maskinen 7

Tilpass bevegelsene dine. Velg Apple-meny () > Systemvalg, eller klikk på Systemvalg-
symbolet i Dock og deretter på Styreflate.

Lær mer om hver bevegelse, angi trykkfølsomheten du foretrekker, velg om du vil bruke de 
trykkfølsomme egenskapene, og tilpass andre styreflatefunksjoner i Styreflate-valg.

Tastatur
På/av-knapp

Funksjonstast (fn)

 • Funksjonstast (fn): Hold nede denne tasten når du trykker på en funksjonstast (F1 til 
F12) for å få tasten til å utføre den tilordnede handlingen. Hvis du vil vite hvordan du 
tilpasser funksjonstaster, klikker du på Hjelp-menyen i menylinjen for deretter å søke etter 
«funksjonstaster» i Mac-hjelp.

 • Lysstyrke-taster (F1, F2): Trykk på  eller  for å øke eller redusere lysstyrken på skjermen.

 • Mission Control-tast (F3): Trykk på  for å vise hva som kjører på MacBook-maskinen, inkludert 
alle arbeidsområder og åpne vinduer.

 • Launchpad-tast (F4): Trykk på  for å se alle programmene på MacBook-maskinen. Klikk på et 
program for å åpne det.

 • Tastaturbelysning-taster (F5, F6): Trykk på  eller  for å øke eller redusere belysningen 
for tastaturet.

 • Medietaster (F7, F8, F9): Trykk på  for å spole tilbake,  for å starte eller sette på pause eller 
 for å spole framover i en sang, film eller lysbildeserie.

 • Lyd av-tast (F10): Trykk på  for å slå av lyden fra de innebygde høyttalerne 
og hodetelefonutgangen.
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 Kapittel  2    Oversikt over MacBook-maskinen 8

 • Volumtaster (F11, F12): Trykk på  eller  for å øke eller redusere lydvolumet fra de innebygde 
høyttalerne eller hodetelefonutgangen.

 • På/av-knapp: Trykk på og hold nede  i 3 sekunder for å slå MacBook-maskinen på eller av. 
Trykk på  for å sette MacBook-maskinen i dvale.

Tilbehør
Følgende tilbehør er tilgjengelig for tilkobling av MacBook-maskinen til strømnettet og for 
bruk sammen med andre enheter og skjermer. Bruk USB-porten på disse adapterne for å koble 
til standard USB-tilbehør, inkludert kameraer og minnepinner. Koble til en USB-kabel for å 
synkronisere og lade iPhone, iPad og iPod.

USB-C-til-USB-adapter: Koble MacBook-maskinen til standard 
USB-tilbehør.

USB-C digital AV-multiportadapter: Koble MacBook-maskinen til en 
HDMI-skjerm, samtidig som du kobler til en standard USB-enhet og kobler 
til en USB-C-ladekabel for å lade MacBook-maskinen.

Du kan også vise bildet på MacBook-skjermen på en TV eller skjerm med 
HDMI i opptil 1080p HD-kvalitet.

USB-C VGA-multiportadapter: Koble MacBook-maskinen til en VGA-
skjerm, samtidig som du kobler til en standard USB-enhet og kobler til en 
USB-C-ladekabel for å lade MacBook-maskinen.

Du kan også vise bildet på MacBook-skjermen på en TV eller skjerm med 
VGA i opptil 1080p HD-kvalitet.

Hvis du vil vite mer om hvordan du viser samme bilde som på MacBook-skjermen på en annen 
skjerm, kan du lese Bruk en ekstern skjerm.

Adaptere og annet tilbehør selges separat på store.apple.com/no eller hos din lokale Apple-
forhandler. Enkelte USB-enheter støttes ikke. Slå opp i dokumentasjonen eller ta kontakt med 
produsenten for å forsikre deg om at du velger riktig adapter.
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Oppsett
Første gang du slår på MacBook-maskinen, hjelper Oppsettassistent deg med de enkle trinnene 
som er nødvendige for å ta i bruk den nye Mac-maskinen.

For å utnytte MacBook-maskinen best mulig bør du sørge for å koble til Wi-Fi og slå på 
Bluetooth®, opprette en Apple-ID og logge på iCloud. Du kan utføre disse trinnene raskt og 
enkelt med Oppsettassistent – men hvis du vil gjøre dette senere, gjør du det slik:

Koble til Wi-Fi. Klikk på Wi-Fi-symbolet  i menylinjen, og velg deretter et Wi-Fi-nettverk. Oppgi 
passordet hvis det kreves.

Kom i gang
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Hvis du ikke ser Wi-Fi-symbolet , velger du Apple-meny () > Systemvalg og klikker på 
Nettverk. Velg Wi-Fi i listen til venstre, og marker deretter «Vis Wi-Fi-status i menylinjen».

Slå av Wi-Fi. Klikk på Wi-Fi-symbolet  i menylinjen, og velg Slå av Wi-Fi.

Slå Bluetooth på eller av. Klikk på Bluetooth-symbolet  i menylinjen, og velg Slå på Bluetooth 
eller Slå av Bluetooth.

Hvis du ikke ser Bluetooth-symbolet , velger du Apple-meny () > Systemvalg, klikker på 
Bluetooth og markerer «Vis Bluetooth i menylinjen».

Opprett en Apple-ID. Apple-ID-en er kontoen du bruker til nesten alt du gjør med Apple, 
inkludert kjøp av musikk, filmer og TV-programmer fra iTunes Store, nedlasting av programmer 
fra App Store og lagring av innholdet i iCloud.

Hvis du ikke allerede har en Apple-ID, kan du opprette en i iCloud-valgpanelet. Velg Apple-meny 
() > Systemvalg. Klikk på iCloud, og klikk deretter på Opprett Apple-ID.

Apple-ID-en er kontoen du bruker til nesten alt du gjør med Apple, inkludert kjøp av musikk, 
filmer og TV-programmer fra iTunes Store, nedlasting av programmer fra App Store og lagring av 
innholdet i iCloud.

Konfigurer iCloud. Velg Apple-meny () > Systemvalg. Klikk på iCloud, skriv inn Apple-ID-en, og 
velg funksjonene du vil bruke.

Viktig:  Forsikre deg om at du bruker samme Apple ID for iCloud på alle enhetene dine.
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Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer iCloud, klikker du på Hjelp-menyen i menylinjen for 
deretter å søke etter «konfigurer iCloud» i Mac-hjelp.

Du kan lagre alt innholdet ditt – dokumenter, filmer, musikk, bilder og annet – i iCloud, og 
få tilgang til det uansett hvor du er. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre med iCloud og 
MacBook-maskinen, les Tilgang til alt innholdet ditt overalt med iCloud.

Finn fram

Oversikt
Start på skrivebordet. Dette er utgangspunktet for Mac-maskinen – der du kan organisere filene 
dine, åpne programmer, søke etter hva som helst på Mac-maskinen og andre steder, og mye mer.

Hjelp-meny Wi-FiMenylinje Spotlight

Dock SystemvalgFinder

Finder
Bruk Finder til å organisere og finne alle filene dine – inkludert dokumenter, bilder, filmer og 
musikk – eller til å forhåndsvise en fil raskt.

Åpne et Finder-vindu. Klikk på Finder-symbolet i Dock, nederst på skjermen.
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Dock
Dock, nederst på skjermen, er et praktisk sted for programmene og dokumentene du bruker 
mest. Du kan gjøre Dock større eller mindre, legge til eller fjerne objekter, flytte den til venstre 
eller høyre side av skjermen eller til og med skjule den når den ikke er i bruk.

Legg til et objekt i Dock. Flytt objektet, og slipp det der du vil ha det. Plasser programmer til 
venstre for linjen i Dock, og filer eller mapper til høyre.

Fjern et objekt fra Dock. Flytt det ut av Dock. Objektet fjernes ikke fra Mac-maskinen – kun 
fra Dock.

Endre utseendet for Dock. Velg Apple-meny () > Systemvalg, og klikk deretter på Dock.

Systemvalg
Tilpass MacBook-maskinen til dine behov. Du kan bruke Strømsparing-valgpanelet til å 
endre dvaleinnstillinger, bruke Skrivebord og skjermsparer-valgpanelet til å legge til en 
skrivebordsbakgrunn eller velge en skjermsparer og mye mer.

Åpne Systemvalg. Velg Apple-meny () > Systemvalg, eller klikk på Systemvalg-symbolet i Dock. 
Klikk deretter på valget du vil konfigurere. 

Spotlight
Finn hva som helst på MacBook-maskinen – og andre steder. Spotlight gir deg resultater fra Mac-
maskinen i tillegg til andre kilder som Wikipedia, Kart, været, aksjekurser og sportsresultater.

Søk etter hva som helst. Klikk på  øverst til høyre på skjermen, eller trykk på Kommando-
mellomromstast, og skriv.

Menylinje
Menylinjen er øverst på skjermen. Bruk symbolene og menyene der til å koble til et Wi-Fi-
nettverk, kontrollere Wi-Fi-status , justere volumet , kontrollere batteriets ladenivå  
og annet.

Hjelp
Du finner svar på mange spørsmål i Hjelp-menyen.

Få hjelp. Klikk på Hjelp-menyen i menylinjen, og skriv deretter inn et spørsmål eller et ord i 
søkefeltet. Velg et emne fra resultatene, eller velg Vis alle hjelpemner for å se alle søkeresultatene.

Hvis du vil ha hjelp med å bruke et program, klikker du bare på Hjelp-menyen mens du 
bruker programmet.
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Åpne programmer raskt
MacBook-maskinen leveres med programmer for alt du liker å gjøre – surfe på nettet, sjekke 
e-post, lage dokumenter og presentasjoner, dele bilder, se på filmer og annet. Du kan åpne 
programmer raskt ved hjelp av Spotlight, Dock eller Launchpad.

Launchpad

Mapper

Mac App Store

Åpne et program. Klikk på programmets symbol i Dock, eller klikk på Launchpad-symbolet i 
Dock, og klikk på programmet du vil åpne. Du kan også søke etter programmet med Spotlight 
og deretter åpne programmet direkte fra Spotlight-søkeresultatet.

Organiser programmer i Launchpad. Flytt et program over et annet program for å opprette 
en mappe. Flytt flere programmer til den nye mappen for å legge dem til. Hvis du vil fjerne et 
program fra en mappe, flytter du det bare ut av mappen.

Last ned flere programmer. Klikk på Mac App Store-symbolet i Dock. Når du laster ned 
programmer fra Mac App Store, vises de i Launchpad. Hvis du vil laste ned oppdateringer for 
programmer og OS X, klikker du på Oppdateringer i Mac App Store.

Lad batteriet
Batteriet i MacBook-maskinen lades når MacBook-maskinen er tilkoblet en strømkilde.

Lad batteriet. Koble MacBook-maskinen til et strømuttak ved hjelp av kabelen og USB-C-
strømforsyningsenheten som følger med. Du hører et lydsignal som indikerer at batteriet lader. 
Batteriet lades raskere når maskinen er slått av eller i dvale.
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Kontroller batteriets ladenivå. Se på batteristatussymbolet til høyre i menylinjen for å 
kontrollere batteriets ladenivå eller ladestatus. Klikk på symbolet for å se hvor mye strøm du har 
igjen hvis du fortsetter å bruke programmene, de eksterne enhetene og systeminnstillingene du 
bruker nå.

FulladetLader

Spar batteristrøm. Reduser lysstyrken på skjermen, lukk programmer og koble fra eksterne 
enheter du ikke bruker for å forlenge batteribrukstiden for et gitt ladenivå. Du kan endre 
strøminnstillingene i Strømsparing-valgpanelet (klikk på Systemvalg-symbolet i Dock og deretter 
på Strømsparing). Hvis MacBook-maskinen er slått av eller i dvalemodus når en enhet er tilkoblet, 
kan enhetens batteri tappes for strøm.

Hvis du vil vite mer om det interne oppladbare batteriet i MacBook-maskinen samt tips for 
batterisparing og batteriytelse, gå til www.apple.com/no/batteries.

Overfør dataene dine

Det er enkelt å overføre filene og innstillingene dine fra en annen Mac eller en PC til MacBook-
maskinen. Du kan overføre data ved hjelp av Oppsettassistent første gangen du tar MacBook-
maskinen i bruk. Hvis du vil overføre data senere, kan du bruke Overføringsassistent til å kopiere 
filene dine trådløst fra en annen Mac-maskin, en PC eller en Time Machine-sikkerhetskopi ved 
hjelp av en AirPort-basestasjon (selges separat).

Du kan overføre data via et trådløst nettverk hvis begge maskinene er koblet til samme nettverk.

Bruk Overføringsassistent. Åpne et Finder-vindu, og gå deretter til Programmer > Verktøy, og 
dobbeltklikk på Overføringsassistent. Følg instruksjonene på skjermen for å overføre informasjon 
via Wi-Fi. Hvis du vil vite mer, kan du lese Flytte innhold til en ny MacBook.

Kopier filer fra en lagringsenhet. Koble enheten til MacBook-maskinen ved hjelp av en adapter, 
for eksempel USB-C-til-USB-adapteren (se Tilbehør). Deretter kan du manuelt flytte filer til 
MacBook-maskinen.

Hvis du vil vite mer om Time Machine-sikkerhetskopier, kan du lese Sikkerhetskopier 
og gjenopprett.
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Bruk MacBook-maskinen
MacBook-maskinen er laget for å bli med deg overalt. Funksjonene, sammen med iCloud og 
OS X El Capitan, gjør det enkelt å ta med seg innholdet overalt. Du kan skrive ut, spille, dele, ha 
videosamtaler og sikkerhetskopiere dataene dine trådløst. Finn ut mer om hvordan du best kan 
utnytte MacBook-maskinen.

Tilgang til alt innholdet ditt overalt med iCloud

Med iCloud kan du på en enkel måte forsikre deg om at alt det viktige innholdet ditt er der du 
befinner deg. iCloud oppbevarer dokumenter, bilder, musikk, programmer, kontakter, kalendere 
og annet, slik at du kan få tilgang til dem hver gang maskinen er koblet til Wi-Fi.

iCloud holder også alt oppdatert på alle enhetene dine. Hvis du har en iPhone eller en iPad, 
logger du deg bare på iCloud med samme konto, og du har alt du trenger på en hvilken som 
helst enhet.

Her er noe av det du kan gjøre med iCloud.

Arkiver filene dine i iCloud Drive. Du kan oppbevare en hvilken som helst fil i iCloud Drive og 
få tilgang til den fra hvor som helst – på jobben, hjemme eller på farten. Hvis du vil arkivere en 
fil i iCloud Drive, åpner du et Finder-vindu og flytter filen til iCloud Drive i sidepanelet. Du kan 
organisere og merke filer i iCloud Drive på akkurat samme måte som på MacBook-maskinen. Og 
når du redigerer en fil i iCloud Drive, vises endringene på alle enhetene du bruker sammen med 
iCloud. 

Grunnleggende om MacBook-
maskinen
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Del kjøp med Familiedeling. La opptil seks familiemedlemmer dele sine iTunes Store-, App 
Store- og iBooks Store-kjøp – selv om alle bruker forskjellige iCloud-kontoer. Betal for familiens 
kjøp med ett betalingskort, og godkjenn barnas kjøp direkte fra MacBook-maskinen eller en 
iOS-enhet. I tillegg kan du dele bilder, en familiekalender, påminnelser og steder. Når du skal 
konfigurere Familiedeling, klikker du på Systemvalg-symbolet i Dock. Deretter klikker du på 
iCloud og Konfigurer familie.

Del bilder med iCloud-bildedeling. Del bilder og videoer med kun de du velger, og la dem legge 
til egne bilder, videoer og kommentarer. Du kommer i gang ved å klikke på Systemvalg-symbolet 
i Dock. Deretter klikker du på iCloud og deretter Bilder.

Få glede av kjøpene dine overalt. Når du er logget på iCloud, er kjøp du har gjort i iTunes Store, 
Mac App Store og iBooks Store, tilgjengelige på MacBook-maskinen til enhver tid. Dermed er all 
musikken, alle filmene, alle bøkene og alt annet tilgjengelig uansett hvor du er.

Finn MacBook-maskinen med Finn Mac. Hvis MacBook-maskinen blir stjålet, kan du enkelt finne 
den på et kart, låse skjermen eller til og med fjernslette data. Hvis du vil slå på Finn Mac, klikker 
du på Systemvalg-symbolet i Dock. Deretter klikker du på iCloud og Finn Mac.

iCloud-kontoen inkluderer 5 GB gratis lagringsplass, og musikk, programmer, TV-programmer og 
bøker du har kjøpt, teller ikke i forhold til tilgjengelig plass.

Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre med iCloud, kan du gå til Mac-hjelp og søke etter 
iCloud, eller du kan besøke www.apple.com/no/icloud.

Bruk MacBook-maskinen og iOS-enheter sammen

Oversikt
MacBook-maskinen og iOS-enheter fungerer sømløst sammen, noe som ytterligere utvider 
egenskapene og bærbarheten til MacBook-maskinen. Bare logg på iCloud-kontoen din på 
MacBook-maskinen og iOS-enhetene dine, og hver gang MacBook-maskinen og enhetene er i 
nærheten av hverandre, kan du bruke dem sammen på utrolige måter.
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Telefonsamtaler
Du kan motta anrop – og ringe – direkte fra MacBook-maskinen.

Svar på et anrop. Når noen ringer deg på iPhone, klikker du på varselet som vises på MacBook-
skjermen. Mac-maskinen blir til en høyttalertelefon.

Ring. Klikk på et telefonnummer i FaceTime, Kontakter, Safari, Kalender, Spotlight eller et 
annet program.

Tekstmeldinger
Send og motta SMS- og MMS-tekstmeldinger direkte fra MacBook-maskinen. Når venner sender 
deg tekstmeldinger, kan du svare med den enheten som er nærmest. Alle meldingene som vises 
på MacBook-maskinen, vises også på iPhone eller iPad.

Instant Hotspot
Hvis du er på farten og ikke har tilgang til et Wi-Fi-nettverk, kan du koble MacBook-maskinen 
til Internett ved å bruke Delt Internett-funksjonen på iPhone (med iOS 8 eller nyere) eller iPad 
(mobildatamodeller med iOS 8 eller nyere).

Koble til Delt Internett på enheten. Klikk på Wi-Fi-symbolet  i menylinjen, og velg iPhone 
eller iPad fra listen med enheter som vises. (Du trenger ikke slå på noe som helst på enheten – 
MacBook-maskinen kan koble til automatisk.)

Kontroller status for forbindelsen. Gå til Wi-Fi-menyen for å kontrollere styrken 
på mobildatasignalet.

Når du ikke bruker Delt Internett, kobles iOS-enheten fra for å spare batteri.
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Handoff
Med Handoff kan du gå fra én enhet til en annen og fortsette der du slapp. Jobb med en 
presentasjon på MacBook-maskinen, og fortsett på iPad-enheten. Eller begynn å skrive en 
e-postmelding på iPhone for deretter å fullføre den på MacBook-maskinen. Når MacBook-
maskinen og andre enheter er i nærheten av hverandre, vises et symbol i Dock når en aktivitet 
overleveres. Klikk på symbolet for å fortsette der du slapp.

Slå på Handoff på MacBook-maskinen. Klikk på Systemvalg-symbolet i Dock, klikk på Generelt 
og marker «Tillat Handoff mellom maskinen og iCloud-enheter».

Slå på Handoff på iOS-enheten. Gå til Innstillinger > Generelt > Handoff og foreslåtte apper, 
og trykk deretter for å slå på Handoff. Hvis du ikke ser valget, er det ikke støtte for Handoff på 
iOS-enheten.

Merk:  Hvis du vil bruke Handoff, må du ha en iPhone 5 eller nyere, iPod touch (femte generasjon 
eller nyere), eller iPad (fjerde generasjon eller nyere) med iOS 8 installert. Forsikre deg om at 
MacBook-maskinen og iOS-enheten er logget på samme iCloud-konto.

Handoff fungerer med Kalender, Kontakter, Mail, Kart, Meldinger, Notater, Påminnelser, Safari, 
Keynote, Numbers og Pages.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Instant Hotspot, meldinger, telefonsamtaler 
og Handoff med MacBook-maskinen, kan du gå til Mac-hjelp. Eller gå til 
www.apple.com/no/osx/continuity.

Del, skriv ut og spill trådløst

Oversikt
Del filer, utklipp og nettsider raskt med AirDrop. Skriv ut trådløst til en AirPrint-aktivert skriver fra 
apper som Mail og Safari. Strøm musikk, bilder og video til Apple TV med AirPlay.
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AirDrop
AirDrop gjør det enkelt å dele filer mellom Mac-maskiner og iOS-enheter.

Send en fil fra Finder. Klikk på Finder-symbolet i Dock og deretter på AirDrop i sidepanelet til 
venstre. Når personen du vil sende en fil til, vises i vinduet, flytter du filen til dem.

Send filer fra et program. Når du bruker et program som Pages eller Forhåndsvisning, klikker du 
på Del-knappen  og velger AirDrop.

Bestem hvem som kan sende objekter til deg med AirDrop. Klikk på Finder-symbolet i Dock 
og på AirDrop i sidepanelet. Klikk deretter på «Tillat at jeg kan bli funnet av»-menyen og velg 
et alternativ.

Når du sender en fil til en annen person, kan de velge om de vil godta filen. Når en annen person 
sender en fil til deg, finner du den i Nedlastinger-mappen på MacBook-maskinen.

Skriv ut trådløst
Når du skriver ut fra et program, velger du bare en skriver fra Skrivere i nærheten-listen i Utskrift-
dialogruten. Du kan bruke AirPrint til å skrive ut trådløst til:

 • En skriver med AirPrint-støtte på Wi-Fi-nettverket

 • En nettverksskriver eller en skriver som deles av en annen Mac på Wi-Fi-nettverket

 • En skriver som er tilkoblet USB-porten på en AirPort-basestasjon

Skriv ut på en AirPrint-skriver. Du skriver ut fra et hvilket som helst program ved å velge en 
AirPrint-skriver i listen med skrivere.

Finner du ikke skriveren du leter etter? Forsikre deg om at den er tilkoblet samme Wi-Fi-
nettverk som MacBook-maskinen. Hvis den er det og du fortsatt ikke finner den, kan du prøve å 
legge den til: klikk på Systemvalg-symbolet i Dock, klikk på Skrivere og skannere, og klikk på Legg 
til (+). (Det er mulig at skriveren må kobles til MacBook-maskinen ved hjelp av USB.)

Se Om AirPrint og OS X: Skriver- og skannerprogramvare som er tilgjengelig for nedlasting for en 
liste med AirPrint-kompatible skrivere og andre støttede skrivere.
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AirPlay
Vis MacBook-skjermen på TV-en ved hjelp av Like skjermer over AirPlay. Hvis HDTV-en din er 
tilkoblet Apple TVog Apple TV er på samme Wi-Fi-nettverk som MacBook-maskinen, kan du vise 
innholdet på MacBook-skjermen på TV-skjermen eller bruke TV-en som en ekstra skjerm.

Bruk Like skjermer via AirPlay. Klikk på AirPlay-symbolet  i menylinjen, og velg 
Apple TV-enheten. Når en AirPlay-skjerm er aktiv, blir symbolet blått.

I noen tilfeller kan du bruke en AirPlay-skjerm selv om du ikke er på samme Wi-Fi-nettverk som 
Apple TV-enheten (det kalles peer-to-peer via AirPlay). Hvis du vil bruke peer-to-peer via AirPlay, 
må du ha en Apple TV-enhet (tredje generasjon revisjon A, modell A1469 eller nyere) med 
Apple TV-programvare 7.0 eller nyere.

Apple TV og AirPort-basestasjoner selges separat på store.apple.com/no eller hos din lokale 
Apple-forhandler.

Hvis du vil vite mer om AirDrop, AirPrint og AirPlay, finner du mer informasjon i Mac-hjelp. 
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker en ekstern skjerm med MacBook-maskinen, kan du 
leseBruk en ekstern skjerm.

Opprett videosamtaler med FaceTime

MacBook-maskinen har et innebygd FaceTime-kamera du kan bruke til FaceTime-videosamtaler.

Start en videosamtale. Klikk på Launchpad-symbolet i Dock og deretter på FaceTime. Begynn å 
skrive et navn eller et nummer. Hvis det finnes blant kontaktene dine, fullfører FaceTime det for 
deg. Klikk deretter på kameraknappen ved siden av personens navn for å starte samtalen.

FaceTime-kamera
Ha videosamtaler, ta opp video, 
og ta stillbilder.

Du kan også bruke kameraet til å ta bilder og spille inn video ved hjelp av Photo Booth. Hvis du 
vil vite mer, åpner du Mac-hjelp og søker etter FaceTime eller Photo Booth.

For best mulig kvalitet under videosamtaler bør du bruke FaceTime på steder med 
god belysning.
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Bruk en ekstern skjerm
USB-C-porten på MacBook-maskinen støtter utgående video. Du kan bruke en ekstern skjerm,  
en projektor eller en HDTV sammen med MacBook-maskinen.

Koble til en skjerm eller projektor med VGA-tilkobling. Bruk en VGA-kabel og en USB-C 
VGA-multiportadapter.

Koble til en skjerm, projektor eller HDTV med HDMI-tilkobling. Bruk en HDMI-kabel og en 
USB-C digital AV-multiportadapter.

Adaptere selges separat. Se Tilbehør hvis du vil vite mer om MacBook-adaptere. 

Sikkerhetskopier og gjenopprett

Det er viktig å sikkerhetskopiere MacBook-maskinen jevnlig for å sikre filene dine. Den enkleste 
måten å sikkerhetskopiere på er å bruke Time Machine – som er innebygd i MacBook-maskinen 
– med en trådløs AirPort Time Capsule (selges separat) eller en ekstern lagringsenhet med egen 
strømforsyning som er koblet til MacBook-maskinen (med en tilgjengelig adapter). Du finner mer 
informasjon om MacBook-adaptere under Tilbehør.
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Konfigurer Time Machine. Forsikre deg om at MacBook-maskinen er koblet til samme Wi-Fi-
nettverk som AirPort Time Capsule-enheten, eller koble lagringsenheten til MacBook-maskinen. 
Klikk deretter på Systemvalg-symbolet i Dock, klikk på Time Machine og På. Velg stasjonen du vil 
bruke for sikkerhetskopiering, og du er klar.

Time Machine:

 • Sikkerhetskopierer hele MacBook-maskinen automatisk, inkludert systemfiler, programmer, 
kontoer, valg, musikk, bilder, filmer og dokumenter.

 • Husker hvordan maskinen så ut på en gitt dag, slik at du kan gå tilbake til MacBook-maskinen 
slik den framstod tidligere eller hente fram en tidligere versjon av et dokument.

 • Gjør det mulig å gjenopprette hele systemet fra en Time Machine-sikkerhetskopi. Hvis noe 
skulle skje med MacBook-maskinen, er dermed filene dine trygt ivaretatt.

Hvis du vil vite mer om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av MacBook-maskinen, kan du gå 
til Mac-hjelp og søke etter Time Machine, sikkerhetskopiering eller gjenoppretting. Finn ut mer 
om AirPort Time Capsule på www.apple.com/no/airport-time-capsule.

AirPort Time Capsule selges separat på store.apple.com/no eller hos din lokale Apple-forhandler.
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Finn svar

Det finnes mye mer informasjon om hvordan du bruker MacBook-maskinen i Mac-hjelp.

Få hjelp. Klikk på Finder-symbolet i Dock. Klikk deretter på Hjelp-menyen i menylinjen og skriv 
inn et spørsmål eller et ord i søkefeltet. Velg et emne fra resultatene, eller velg Vis alle hjelpemner 
for å se alle emner.

Hvis du vil vite mer om gjør du følgende

MacBook-kundestøtte Gå til www.apple.com/no/support/macbook.

MacBook-spesifikasjoner Gå til www.apple.com/no/macbook/specs.

Sikker bruk av MacBook-maskinen Les Viktig sikkerhetsinformasjon.

Viktig informasjon om MacBook-maskinen Velg Apple-meny () > Om denne maskinen. Klikk 
deretter på Kundestøtte og velg Viktig informasjon > 
Produktinformasjon.
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Om programmer
MacBook-maskinen leveres med en rekke glimrende programmer for ting du gjør hver dag, som 
å surfe på nettet, sende e-post og meldinger og organisere kalenderen. Den leveres også med 
programmer som Bilder, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers og Keynote – slik at du kan være 
kreativ og produktiv fra første stund.

Du finner enda flere programmer på Mac App Store. Hold orden på oppskriftene dine, vær DJ på 
en fest, eller spill det nyeste spillet – det finnes et program for alt du vil gjøre. Det er bare å klikke 
på App Store-symbolet i Dock.

Hvis du vil ha hjelp til å bruke et program, klikker du bare på Hjelp-menyen (i menylinjen øverst 
på skjermen) mens du bruker programmet.

Programmer
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Safari

Safari er den beste måten å surfe på nettet på når du bruker Mac-maskinen. Bare klikk i det 
smarte søkefeltet for å se symboler for favorittnettstedene dine, eller skriv inn et søkeord eller 
en nettadresse – Safari skjønner forskjellen og sender deg til riktig sted. Du kan arkivere sider i 
Leseliste for å lese dem senere. Nettsteder du vil bruke ofte, kan du feste, slik at de holdes åpne, 
oppdateres og er lett tilgjengelige. I fanevisningen kan du se alle de åpne fanene dine – selv de 
du har åpnet på iOS-enhetene dine.

Vis favoritter
Klikk i det smarte 
søkefeltet for å 
se symboler for 
favorittnettsteder.

Del
Send nettsider, eller 
del dem med dine 
sosiale nettverk.

Festede nettsider
Fest nettsider du 
besøker ofte, for å ha 
dem åpne, aktive og 
lett tilgjengelige.

74% resize factor



 Kapittel  5    Programmer 26

Mail

Mail lar deg håndtere alle e-postkontoene dine med ett program. Det fungerer sammen med de 
fleste populære e-posttjenester som iCloud, Gmail, Yahoo Mail og AOL Mail.

Du kan sende store vedlegg ved hjelp av Mail Drop – vedleggene dine lastes opp til iCloud, 
og mottakere får en kobling til dem. Og med Merking-funksjonen kan du fylle ut og signere 
skjemaer eller legge inn merknader i PDF-filer. Du kan også slette meldinger eller merke dem 
som lest eller ulest med et sveip på styreflaten. For å komme i gang åpner du bare Mail, og 
Oppsettassistent hjelper deg med å konfigurere kontoene dine.

Søk
Begrens søkeresultatene 
raskt for å finne nøyaktig 
det du leter etter.

Smarte forslag
Legg til navn eller hendelser du 
ser i en e-post, i kontaktene eller 
kalenderen med ett enkelt klikk.

All e-post på ett sted
Ha alle kontoene 
dine i Mail.
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Kalender

Hold oversikt over den travle hverdagen med Kalender. Du kan opprette separate kalendere – én 
for hjemmebruk, en annen for skolen og en tredje for jobben. Se alle kalenderne dine i ett vindu, 
eller vis kun de du trenger. Opprett og send invitasjoner til hendelser, og se hvem som har svart. 
Legg til et sted i en hendelse, så viser Kalender et kart og en værmelding, beregner reisetiden og 
varsler deg når det er på tide å dra. Bruk iCloud til å oppdatere iCloud-kalendere automatisk på 
alle Mac-maskinene og iOS-enhetene dine, eller del kalendere med andre iCloud-brukere.

Du kan dele iCloud-kalendere og legge til Google- og Yahoo-kalendere.

Legg til en hendelse
Klikk på + for 
å opprette en 
kalenderhendelse.

Hendelsesinspektør
Kalender viser hendelsen på 
et kart og beregner reisetid.

Kalendervisning
Velg visning – dag, 
uke, måned eller år.
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Notater

Nå kan du ha mer enn bare tekst i notatene dine. Legg til bilder, videoer og innhold fra andre 
programmer, for eksempel nettkoblinger fra Safari og adresser fra Kart. Opprett sjekklister og 
kryss av oppgaver når du fullfører dem. Når enhetene dine er logget på samme iCloud-konto, 
holdes notatene dine oppdatert på alle enhetene – slik at du kan opprette en oppgaveliste på 
Mac-maskinen, og deretter krysse av oppgaver på iPhone mens du er på farten.

Sjekklister
Opprett 
praktiske lister.

Bilder
Dra bilder og andre 
objekter til notatene dine.
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Meldinger

Meldinger tilbyr mange måter å holde kontakten på. Logg på med en Apple-ID, slik at du kan 
sende og motta både iMessage- og SMS-meldinger – inkludert tekst, bilder, videoer og annet – 
til og fra alle som har Mac, iPad, iPhone eller iPod touch. Med iMessage kan du til og med starte 
en samtale på iOS-enheten og fortsette den på MacBook-maskinen. Du kan enkelt starte og 
administrere gruppesamtaler, og også legge til en tittel og nye deltakere. Og hvis du vil snakke 
med noen ansikt til ansikt, kan du starte en FaceTime-videosamtale direkte fra en samtale 
i Meldinger.

Håndter samtaler
Klikk på Detaljer for å starte 
en FaceTime-samtale eller se 
vedleggene fra samtalen.

Leveringsrapporter
Se når meldingen din 
har kommet fram.

Svar på vei
Tre prikker betyr at den 
andre skriver et svar.

Merk:  Hvis du vil bruke FaceTime-videosamtaler, må både den som ringer, og mottakeren ha en 
enhet som bruker FaceTime. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.
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Kart

Utforsk nye destinasjoner og få veibeskrivelser på Mac-maskinen med Kart. Se steder med 
standard- eller satellittvisning, eller bruk Flyover til å fly over utvalgte byer i fotorealistisk 3D. 
Du kan også vise kollektivtransportinformasjon for utvalgte byer rundt om i verden. Du kan slå 
opp informasjon for lokale steder av interesse, som restauranter og hoteller, og Kart viser deg 
telefonnumre, bilder og til og med Yelp-anmeldelser. Når du har funnet ut hvor du skal, gir Kart 
deg en detaljert beskrivelse av hvordan du kjører dit, eller hvordan du finner fram til fots eller 
selv med kollektivtransport (i utvalgte byer). Du kan sende beskrivelsen til iPhone, slik at du ser 
den når du er underveis.

Veibeskrivelse
Kart tilbyr detaljerte 
veibeskrivelser, inkludert 
trafikkinformasjon.

Kollektivt
Finn fram via 
buss, tog, T-bane 
eller ferge.

Send til iPhone
Send veibeskrivelser til 
iPhone for å høre sving for 
sving-navigering underveis.

ADVARSEL:  Du finner viktig informasjon om navigering og hvordan du unngår distraksjoner 
som kan føre til farlige situasjoner, under Viktig sikkerhetsinformasjon.
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Spotlight

Spotlight er en enkel måte å finne hva som helst på Mac-maskinen på. Klikk på Spotlight-
symbolet  i menylinjen, eller trykk på Kommando-mellomromstast, og skriv. Spotlight finner 
resultater på Mac-maskinen – inkludert dokumenter, kontakter og e-postmeldinger – i tillegg 
til Wikipedia-artikler, Bing-søk, kart, kinoforestillinger, været, aksjer, sportsresultater og mer. Du 
kan handle direkte fra søkeresultatene: ringe, sende e-post, få en veibeskrivelse eller til og med 
få valutakurser.

Forhåndsvisninger
Spotlight har interaktiv 
visning av innhold.

Resultater
Se et utvalg av Spotlight-resultater, 
inkludert været, aksjer, sport, 
kollektivinformasjon og mer.

Merk:  Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle områder.
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iTunes

iTunes gjør det enkelt å nyte musikk, film, TV-programmer og annet. iTunes-programmet på Mac-
maskinen inkluderer iTunes Store, der du kan oppdage så vel klassikere som nye favoritter. Det 
har også Apple Music – en nyskapende musikktjeneste, den direktesendte radiostasjonen Beats 
1, samt Connect, hvor fansen kommer tettere på favorittartistene sine.

Biblioteket ditt
Organiser og spill 
av musikk, filmer, 
TV-programmer, 
podkaster og annet.

Apple Music
Tegn et abonnement, og velg blant 
millioner av sanger. Lytt til den 
direktesendte radiostasjonen Beats 1. 
Kom tettere på favorittartistene dine.

iTunes Store
Oppdag og kjøp 
ny musikk, nye 
filmer og annet.
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Bilder, iMovie og GarageBand

Bilder, iMovie og GarageBand gir deg nye måter å skape og dele bilder, musikk og filmer på. 
Bilder holder automatisk biblioteket organisert og hjelper deg med å lage fantastiske bildebøker, 
kort og kalendere. Og du kan ha hele bilde- og videosamlingen din i iCloud-bildebiblioteket og 
få tilgang til den på alle enhetene dine. Du kan bruke iMovie til å forvandle hjemmevideoer til 
imponerende filmer og storslåtte trailere i Hollywood-stil. GarageBand inkluderer alt du trenger 
for å lære å spille et instrument, skrive musikk eller spille inn en sang.

Bilder
Bilder organiseres 
automatisk etter sted 
og dato.

Del
Legg ut favorittene på 
Facebook eller del dem med 
iCloud eller Meldinger.

Prosjekter
Lag og bestill bøker, 
kort og kalendere.
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Pages, Numbers og Keynote

Lag imponerende dokumenter, regneark og presentasjoner på Mac-maskinen. Nydelige maler 
gir deg et godt utgangspunkt – du trenger bare å legge til egen tekst og egne bilder. Og det er 
enkelt å tilpasse arbeidet – bare marker tekst eller et objekt, så vises alle mulighetene i Format-
panelet til høyre. Åpne og rediger Microsoft Office-filer, og del en kobling til det du har laget, i 
Mail eller Meldinger, direkte fra verktøylinjen.

Legg til grafikk og annet
Opprett medierike dokumenter 
med bilder, filmer, diagrammer 
og annet.

Del
Del en kobling til 
dokumentet med Mail 
eller Meldinger.

Formatpanelet
Verktøyene dine er kun 
et klikk unna med det 
intelligente formatpanelet.
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Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL:  Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det medføre brann, 
elektrisk støt eller skade på personer, MacBook-maskinen eller annen eiendom. Les all 
sikkerhetsinformasjonen nedenfor før du bruker MacBook-maskinen.

Innebygd batteri. Ikke forsøk å erstatte eller ta ut batteriet selv. Forsøk på å gjøre dette selv 
kan skade batteriet og føre til overoppheting og personskade. Litiumionebatteriet i MacBook-
maskinen skal skiftes av Apple eller en autorisert serviceleverandør, og må resirkuleres eller 
kastes separat fra husholdningsavfallet. Ikke oppbevar MacBook-maskinen i nærheten av steder 
med sterk varme, for eksempel radiatorer eller peiser, der temperaturen kan komme opp i mer 
enn 100 °C. Ikke brenn batteriet.

Du finner informasjon om service og resirkulering for batterier på 
www.apple.com/no/batteries/service-and-recycling.

Håndtering. Håndter MacBook-maskinen forsiktig. Den består av metall, glass og plast og 
inneholder ømfintlige elektroniske komponenter. Når du skal bruke MacBook-maskinen, plasserer 
du den på et stabilt underlag som gir tilstrekkelig luftsirkulasjon under og rundt maskinen. 
MacBook-maskinen kan bli ødelagt hvis den blir utsatt for harde støt, brennes, stikkes hull på, 
knuses eller hvis den kommer i kontakt med flytende væsker. Ikke bruk en MacBook-maskin med 
skader, for eksempel en knust skjerm. Det kan føre til personskader.

Vann og fuktige omgivelser. Hold MacBook-maskinen borte fra vann og andre væskekilder, 
for eksempel drikke, oppvaskkummer, badekar, dusjkabinett og lignende. Beskytt MacBook-
maskinen mot fukt, nedbør, snø og tåke. 

Reparasjoner. MacBook-maskinen inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Ikke 
åpne eller demonter MacBook-maskinen eller forsøk å reparere den eller bytte ut komponenter. 
Hvis du demonterer MacBook-maskinen, kan du skade den eller deg selv. Hvis MacBook-
maskinen trenger service, er skadet, ikke fungerer som den skal eller har vært utsatt for væske, 
tar du kontakt med Apple eller et Apple-autorisert reparasjonssenter, for eksempel en Apple-
autorisert serviceleverandør. Ikke forsøk å åpne maskinen da det kan føre til skader på maskinen. 
Slike skader dekkes ikke av MacBook-maskinens begrensede garanti.

Navigering. Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte programmer avhenger av datatjenester. Disse 
datatjenestene kan bli endret, og det kan hende at de ikke er tilgjengelige overalt. Dette kan 
resultere i at kart, veibeskrivelser og stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder 
upresis eller ufullstendig informasjon. Sammenligne informasjonen på MacBook-maskinen 
med omgivelsene, og følg skilting på stedet hvis det er avvik i informasjonen. Ikke bruk disse 
tjenestene under aktiviteter som krever din fulle oppmerksomhet. Følg alltid skilting på stedet 
samt lover og regler som gjelder området der du bruker MacBook-maskinen, og bruk alltid 
sunn fornuft.

Sikkerhet, håndtering og 
kundestøtte

74% resize factor

http://www.apple.com/no/batteries/service-and-recycling


 Kapittel  6    Sikkerhet, håndtering og kundestøtte 36

Lading. MacBook-maskinen må kun lades med den medfølgende USB-C-strømforsyningsenheten 
(29 W) eller med andre kabler og strømforsyningsenheter fra tredjeparter som er kompatible 
med USB-C, og som oppfyller gjeldende forskrifter.

Bruk av skadde kabler eller ladere, eller lading i fuktige omgivelser, kan føre til brann, elektrisk 
støt, personskade eller skade på MacBook-maskinen og annen eiendom. Når du bruker den 
medfølgende USB-C-strømforsyningsenheten (29 W) til å lade opp MacBook-maskinen, må du 
forsikre deg om at USB-C-ladekabelen (2 meter) er koblet til strømforsyningsenheten på riktig 
måte før du kobler den til en stikkontakt.

Langvarig eksponering for varme. MacBook-maskinen og USB-C-strømforsyningsenheten (29 W) 
kan bli svært varme selv ved normal bruk. MacBook-maskinen og USB-C-strømforsyningsenheten 
(29 W) oppfyller gjeldende standarder og grenser for overflatetemperatur, definert av 
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). Imidlertid 
kan langvarig kontakt med varme overflater, selv innenfor disse grenseverdiene, forårsake 
ubehag eller skade. 

Bruk sunn fornuft for å unngå situasjoner der huden er i langvarig kontakt med en enhet eller 
strømforsyningsenhet når den er i bruk eller koblet til en strømkilde. Sov for eksempel ikke med 
en enhet eller en strømforsyningsenhet når den er tilkoblet en strømkilde. Plasser aldri MacBook-
maskinen på en pute, et pledd, en dyne eller annet mykt materiale når den skal brukes. Slikt 
materiale kan blokkere ventilasjonsåpningene. Det er viktig at MacBook-maskinen og USB-C-
strømforsyningsenheten (29 W) har god ventilasjon når de er i bruk eller lader.

Dytt aldri noe inn i ventilasjonsåpningene, da dette kan være farlig og føre til at maskinen 
overopphetes. Du må aldri sette eller legge noe på eller over tastaturet når du bruker MacBook-
maskinen. Hvis du har MacBook-maskinen på fanget og den blir ubehagelig varm, tar du 
den bort fra fanget og setter den på et stabilt underlag med god ventilasjon. Vær spesielt 
oppmerksom hvis du har en fysisk tilstand som påvirker evnen til å oppfatte varme på kroppen. 

USB-C-strømforsyningsenhet (29 W). For sikker bruk av USB-C-strømforsyningsenheten (29 W) 
og for å redusere muligheten for varmerelatert skade, kan du gjøre ett av følgende:

 • Koble USB-C-strømforsyningsenheten (29 W) direkte til en veggkontakt.

 • Hvis du bruker forlengelseskabelen for strømforsyningsenheten, plasserer du 
strømforsyningsenheten på et bord eller på gulvet der det er god ventilasjon.

Koble fra strømforsyningsenheten og eventuelle andre kabler hvis ett av følgende skjer:

 • Du vil rengjøre dekselet (bruk kun den anbefalte framgangsmåten som er beskrevet i 
 Viktig informasjon om håndtering).

 • Strømkabelen eller -pluggen blir ødelagt.

 • MacBook-maskinen eller USB-C-strømforsyningsenheten (29 W) kommer i kontakt med regn 
eller mye fuktighet eller det er blitt sølt væske på enheten.

 • MacBook-maskinen eller USB-C-strømforsyningsenheten (29 W) har blitt utsatt for slag, 
kabinettet er skadet eller du tror at service eller reparasjon er nødvendig.

Hvis det kommer fremmedlegemer i strøminntaket, fjerner du dem forsiktig med en 
tørr bomullspinne.

Spesifikasjoner for USB-C-strømforsyningsenheten (29 W): 

 • Frekvens: 50 til 60 Hz, en-faset

 • Spenning: 100 til 240 V

 • Utgangsspenning: 14,5 V likestrøm, 2,0 A eller 5,2 V likestrøm, 2,4 A
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Tap av hørsel. Det kan være skadelig for hørselen å høre på lyd med høyt volum. Bakgrunnsstøy, 
samt jevn eksponering for høyt volum, kan føre til at lyder høres lavere ut enn de faktisk er. Bruk 
kun kompatible øreplugger, hodetelefoner og øretelefoner sammen med MacBook-maskinen. Slå 
på lyden og sjekk volumet før du putter noe i øret. Du finner mer informasjon om hørselsskader 
på www.apple.com/no/sound.

ADVARSEL:  For å unngå mulig hørselsskade bør du ikke lytte med høyt volum i lange perioder.

Radiofrekvenseksponering. MacBook-maskinen bruker radiosignaler for å koble til trådløse 
nettverk. Hvis du vil ha informasjon om radiofrekvent (RF) energi som oppstår med radiosignaler 
og hva du kan gjøre for å redusere strålingen, går du til www.apple.com/legal/rfexposure.

Forstyrrelse av medisinsk utstyr. MacBook-maskinen inneholder komponenter og radiosendere 
som skaper elektromagnetiske felt, som kan forstyrre pacemakere, hjertestartere og annet 
medisinsk utstyr. Oppretthold en sikker avstand mellom det medisinske utstyret og MacBook-
maskinen. Ta kontakt med lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å få 
informasjon om det medisinske utstyret ditt. Hvis du har mistanke om at MacBook-maskinen 
virker forstyrrende inn på pacemakeren din eller annet medisinsk utstyr, må du slutte å bruke 
MacBook-maskinen.

Medisinske tilstander. Hvis du har en medisinsk tilstand som du tror kan bli påvirket av bruk 
av MacBook-maskinen (for eksempel anfall, bevisstløshet, overanstrengelse av øynene eller 
hodepine), må du rådføre deg med en lege før du kan bruke MacBook-maskinen. 

Gjentakende bevegelser. Når du utfører ensformige aktiviteter som å skrive eller spille spill på 
MacBook-maskinen, kan du oppleve ubehag i hender, armer, skuldre, nakke eller andre deler av 
kroppen. Hvis du opplever ubehag, bør du slutte å bruke MacBook-maskinen og kontakte lege.

Kvelningsfare. Noen typer MacBook-tilbehør kan utgjøre kvelningsfare for små barn. Hold slikt 
tilbehør borte fra små barn.

Høyrisikoaktiviteter. MacBook-maskinen er ikke ment for bruk der feil på datamaskinen kan føre 
til død, personskade eller alvorlig miljøskade.

Eksplosive atmosfærer. Det kan medføre fare å lade eller bruke MacBook-maskinen på steder 
med potensielt eksplosiv atmosfære, som på steder der luften inneholder høye nivåer av 
brennbare kjemikalier, gasser eller partikler (som drivstoffpulver, kornstøv, støv eller metallpulver). 
Følg alle skilt og instrukser.

Viktig informasjon om håndtering
Bruksmiljø. Hvis du bruker MacBook-maskinen under andre temperaturforhold, kan det påvirke 
ytelsen:

 • Brukstemperatur: 10 til 35 °C

 • Oppbevaringstemperatur: -25 til 45 °C

 • Relativ luftfuktighet: 0 til 90 % (ikke-kondenserende)

 • Maksimal høyde ved bruk: Testet opptil 3048 meter

Frakt av MacBook-maskinen. Hvis du frakter MacBook-maskinen i en veske, forsikre deg om at 
vesken ikke inneholder løse objekter (for eksempel binders eller mynter) som kan komme inn i 
maskinen gjennom ventilasjonsåpningene, eller som kan sette seg fast i en port. 
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Bruk av plugger og porter. Tving aldri en plugg inn i en port. Når du kobler til en enhet, forsikrer 
du deg om at porten ikke inneholder støv og skitt, at pluggen passer i porten og at du setter inn 
pluggen riktig vei.

Med USB-C-ladekabelen (2 meter). Enkelte bruksmønstre kan føre til at kablene blir slitte og 
ødelagte. USB-C-ladekabelen er, i likhet med alle andre metalltråder eller -kabler, utsatt for 
slitasjeskader hvis de bøyes på det samme stedet gjentatte ganger. Prøv å bøye kabelen i en 
myk kurve i stedet for i vinkel. Kontroller kabelen og plugger jevnlig for vridning, brudd, knekk 
eller andre typer skader. Hvis du oppdager at det har oppstått slike skader, må du slutte å bruke 
USB-C-ladekabelen.

Oppbevaring av MacBook-maskinen. Hvis du skal lagre MacBook-maskinen over lengre tid, bør 
den oppbevares kjølig (helst 22 °C), og batteriet bør lades ut til omtrent 50 prosents kapasitet. 
Hvis du skal lagre maskinen i mer enn fem måneder, kan du vedlikeholde batteriets kapasitet  
ved å lade batteriet til 50 prosent omtrent hver sjette måned.

Rengjøre MacBook-maskinen. Når du rengjør utsiden av MacBook-maskinen og komponentene, 
må du først slå av MacBook-maskinen. Deretter kobler du fra USB-C-strømforsyningsenheten 
(29 W). Deretter fukter du en ren og lofri klut og bruker den til å rengjøre utsiden av MacBook-
maskinen. Unngå fuktighet i maskinens åpninger. Spray aldri væsker direkte på datamaskinen. 
Bruk aldri rengjøringsmidler på sprayflaske, løsemidler, slipemidler eller rengjøringsmidler som 
inneholder hydrogenperoksid, da disse kan skade finishen.

Rengjøring av MacBook-skjermen. Hvis du vil rengjøre MacBook-skjermen, slår du først av 
MacBook-maskinen og kobler fra USB-C-strømforsyningsenheten (29 W). Fukt en ren og lofri  
klut med kun vann og tørk av skjermen. Spray aldri væsker direkte på skjermen. 

Om ergonomi
Når du bruker tastaturet og styreflaten, bør du være avslappet i skuldrene. Vinkelen mellom 
overarmen og underarmen skal være omtrent 90 grader, med hånden og håndleddet i nesten 
rett linje.

Ikke slikSlik

Berør tastene og styreflaten lett, og sørg for å være avslappet i hendene og fingrene. Unngå å 
arbeide med tomlene vridd under håndflaten.

Ikke slikSlik

Endre håndstilling ofte, slik at du unngår å bli sliten. Enkelte brukere kan få ubehag i hendene, 
håndleddene eller armer når de jobber intensivt uten pauser. Hvis du får kroniske smerter eller 
ubehag i hendene, håndleddene eller armene, må du ta kontakt med en kvalifisert spesialist.
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Ekstern mus. Hvis du bruker en ekstern mus i stedet for styreflaten, plasserer du musen i samme 
høyde som tastaturet og innenfor behagelig rekkevidde.

Stol. En justerbar stol som gir stabil og behagelig støtte, er best. Juster stolens høyde slik at lår 
er horisontale og føttene hviler flatt på gulvet. Stolens rygglene skal støtte korsryggen. Følg 
instruksjonene fra produsenten om hvordan du stiller inn stolens rygglene, slik at du får best 
mulig støtte.

Innebygd skjerm. Juster skjermens vinkel slik at du får minst mulig refleks og gjenskinn fra lys 
og vinduer. Ikke tving skjermen opp hvis du føler motstand. Skjermen kan ikke åpnes mer enn 
135 grader.

Hvis lysforholdene du arbeider under, endres eller du flytter maskinen, kan du justere lysstyrken 
på skjermen.

Du finner mer informasjon om ergonomi på www.apple.com/no/about/ergonomics.

Apple og miljøet
Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift 
og produkter.

Du finner informasjon på www.apple.com/no/environment.

Mer informasjon, service og kundestøtte
Du kan finne mer informasjon om MacBook-maskinen via Mac-hjelp, Systemrapport,  
Apple Hardware Test og ressurser på Internett.

Mac-hjelp. I Mac-hjelp på Mac-maskinen finner du svar på vanlige spørsmål samt instruksjoner 
og problemløsingsinformasjon. Klikk på Finder-symbolet i Dock, klikk på Hjelp i menylinjen, og 
velg Mac-hjelp.

Systemrapport. Bruk Systemrapport for å finne informasjon om MacBook-maskinen. 
Dette programmet viser informasjon om maskinvare og programvare, serienummer og 
operativsystemversjon, hvor mye hukommelse som er installert, og mye mer. Du åpner 
Systemrapport ved å velge Apple-meny () > Om denne maskinen og deretter klikke 
på Systemrapport.

Apple Hardware Test. Du kan bruke Apple Hardware Test (AHT) for å finne ut om det 
er problemer med noen av komponentene i maskinen, for eksempel hukommelsen 
eller prosessoren.

Når du skal bruke Apple Hardware Test, kobler du fra alle eksterne enheter unntatt 
strømforsyningsenheten. Start MacBook-maskinen på nytt, og hold nede D-tasten under 
oppstart. Når AHT-valgskjermen vises, velger du språket du vil at informasjonen skal vises på. 
Trykk på returtasten, eller klikk på høyrepilknappen. Når AHT-hovedskjermen vises etter omtrent 
45 sekunder, går du videre ved å følge instruksjonene på skjermen. Hvis AHT finner et problem, 
vises det en feilkode. Skriv ned feilkoden før du kontakter kundestøtte. Hvis AHT ikke finner noe 
problem, er det mulig at problemet er programvarerelatert.

Ressurser på Internett. Hvis du vil finne informasjon om service og support på Internett, kan 
du gå til www.apple.com/no/support. Du kan finne informasjon om Apple-produkter, lese 
elektroniske brukerhåndbøker og se etter programvareoppdateringer. Opprette kontakt med 
andre Apple-brukere og få service, support og profesjonelle råd fra Apple. 
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AppleCare-kundestøtte. Hvis du trenger hjelp, kan AppleCare-representanter hjelpe deg 
med problemløsing og med å installere og starte programmer. Ring telefonnummeret til ditt 
nærmeste kundestøttesenter (de første 90 dagene er gratis). Ha kjøpsdatoen og serienummeret 
for MacBook-maskinen tilgjengelig når du ringer.

De 90 dagene med gratis kundestøtte via telefon beregnes fra kjøpsdatoen.

Land Telefonnummer Nettadresse

Norge (47) 800 56952 www.apple.com/support/country

Telefonnumre kan bli endret, og lokale telefontakster kan komme i tillegg. En fullstendig liste er 
tilgjengelig på Internett på www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

Oppfyllelse av FCC-krav
Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Følgende to betingelser foreligger for bruken: 
(1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må tåle eventuell interferens, 
inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk.

Hvis utstyret skulle forårsake skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan 
konstateres ved å slå utstyret av og på, bør brukeren prøve å fjerne interferensen ved hjelp av ett 
eller flere av disse tiltakene:

 • Snu på eller flytte mottakerantennen

 • Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren

 • Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til

 • Henvende seg til forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp

Viktig:  Endring eller modifisering av dette produktet som ikke er autorisert av Apple, kan 
ugyldiggjøre oppfyllelse av elektromagnetiske (EMC) og trådløse krav og oppheve din rett til å 
benytte produktet. 

Produktets overholdelse av EMC-krav har blitt testet under forhold som inkluderer bruk av 
tilbehørsutstyr som oppfyller kravene, og skjermede kabler (inkludert Ethernet-kabler) mellom 
systemkomponentene. Det er viktig at du bruker tilbehørsenheter som oppfyller kravene, og 
skjermede kabler mellom systemenheter, for å redusere muligheten for å forstyrre radio- og 
TV-signaler og andre elektroniske enheter.

Hvis det er nødvendig, kontakter du Apple eller tar med MacBook-maskinen til et Apple-
autorisert reparasjonssenter, for eksempel en Apple-autorisert serviceleverandør. Eller henvend 
deg til en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Ansvarlig part (kontaktes kun i forbindelse med FCC-saker):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014, USA

Samsvar med forskrifter for Canada
Denne enheten overholder lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Følgende to 
betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten må ikke forårsake interferens, og (2) enheten må 
tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk av enheten.
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Bruk av båndet 5150-5250 MHz gjelder kun for innendørs bruk for å redusere faren for skadelig 
interferens på felles-kanal mobile satellittsystemer. 

Brukere gjøres oppmerksomme på at kraftige radarer er tilordnet hovedbrukerstatus (prioriterte 
brukere) av båndene 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz og at disse radarene kan forstyrre og/
eller skade LE-LAN-enheter.

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 – Samsvarserklæring for EU

Apple Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og 
øvrige relevante krav i R&TTE-direktivet.

EU-samsvarserklæringen finner du på www.apple.com/euro/compliance.

Apples EU-representant er Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate,  
Cork, Ireland.

Denne enheten kan brukes i Den europeiske union.

Restriksjoner for Det europeiske fellesskap
Denne enheten er begrenset til innendørs bruk når frekvensområdet 5150–5350 MHz brukes. 

Samsvarserklæring for ENERGY STAR®

Som ENERGY STAR-partner erklærer Apple at standardkonfigurasjonene av dette produktet 
følger ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. ENERGY STAR-programmet er et 
partnerskap med produsenter av elektronisk utstyr for å framheve energieffektive produkter.  
Et redusert energiforbruk gir lavere kostnader og bidrar til å bevare verdifulle ressurser.
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MacBook-maskinen leveres med strømsparingsfunksjoner aktivert og er stilt inn til å gå i dvale 
etter ti minutter uten brukeraktivitet. Du vekker datamaskinen ved å klikke på styreflaten eller 
trykke på en hvilken som helst tast på tastaturet. Hvis du vil endre denne innstillingen, klikker du 
på Systemvalg-symbolet i Dock og deretter på Strømsparing.

Du finner mer informasjon om ENERGY STAR på: www.energystar.gov.

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering

Dette symbolet betyr at dette produktet og/eller batteriet ikke skal kastes sammen med 
husholdningsavfallet. Når dette produktet og/eller produktets batteri skal kastes, må det skje i 
henhold til lokale miljølover og retningslinjer.

Hvis du vil ha informasjon om Apples resirkuleringsprogram, miljøstasjoner, stoffer underlagt 
restriksjoner og andre miljørelaterte initiativer, går du til www.apple.com/no/environment.

Den europeiske union – informasjon om avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet og/eller batteriet i henhold til lokale bestemmelser og 
retningslinjer skal leveres inn separat fra husholdningsavfallet. Når produktet skal kastes, skal 
det leveres til en gjenvinningsstasjon som kan ta imot slikt avfall. Korrekt avfallshåndtering 
og resirkulering av produktet og/eller produktets batteri bevarer naturressursene og sikrer at 
produktet resirkuleres på en måte som beskytter helse 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.
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Informasjon om avfallshåndtering av batterier
Service på, bytte eller resirkulering av batteriet i MacBook-maskinen bør kun 
utføres av Apple eller en autorisert serviceleverandør. Batteriet må resirkuleres eller 
kastes separat fra husholdningsavfallet og i henhold til lokale miljøforskrifter og 
-retningslinjer. Du finner informasjon om service og resirkulering for batterier på 
www.apple.com/no/batteries/service-and-recycling.

Informasjon om avfallshåndtering for Taiwan

Batterierklæring for Taiwan

Batterierklæring for Kina

Yteevne for batterilader
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Programvarelisensavtale
Ved å bruke MacBook-maskinen samtykker du i å være bundet av vilkårene fra Apple og 
tredjeparter, som finnes på www.apple.com/legal/sla.

http://www.apple.com/legal/sla
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IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA 
og andre land og brukes under lisens.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker 
som eies av Bluetooth SIG, Inc. Når Apple Inc. bruker disse 
merkene, er det under lisens.

ENERGY STAR® er et varemerke som er registrert i USA.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken,  
er varemerker for sine respektive eiere.

Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken 
skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke 
ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

Enkelte programmer er ikke tilgjengelige i alle områder. 
Tilgjengelighet for programmer kan variere.

H019-00204/2015-10

74% resize factor

http://www.apple.com/no

	Viktig om MacBook
	Innhold
	Kapittel 1:  Velkommen
	Bli kjent med MacBook-maskinen

	Kapittel 2:  Oversikt over MacBook-maskinen
	Få en omvisning
	Dette følger med
	Styreflate
	Tastatur
	Tilbehør

	Kapittel 3:  Kom i gang
	Oppsett
	Finn fram
	Åpne programmer raskt
	Lad batteriet
	Overfør dataene dine

	Kapittel 4:  Grunnleggende om MacBook-maskinen
	Bruk MacBook-maskinen
	Tilgang til alt innholdet ditt overalt med iCloud
	Bruk MacBook-maskinen og iOS-enheter sammen
	Del, skriv ut og spill trådløst
	Opprett videosamtaler med FaceTime
	Bruk en ekstern skjerm
	Sikkerhetskopier og gjenopprett
	Finn svar

	Kapittel 5:  Programmer
	Om programmer
	Safari
	Mail
	Kalender
	Notater
	Meldinger
	Kart
	Spotlight
	iTunes
	Bilder, iMovie og GarageBand
	Pages, Numbers og Keynote

	Kapittel 6:  Sikkerhet, håndtering og kundestøtte
	Viktig sikkerhetsinformasjon
	Viktig informasjon om håndtering
	Om ergonomi
	Apple og miljøet
	Mer informasjon, service og kundestøtte
	Oppfyllelse av FCC-krav
	Samsvar med forskrifter for Canada
	Europa – Samsvarserklæring for EU
	Samsvarserklæring for ENERGY STAR®
	Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering
	Programvarelisensavtale


