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Diga oi ao MacBook
O MacBook é a última palavra em portabilidade – ele foi feito para ser levado aonde você for. 

Dê uma olhada. Deseja conhecer mais sobre os recursos do seu MacBook? Consulte 
Conheça mais.

Comece a usar. Pressione o botão de força e já está tudo pronto. Para obter dicas de configura-
ção, consulte Configuração.

Veja o que você pode fazer. Imprimir e compartilhar arquivos, reproduzir músicas e muito mais. 
Descubra como é fácil em Como usar o seu MacBook.

…e claro, divertir-se! O MacBook está cheio de aplicativos – acesse Sobre os Aplicativos para 
se inspirar.

Bem-vindo
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Conheça mais
Os recursos a seguir vêm integrados ao seu MacBook:

USB-C

 • Porta USB C: Carregue a bateria, transfira dados, conecte um monitor HDMI ou VGA e outros.

Fones de ouvido

Microfones duplos

 • Porta de fone de ouvido: Conecte alto-falantes ou fones de ouvido.

 • Microfones duplos: Fale com amigos ou grave áudio.

Botão de forçaCâmera FaceTime

Trackpad Force Touch

 • Câmera FaceTime: Faça ligações FaceTime de vídeo ou tire fotos e faça filmes. Quando a luz 
está acesa, a câmera está ativada. 

 • Botão de força: Ligue ou desligue o MacBook e coloque-o em repouso.

 • Trackpad Force Touch: Controle o MacBook com gestos. Toda a superfície do trackpad funciona 
como um botão, para que você possa clicar em qualquer lugar facilmente. Para obter mais 
informações sobre o uso de gestos, consulte Trackpad.

Visão geral do MacBook
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O que está incluso
Para usar o seu MacBook, você precisa destes dois acessórios simples, incluídos na caixa:

Cabo de Carga USB C (2m): Conecte uma extremidade ao MacBook e 
outra ao Adaptador de Alimentação USB C.

Adaptador de Alimentação USB C de 29W: Verifique se o conector AC 
está totalmente inserido no adaptador de alimentação e se os pinos elé-
tricos do conector estão totalmente estendidos. Conecte o adaptador à 
uma tomada para carregar o MacBook.

Para ver outros acessórios que você pode usar, consulte Acessórios.

Trackpad
Você pode fazer muitas coisas no MacBook usando gestos simples no trackpad: percorrer pági-
nas web, ampliar documentos, girar fotos e muito mais. E agora com o trackpad Force Touch, a 
sensitividade à pressão adiciona um nível completamente novo de interatividade.

O trackpad detecta a força usada, oferecendo mais opções e maior controle a cada toque. Ele 
também oferece retorno: ao arrastar ou girar objetos, você sente uma leve vibração ao alinhá-los, 
permitindo que você trabalhe com mais precisão.

Aqui estão alguns gestos comuns:

Clicar: Pressione em qualquer lugar do trackpad. Ou ative “Tocar para 
clicar” nas preferências Trackpad e simplesmente toque.

Clicar forte: Clique e pressione mais fundo. Você pode Clicar forte para 
buscar mais informações – clique em uma palavra para defini-la, em um 
endereço para vê-lo no Mapas, dentre outras.

Clique secundário (clique com o botão direito): Clique com dois dedos 
para abrir os menus de atalho. Se “Tocar para clicar” estiver ativado, toque 
com dois dedos.

Rolar com dois dedos: Deslize dois dedos para cima e para baixo 
para rolar.

Juntar/Separar dedos para ampliar ou reduzir: Separe o polegar e indica-
dor para ampliar ou junte-os para reduzir fotos e páginas web.

Passar os dedos para navegar: Passe dois dedos à esquerda ou à direita 
para passar por páginas web, documentos e outros – como se estivesse 
virando a página de um livro.

Abrir o Launchpad: Abra aplicativos rapidamente no Launchpad. Junte o 
polegar e quatro ou cinco dedos e clique em um aplicativo para abri-lo.

Passar entre aplicativos: Para alternar entre aplicativos em tela cheia, 
passe três ou quatro dedos à esquerda ou à direita.
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Personalize seus gestos. Escolha o menu Apple () > Preferências do Sistema ou clique no 
ícone das Preferências do Sistema no Dock e clique em Trackpad.

Saiba mais sobre cada gesto, defina a pressão que prefere usar, selecione se deseja usar os recur-
sos sensíveis à pressão e personalize outros recursos do trackpad nas preferências Trackpad.

Teclado
Botão de força

Tecla Função (fn)

 • Tecla Função (fn): Mantenha esta tecla pressionada ao pressionar uma tecla de função (F1 
a F12) para que a tecla realize sua ação atribuída. Para saber como personalizar as teclas 
de função, clique no menu Ajuda na barra de menus e busque por “teclas de função” na 
Ajuda Mac.

 • Teclas de brilho (F1, F2): Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o brilho da tela.

 • Tecla Mission Control (F3): Pressione  para ver o que está em execução no MacBook, 
incluindo todos os Spaces e janelas abertas.

 • Tecla Launchpad (F4): Pressione  para ver todos os aplicativos do MacBook imediatamente. 
Clique em um aplicativo para abri-lo.

 • Teclas de iluminação do teclado (F5, F6): Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o brilho 
do teclado.

 • Teclas de mídia (F7, F8, F9): Pressione  para retroceder,  para reproduzir ou pausar ou  
para avançar uma música, filme ou apresentação de slides.

 • Tecla Mudo (F10): Pressione  para silenciar o som dos alto-falantes integrados e da porta de 
fone de ouvido.

 • Teclas de volume (F11, F12): Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume dos alto-
-falantes integrados e da porta de fone de ouvido.
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 • Botão de força: Mantenha  pressionado por três segundos para ligar ou desligar o MacBook. 
Pressione  para colocar o MacBook em repouso.

Acessórios
Os acessórios a seguir estão disponíveis para conectar o MacBook à alimentação e usá-lo com 
outros dispositivos e monitores. Use a porta USB destes adaptadores para conectar acessórios 
USB padrão, incluindo câmeras e discos externos. Conecte um cabo USB para sincronizar e carre-
gar seu iPhone, iPad e iPod.

Adaptador USB C para USB: Conecte o MacBook a acessórios USB padrão.

Adaptador Multiporta AV Digital USB C: Conecte o MacBook a um moni-
tor HDMI ao mesmo tempo que o conecta a um dispositivo USB padrão e 
a um cabo USB C para carregar o MacBook.

Você também pode espelhar a tela do MacBook em uma TV ou monitor 
HDMI em até 1080p HD.

Adaptador Multiporta VGA USB: Conecte o MacBook a um monitor VGA 
ao mesmo tempo que o conecta a um dispositivo USB padrão e a um 
cabo USB C para carregar o MacBook.

Você também pode espelhar a tela do MacBook em uma TV ou monitor 
VGA em até 1080p HD.

Para saber mais sobre o espelhamento de tela do MacBook, consulte Use um monitor externo.

Adaptadores e outros acessórios são vendidos separadamente em store.apple.com/br ou em 
Lojas de Varejo Apple. Alguns acessórios USB não são compatíveis. Consulte a documentação ou 
verifique com o fabricante para certificar-se da escolha do adaptador correto.
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Configuração
Na primeira vez que você ligar o MacBook, o Assistente de Configuração guiará você por passos 
simples, necessários para usar o seu Mac novo.

Para obter o máximo do MacBook, lembre de conectar-se ao Wi-Fi, ativar o Bluetooth®, obter um 
ID Apple e iniciar a sessão no iCloud. Você pode completar estes passos rápida e facilmente no 
Assistente de Configuração – mas se quiser completá-los mais tarde, veja como:

Conecte-se ao Wi-Fi. Clique no ícone do Wi-Fi  na barra de menus, escolha uma rede Wi-Fi e 
digite a senha, se necessário.

Comece a usar
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Se você não vir o ícone do Wi-Fi , escolha o menu Apple () > Preferências do Sistema e 
clique em Rede. Selecione Wi-Fi na lista à esquerda e selecione “Mostrar estado da rede Wi-Fi na 
barra de menus”.

Desative o Wi-Fi. Clique no ícone do Wi-Fi  na barra de menus e escolha Desativar Wi-Fi.

Ative ou desative o Bluetooth. Clique no ícone do Bluetooth  na barra de menus e selecione 
Ativar Bluetooth ou Desativar Bluetooth.

Se você não vir o ícone do Bluetooth , escolha o menu Apple () > Preferências do Sistema, 
clique em Bluetooth e selecione “Mostrar Bluetooth na barra de menus”.

Obtenha um ID Apple. Seu ID Apple é a conta que você usa para quase tudo relacionado à 
Apple, incluindo a compra de músicas, filmes e programas de TV da iTunes Store, a transferência 
de aplicativos da App Store e o armazenamento de seu conteúdo no iCloud.

Se você ainda não tiver um ID Apple, é possível criá-lo nas preferências iCloud. Escolha o menu 
Apple () > Preferências do Sistema. Clique em iCloud e, em seguida, clique em “Criar ID Apple”.

Seu ID Apple é a conta que você usa para quase tudo relacionado à Apple, incluindo a compra 
de músicas, filmes e programas de TV da iTunes Store, a transferência de aplicativos da App Store 
e o armazenamento de seu conteúdo no iCloud.

Configure o iCloud. Escolha o menu Apple () > Preferências do Sistema. Clique em iCloud, 
digite o seu ID Apple e selecione os recursos que deseja usar.

Importante:  Use o mesmo ID Apple para o iCloud em todos os seus dispositivos.
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Para obter mais informações sobre a configuração do iCloud, clique no menu Ajuda na barra de 
menus e busque por “configurar iCloud” na Ajuda Mac.

Você pode armazenar todos os seus documentos, filmes, músicas, fotos e outros no iCloud e 
acessá-los onde estiver. Para obter mais informações sobre o que você pode fazer com o iCloud e 
o MacBook, consulte Acesse todo o seu conteúdo onde estiver com o iCloud.

Ambiente-se

Visão geral
Inicie pela mesa. Ela é o porto seguro do seu Mac. É nela onde você pode organizar os seus 
arquivos, abrir aplicativos rapidamente, buscar o que quiser no Mac e em outros locais, 
dentre outros.

Menu Ajuda Wi-FiBarra de menus Spotlight

Dock
Preferências 
do SistemaFinder

Finder
Use o Finder para organizar e encontrar todos os seus arquivos – incluindo documentos, ima-
gens, filmes e músicas – ou para pré-visualizar um arquivo rapidamente.

Abra uma janela do Finder. Clique no ícone do Finder no Dock, na parte inferior da tela.
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Dock
O Dock, na parte inferior da tela, é um local conveniente para manter os aplicativos e documen-
tos que você usa com maior frequência. Você pode aumentar ou diminuir o Dock, adicionar ou 
remover itens, movê-lo para o lado esquerdo ou direito da tela ou até mesmo configurá-lo para 
que ele fique oculto quando não estiver em uso.

Adicione um item ao Dock. Arraste o item e solte-o no local desejado. Adicione aplicativos à 
esquerda da linha do Dock e arquivos e pastas à direita.

Remova um item do Dock. Arraste-o para fora do Dock. O item não será removido do Mac, 
apenas do Dock.

Altere a aparência do Dock. Escolha o menu Apple () > Preferências do Sistema e clique 
em Dock.

Preferências do Sistema
Deixe o seu MacBook perfeito para você. Você pode usar as preferências “Economizador de 
Energia” para alterar os ajustes de repouso, usar as preferências “Mesa e Protetor de Tela” para adi-
cionar uma imagem de fundo à mesa ou escolher um protetor de tela, dentre outros.

Abra as Preferências do Sistema. Escolha o menu Apple () > Preferências do Sistema ou clique 
no ícone das Preferências do Sistema no Dock. Em seguida, clique nas preferências que deseja 
configurar. 

Spotlight
Encontre qualquer coisa no seu MacBook e em outros locais. O Spotlight fornece resultados do 
Mac, bem como de outras fontes, como Wikipédia, Mapas, tempo, bolsas e esportes.

Busque por qualquer coisa. Clique em  na parte superior direita da tela ou pressione 
Comando + Barra de espaço e comece a digitar.

Barra de menus
A barra de menus ocupa toda a parte superior da tela. Use os ícones e menus da barra para 
conectar-se a uma rede Wi-Fi, verificar o estado do Wi-Fi , alterar o volume , verificar a 
carga da bateria  e muito mais.

Ajuda
Você pode encontrar respostas para as suas dúvidas no menu Ajuda.

Obtenha ajuda. Clique no menu Ajuda na barra de menus e digite uma pergunta ou termo no 
campo de busca. Escolha um tema na lista de resultados ou escolha “Mostrar Todos os Temas da 
Ajuda” para ver todos os resultados.

Para obter ajuda ao usar um aplicativo, basta clicar no menu Ajuda enquanto estiver usando 
o aplicativo.

74% resize factor



 Capítulo 3    Comece a usar 13

Abra aplicativos rapidamente
O seu MacBook vem com aplicativos para tudo o que você ama: navegar na internet, verificar 
e-mails, criar documentos e apresentações, compartilhar fotos, curtir filmes e muito mais. Você 
pode abrir aplicativos rapidamente usando o Spotlight, o Dock ou o Launchpad.

Launchpad

Pastas

Mac App Store

Abra um aplicativo. Clique no ícone do aplicativo no Dock ou clique no ícone do Launchpad no 
Dock e clique no aplicativo desejado. Você também pode buscar o aplicativo usando o Spotlight 
e abri-lo diretamente dos resultados da busca do Spotlight.

Organize aplicativos no Launchpad. Arraste um aplicativo sobre outro para criar uma pasta. 
Arraste mais aplicativos para a nova pasta para adicioná-los. Para remover um aplicativo de uma 
pasta, basta arrastá-lo para fora.

Obtenha mais aplicativos. Clique no ícone da Mac App Store no Dock. Quando você transfere 
aplicativos da Mac App Store, eles aparecem no Launchpad. Para obter atualizações de aplicati-
vos e do OS X rapidamente, clique em Atualizações na Mac App Store.

Carregue a bateria
A bateria do seu MacBook é recarregada sempre que ele estiver conectado à alimentação.

Carregue a bateria. Conecte o MacBook a uma tomada usando o cabo e o Adaptador de 
Alimentação USB C fornecidos. Você ouvirá um som indicando que a bateria está carregando. A 
bateria é recarregada mais rapidamente quando o computador está desligado ou em repouso.
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Verifique a carga da bateria. Observe o ícone de estado de bateria à direita da barra de menus 
para ver o nível da bateria ou o estado do carregamento. Clique no ícone para mostrar quanta 
energia ainda há caso você continue usando os aplicativos, dispositivos periféricos e ajustes do 
sistema em uso atualmente.

CarregadoCarregando

Conserve a energia da bateria. Reduza o brilho da tela, feche aplicativos e desconecte dispo-
sitivos periféricos que não estejam em uso para aumentar a vida útil da bateria com a carga 
atual. Você pode alterar os ajustes de energia nas preferências “Economizador de Energia” (clique 
no ícone das Preferências do Sistema no Dock e clique em “Economizador de Energia”). Se o 
MacBook estiver no modo de repouso ou de espera enquanto um dispositivo estiver conectado 
a ele, a bateria do dispositivo poderá descarregar.

Para obter mais informações sobre a bateria recarregável interna do seu MacBook e obter dicas 
de conservação e desempenho, visite www.apple.com/br/batteries.

Migre seus dados

É fácil passar os seus arquivos e ajustes de outro Mac ou PC para o MacBook. Você pode transferir 
os dados ao configurar o MacBook pela primeira vez usando o “Assistente de Configuração”. Caso 
queira transferir dados posteriormente, você poderá usar o “Assistente de Migração” para copiar 
os arquivos de outro Mac, de um PC ou de um backup do Time Machine via conexão sem fio, 
usando uma estação base AirPort (disponível separadamente).

Você poderá transferir dados via conexão sem fio desde que os dois computadores estejam 
conectados à mesma rede.

Use o Assistente de Migração. Abra uma janela do Finder e acesse Aplicativos > Utilitários; clique 
duas vezes em “Assistente de Migração”. Siga as instruções na tela para transferir informações 
usando Wi-Fi. Para obter mais informações, consulte Mover o conteúdo para seu novo MacBook.

Copie arquivos de um dispositivo de armazenamento. Conecte o dispositivo ao MacBook 
usando um adaptador, como o Adaptador USB C para USB (consulte Acessórios). Em seguida, 
arraste os arquivos manualmente para o MacBook.

Para obter mais informações sobre backups do Time Machine, consulte Backup e restauração.
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Como usar o seu MacBook
O MacBook foi feito para ir aonde você for. E com seus recursos – juntamente com o iCloud e 
o OS X El Capitan – fica fácil levar o seu conteúdo para onde você estiver. Você pode imprimir, 
jogar, compartilhar, bater papo por vídeo e fazer backup de seus dados – tudo isso via conexão 
sem fio. Saiba mais sobre como aproveitar ao máximo o seu MacBook.

Acesse todo o seu conteúdo onde estiver com o iCloud

O iCloud é a maneira mais fácil de garantir que todo o seu conteúdo esteja onde você estiver. O 
iCloud armazena documentos, fotos, música, aplicativos, contatos, calendários e outros, para que 
você possa acessá-los sempre que estiver conectado via Wi-Fi.

O iCloud também mantém tudo atualizado em todos os seus dispositivos. Portanto, se você tem 
um iPhone ou iPad, basta iniciar a sessão no iCloud usando a mesma conta para ter tudo aquilo 
que você precisa em qualquer dispositivo.

Veja alguns exemplos do que você pode fazer com o iCloud.

Salvar seus arquivos no iCloud Drive. Armazene qualquer arquivo no iCloud Drive e acesse-o de 
qualquer lugar – do trabalho, de casa ou viajando. Para salvar um arquivo no iCloud Drive, abra 
uma janela do Finder e arraste o arquivo para o iCloud Drive na barra lateral. Você pode orga-
nizar e etiquetar arquivos no iCloud Drive da mesma maneira que faz com os arquivos no seu 
MacBook. E quando você edita um arquivo no iCloud Drive, a edição aparece em todos os dispo-
sitivos que você usa com o iCloud. 

Noções Básicas do MacBook
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Compartilhar compras com o Compartilhamento Familiar. Permita que até seis pessoas da 
família compartilhem suas compras da iTunes Store, App Store e iBooks Store – mesmo que cada 
um use uma conta do iCloud diferente. Pague as compras familiares com um cartão de crédito e 
aprove as despesas dos filhos diretamente do seu MacBook ou dispositivo iOS. E mais, compar-
tilhe fotos, um calendário familiar, lembretes e localizações. Para configurar o Compartilhamento 
Familiar, clique no ícone das Preferências do Sistema no Dock, clique em iCloud e clique em 
Configurar Família.

Compartilhar fotos usando Álbuns Compartilhados. Compartilhe fotos e vídeos apenas com as 
pessoas que você escolher e permita que elas adicionem suas próprias fotos, vídeos e comen-
tários. Para começar, clique no ícone das Preferências do Sistema no Dock, clique em iCloud e 
clique em Fotos.

Curtir suas compras em qualquer lugar. Quando você possui uma sessão inciada no iCloud, as 
compras feitas na iTunes Store, Mac App Store e iBooks Store ficam disponíveis no seu MacBook 
a qualquer momento. Portanto, todas as músicas, filmes, livros e outras compras estão disponí-
veis aonde você for.

Localizar o MacBook com o “Buscar Meu Mac”. Caso o seu MacBook tiver sido roubado, você 
pode localizá-lo em um mapa, bloquear sua tela ou até mesmo apagar seus dados remotamente 
com facilidade. Para ativar o “Buscar Meu Mac”, clique no ícone das Preferências do Sistema no 
Dock, clique em iCloud e clique em “Buscar Meu Mac”.

Sua conta do iCloud vem com 5 GB de armazenamento gratuito e suas músicas, aplicativos, pro-
gramas de TV e livros comprados não são contabilizados no espaço disponível.

Para obter mais informações sobre o que você pode fazer com o iCloud, abra a Ajuda Mac e 
busque por iCloud ou acesse o site www.apple.com/br/icloud.

Use o seu MacBook e dispositivos iOS juntos

Visão geral
O seu MacBook e dispositivos iOS trabalham juntos de forma totalmente integrada, expandindo 
ainda mais a potência e portabilidade do seu MacBook. Basta iniciar a sessão na sua conta do 
iCloud no MacBook e dispositivos iOS para que você possa usá-los juntos de maneiras incríveis 
sempre que o MacBook e os dispositivos estiverem próximos uns dos outros.
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Ligações telefônicas
Você pode receber e fazer ligações diretamente do seu MacBook.

Atenda uma ligação. Quando alguém ligar para o seu iPhone, clique na notificação exibida na 
tela do MacBook. Seu Mac vira um viva-voz.

Faça uma ligação. Clique em um número de telefone no FaceTime, Contatos, Safari, Calendário, 
Spotlight ou outro aplicativo.

Mensagens de texto
Envie e receba mensagens de texto SMS e MMS diretamente no seu MacBook. Quando seus 
amigos enviarem mensagens para você, você poderá responder com o dispositivo que estiver 
mais próximo. Todas as mensagens que aparecem no MacBook também aparecem no iPhone 
ou iPad.

Instant Hotspot
Se você estiver na rua e não possuir uma conexão Wi-Fi, seu MacBook pode conectar-se à 
Internet usando o Acesso Pessoal do seu iPhone (com iOS 8 ou posterior) e iPad (modelos celula-
res com iOS 8 ou posterior).

Conecte-se ao Acesso Pessoal do seu dispositivo. Clique no ícone do Wi-Fi  na barra de 
menus e selecione seu iPhone ou iPad na lista de dispositivos exibida (não é preciso ativar nada 
em seu dispositivo – o MacBook pode conectar-se automaticamente).

Verifique o estado da conexão. Observe o menu do Wi-Fi para ver a intensidade do sinal celular.

Quando você não estiver usando o Acesso Pessoal, seu dispositivo iOS desconecta-se automati-
camente para economizar bateria.
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Handoff
Com o Handoff, você pode continuar em um dispositivo do ponto de onde parou no outro. 
Trabalhe em uma apresentação no MacBook e continue no iPad. Ou comece um e-mail no 
iPhone e termine-o no MacBook. Quando o MacBook e os dispositivos estiverem próximos uns 
dos outros, um ícone será exibido no Dock sempre que uma atividade estiver sendo passada; 
clique no ícone para continuar exatamente de onde parou.

Ative o Handoff no MacBook. Clique no ícone das Preferências do Sistema no Dock, clique em 
Geral e selecione “Permitir Handoff entre este Mac e seus dispositivos iCloud”.

Ative o Handoff no dispositivo iOS. Abra Ajustes > Geral > Handoff e Aplicativos Sugeridos e 
toque para ativar o Handoff. Caso não veja esta opção, seu dispositivo iOS não é compatível com 
o Handoff.

Nota:  Para usar o Handoff, você precisa de um iPhone 5 ou superior, iPod touch (5ª geração) 
ou superior, ou iPad (4ª geração) ou superior com o iOS 8 instalado. Tenha a certeza de que 
MacBook e o dispositivo iOS estejam com sessão iniciada com a mesma conta do iCloud.

O Handoff funciona com o Calendário, Contatos, Mail, Mapas, Mensagens, Notas, Lembretes, 
Safari, Keynote, Numbers e Pages.

Para obter mais informações sobre o uso do Instant Hotspot, mensagens, ligações telefônicas e 
Handoff com o MacBook, abra a Ajuda Mac. Ou acesse www.apple.com/br/osx/continuity.

Compartilhe, imprima e jogue via conexão sem fio

Visão geral
Compartilhe arquivos, recortes e páginas web rapidamente usando o AirDrop. Imprima a partir 
de aplicativos como o Mail e Safari em uma impressora compatível com o AirPrint via conexão 
sem fio. Transmita suas músicas, fotos e vídeos para o Apple TV com o AirPlay.
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AirDrop
Com o AirDrop, é fácil compartilhar arquivos entre o Mac e dispositivos iOS.

Envie um arquivo do Finder. Clique no ícone do Finder no Dock e clique em AirDrop na barra 
lateral à esquerda. Quando a pessoa para a qual você deseja enviar um arquivo aparecer na 
janela, arraste o arquivo até ela.

Envie arquivos de um aplicativo. Quando estiver usando um aplicativo como o Pages ou Pré-
Visualização, clique no botão Compartilhar  e escolha AirDrop.

Controle quem pode enviar itens para você usando o AirDrop. Clique no ícone Finder no Dock, 
clique em AirDrop na barra lateral e clique no menu “Permitir que eu seja descoberto por” e sele-
cione uma opção.

Ao enviar um arquivo para uma pessoa, ela poderá escolher aceitar ou não o arquivo. Quando 
uma pessoa lhe enviar um arquivo, você poderá encontrá-lo na pasta Transferências do MacBook.

Imprima via conexão sem fio
Para imprimir a partir de um aplicativo, basta selecionar uma impressora na lista de Impressoras 
Próximas no diálogo de Impressão. Você pode usar o AirPrint para imprimir via conexão sem fio 
em:

 • Uma impressora compatível com o AirPrint na sua rede Wi-Fi.

 • Uma impressora de rede ou impressora compartilhada por outro Mac na sua rede Wi-Fi.

 • Uma impressora conectada à porta USB de uma estação base AirPort.

Imprima em uma impressora AirPrint. Para imprimir a partir qualquer aplicativo, selecione uma 
impressora AirPrint na lista de impressoras.

Não consegue encontrar a impressora que procura? Certifique-se de que ela esteja conectada 
à mesma rede Wi-Fi do MacBook. Se ela estiver conectada e ainda assim não aparecer, tente adi-
cioná-la: clique no ícone das Preferências do Sistema no Dock, clique em “Impressoras e Scanners” 
e clique em Adicionar (+) (ao adicionar a impressora, talvez seja preciso conectá-la ao MacBook 
usando USB).
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Consulte Sobre o AirPrint e OS X: Software de impressoras e scanners disponíveis para download 
para obter uma lista de impressoras compatíveis com o AirPrint e outras 
impressoras compatíveis.

AirPlay
Veja a tela do seu MacBook na TV usando o Espelhamento AirPlay. Se a sua HDTV estiver conec-
tada ao Apple TVe o Apple TV estiver na mesma rede Wi-Fi do MacBook, você poderá espelhar a 
tela do MacBook na tela da TV ou usá-la como um segundo monitor.

Use o Espelhamento AirPlay. Clique no ícone do AirPlay  na barra de menus e selecione seu 
Apple TV. Quando uma tela AirPlay estiver ativa, o ícone fica azul.

Em alguns casos, você pode usar uma tela AirPlay mesmo se não estiver na mesma rede Wi-Fi 
que o Apple TV (chamado AirPlay ponto a ponto). Para usar o AirPlay ponto a ponto, você pre-
cisa de um Apple TV (3ª geração rev A, modelo A1469 ou posterior) com o software Apple TV 7.0 
ou posterior.

Apple TV e as estações base AirPort são vendidas separadamente em store.apple.com/br ou em 
Lojas de Varejo Apple.

Para saber mais sobre o AirDrop, AirPrint e AirPlay, abra a Ajuda Mac. Para saber mais sobre o uso 
de um segundo monitor com o MacBook, consulte Use um monitor externo.

Faça ligações de vídeo com o FaceTime

O seu MacBook possui uma câmera FaceTime que você pode usar para fazer ligações FaceTime 
de vídeo.

Faça uma ligação de vídeo. Clique no ícone do Launchpad no Dock e clique em FaceTime. 
Comece a digitar um nome ou número – se ele estiver na sua lista de contatos, o FaceTime 
o completará para você. Em seguida, clique no botão da câmera ao lado do nome da pessoa 
para ligar.

Câmera FaceTime
Faça ligações de vídeo, capture 
vídeo e tire fotografias.
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Você também pode usar a câmera para tirar fotos e fazer vídeos usando o Photo Booth. Para 
saber mais, abra a Ajuda Mac e busque por FaceTime ou Photo Booth.

Para otimizar as ligações de vídeo, use o FaceTime em um ambiente com boa iluminação.

Use um monitor externo
A porta USB C do seu MacBook é compatível com a saída de vídeo. Você pode usar um monitor 
externo, um projetor ou uma HDTV com o MacBook.

Conecte um monitor ou projetor VGA. Use um cabo VGA e um Adaptador Multiporta VGA 
USB C.

Conecte um monitor ou projetor HDMI ou uma HDTV. Use um cabo HDMI e um Adaptador 
Multiporta AV Digital USB C.

Os adaptadores são vendidos separadamente. Consulte Acessórios para obter mais informações 
sobre os adaptadores para MacBook. 

Backup e restauração

Para manter seus arquivos seguros, é importante fazer o backup do MacBook regularmente. A 
maneira mais fácil de fazer backup é usando o Time Machine (integrado ao MacBook) com um 
AirPort Time Capsule (vendido separadamente) via conexão sem fio ou usando um dispositivo de 
armazenamento externo conectado ao MacBook (usando um adaptador disponível). Para obter 
informações sobre adaptadores para MacBook, consulte Acessórios.
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Configure o Time Machine. Certifique-se de que o MacBook esteja na mesma rede Wi-Fi do 
AirPort Time Capsule ou conecte o dispositivo de armazenamento ao MacBook. Em seguida, 
clique no ícone das Preferências do Sistema no Dock, clique em Time Machine e clique em Ativo. 
Selecione o disco que deseja usar para backup e está tudo pronto.

O Time Machine:

 • Faz o backup de todo o MacBook automaticamente, incluindo arquivos do sistema, aplicativos, 
contas, preferências, músicas, fotos, filmes e documentos.

 • Lembra de como o seu computador estava em qualquer dia do passado, para que você 
possa relembrar a aparência antiga do seu MacBook ou recuperar uma versão anterior de 
um documento.

 • Permite que você recupere todo o sistema a partir de um backup do Time Machine. Portanto, 
se algo acontecer ao seu MacBook, seus arquivos estarão protegidos.

Para saber mais sobre backup e restauração do MacBook, abra a Ajuda Mac e busque por 
Time Machine, backup ou restaurar. Para saber mais sobre o AirPort Time Capsule, visite 
www.apple.com/br/airport-time-capsule.

O AirPort Time Capsule é vendido separadamente em store.apple.com/br ou em Lojas de 
Varejo Apple.

Obtenha respostas

Muitas outras informações sobre o uso do MacBook estão disponíveis na Ajuda Mac.

Obtenha ajuda. Clique no ícone do Finder no Dock, clique no menu Ajuda na barra de menus e 
digite uma pergunta ou termo no campo de busca. Escolha um tema na lista de resultados ou 
escolha “Mostrar Todos os Temas da Ajuda” para ver todos os resultados.

Para saber mais sobre Faça o seguinte

Suporte do MacBook Acesse www.apple.com/br/support/macbook.

Especificações do MacBook Acesse www.apple.com/br/macbook/specs.

Como usar o MacBook com segurança Consulte Informações importantes de segurança.
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Para saber mais sobre Faça o seguinte

Informações importantes sobre o MacBook Escolha o menu Apple () > Sobre Este Mac. Em 
seguida, clique em Suporte e escolha Informações 
Importantes > Manual de Informações do Produto.
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Sobre os Aplicativos
O seu MacBook vem com uma coleção de ótimos aplicativos para as coisas que você faz todos os 
dias, como navegar na web, enviar e-mails e mensagens e organizar seu calendário. Ele também 
vem com aplicativos como o Fotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers e Keynote, para que 
você seja criativo e produtivo desde o início.

Para encontrar ainda mais aplicativos, acesse a Mac App Store. Organize receitas, seja o DJ da 
festa ou jogue o mais novo jogo – existe um aplicativo para tudo o que você quer fazer. Basta 
clicar no ícone da App Store no Dock.

Para obter ajuda ao usar um aplicativo, basta clicar no menu Ajuda (na barra de menus, na parte 
superior da tela) quando estiver usando o aplicativo.

Aplicativos
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Safari

O Safari é a melhor maneira de navegar na web no Mac. Basta clicar no campo de Busca 
Inteligente para ver os ícones dos seus sites favoritos ou digitar um termo de busca ou endereço 
web – o Safari sabe a diferença e lhe mandará ao lugar certo. É possível salvar páginas em sua 
Lista de Leitura para ler mais tarde e fixar sites que você visita com frequência para que eles 
fiquem abertos, atualizados e fáceis de acessar. Na visualização de abas, você pode ver todas as 
abas abertas – até aquelas em seus dispositivos iOS.

Visualização dos favoritos
Clique no campo de Busca 
Inteligente para ver os ícones 
dos seus sites favoritos.

Compartilhe
Envie páginas 
web facilmente ou 
compartilhe-as em 
suas redes sociais.

Sites fixados
Crie sites fixados para 
manter seus sites 
favoritos abertos, ativos 
e fáceis de acessar.
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Mail

O Mail permite que você gerencie todas as suas contas de e-mail em um único aplicativo. Ele 
funciona com os serviços de e-mail mais populares, como o iCloud, Gmail, Yahoo Mail e AOL Mail.

Você pode enviar anexos grandes usando o Mail Drop – seus anexos são enviados para o iCloud 
e os destinatários recebem um link. E com a Marcação, você pode preencher e assinar formu-
lários ou anotar em um arquivo PDF. Você pode até mesmo apagar mensagens ou marcá-las 
como lidas ou não lidas. Basta passar o dedo no trackpad. Para começar, basta abrir o Mail – o 
Assistente de Configuração ajudará você a configurar suas contas.

Busca
Restrinja rapidamente 
os resultados da 
busca para encontrar 
exatamente o que você 

Sugestões Inteligentes
Adicione nomes ou eventos 
em um e-mail aos seus 
contatos ou calendários 
apenas com um clique.

Todos os e-mails em um.
Visualize todas as suas 
contas no Mail.
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Calendário

Controle sua agenda atarefada com o Calendário. Você pode criar calendários separados: um 
para a casa, outro para a escola e um terceiro para o trabalho. Veja todos os calendários em uma 
única janela ou veja apenas os que desejar. Crie e envie convites para eventos e depois veja 
quem respondeu. Quando você adicionar uma localização a um evento, o Calendário incluirá um 
mapa e a previsão do tempo, calculará o tempo de viagem e alertará você na hora de partir. Use 
o iCloud para atualizar automaticamente seus calendários do iCloud em todos os seus Macs e 
dispositivos iOS ou compartilhe calendários com outros usuários do iCloud.

Você pode compartilhar calendários do iCloud e adicionar calendários do Google e do Yahoo.

Adicione um evento
Clique em + para 
criar rapidamente um 
evento de calendário.

Inspetor de eventos
O Calendário exibe a 
localização de um evento 
em um mapa e calcula o 
tempo de viagem.

Visualização do 
Calendário
Selecione a sua 
visualização preferida 
(dia, semana, mês ou ano).
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Notas

Agora suas notas podem incluir mais do que apenas texto: adicione fotos, vídeos e conteúdo 
de outros aplicativos, tais como links da web do Safari e endereços do Mapas. Faça checklists e 
risque itens à medida que os completar. Quando seus dispositivos estão com sessão iniciada na 
mesma conta do iCloud, suas notas são atualizadas em todos os dispositivos. Assim, você pode 
criar uma lista de tarefas no Mac e riscar itens no iPhone enquanto estiver em trânsito.

Checklists
Crie listas práticas 
para si mesmo.

Fotos
Arraste fotos e outros itens 
para dentro de suas notas.
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Mensagens

O aplicativo Mensagens oferece diversas formas de manter contato. Basta iniciar a sessão com o 
seu ID Apple para enviar e receber mensagens do iMessage e mensagens SMS (incluindo texto, 
fotos, vídeos e outros) para qualquer pessoa que tenha um Mac, iPad, iPhone ou iPod touch. Com 
o iMessage, você pode até iniciar uma conversa no seu dispositivo iOS e continuá-la no MacBook. 
Você pode começar e gerenciar facilmente conversas em grupo, inclusive adicionar um título e 
novos participantes. E se quiser conversar com alguém cara a cara, você pode iniciar uma ligação 
FaceTime de vídeo diretamente de uma conversa no Mensagens.

Gerencie as conversas
Clique em Detalhes para iniciar 
uma ligação FaceTime ou para ver 
os anexos da conversa.

Recibos de entrega
Veja quando sua 
mensagem foi 
entregue.

Respostas em andamento
Três pontos significam que 
seu amigo está digitando 
uma resposta.

Nota:  Para fazer ligações FaceTime de vídeo, o chamador e o destinatário precisam de um dispo-
sitivo compatível com o FaceTime. Este recurso não está disponível em todas as regiões.
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Mapas

Explore novos destinos e obtenha itinerários no seu Mac com o Mapas. Visualize locais usando 
imagens de satélite ou padrão – ou use o Flyover para sobrevoar cidades selecionadas em 3D 
fotorrealista. Você também pode ver opções de transporte público para cidades seletas ao redor 
do mundo. Você pode buscar informações sobre pontos de interesse locais, como restaurantes e 
hotéis, para que o Mapas mostre números de telefone, fotos e até opiniões do Yelp. Uma vez que 
você tiver encontrado seu destino, o Mapas fornecerá itinerários ponto a ponto para ir de carro, 
a pé ou mesmo transporte público em massa (em cidades seletas) que você poderá enviar ao 
iPhone para navegação ao longo do caminho.

Itinerários
O Mapas fornece itinerários 
detalhados, incluindo 
informações de trânsito.

Transporte público
Mapeie sua rota 
usando ônibus, trem, 
metrô ou balsa.

Envie para o iPhone
Envie itinerários para o seu 
iPhone para navegação por 
voz durante o caminho.

ADVERTÊNCIA:  Para obter informações importantes sobre a navegação e evitar distrações que 
possam levar a situações perigosas, consulte Informações importantes de segurança.
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Spotlight

O Spotlight é uma maneira fácil de encontrar qualquer coisa em seu Mac. Basta clicar no ícone 
do Spotlight  na barra de menus ou pressionar Comando + Barra de espaço e começar a digi-
tar. O Spotlight encontra resultados no seu Mac – incluindo documentos, contatos e mensagens 
de e-mail – além de artigos da Wikipédia, Bing, mapas, filmes, tempo, bolsas, esportes e muito 
mais. Você pode agir diretamente nos resultados de busca: fazer uma ligação, enviar um e-mail, 
obter itinerários e até converter moedas.

Pré-visualizações
Interaja com as 
pré-visualizações 
diretamente no Spotlight.

Resultados
Veja diversos resultados do Spotlight, inclusive 
tempo, bolsas, esportes, informações sobre 
transporte público e muito mais.

Nota:  Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.
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iTunes

O iTunes torna mais fácil curtir suas músicas, filmes, programas de TV e muito mais. O aplica-
tivo iTunes no Mac inclui a iTunes Store, onde você pode descobrir clássicos ou novos favoritos. 
Também conta com o Apple Music – um serviço de música revolucionário, a rádio ao vivo Beats 
1 e o Connect, onde fãs podem interagir com seus artistas favoritos.

Sua biblioteca
Organize e curta 
suas músicas, filmes, 
programas de TV, 
podcasts e muito mais.

Apple Music
Assine para escolher entre milhões 
de músicas. Ouça à rádio ao vivo 
Beats 1. Conecte-se aos seus 
artistas favoritos.

iTunes Store
Descubra e compre 
novas músicas, filmes, 
programas de TV e 
muito mais.
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Fotos, iMovie e GarageBand

Fotos, iMovie e GarageBand proporcionam a você maneiras de criar e compartilhar suas fotos, 
filmes e músicas. O Fotos mantém automaticamente a sua biblioteca organizada e ajuda você 
a criar lindos álbuns de fotos, cartões e calendários. E com a Biblioteca de Fotos do iCloud, você 
pode guardar sua coleção inteira de fotos e vídeos no iCloud e visualizá-la em todos os seus dis-
positivos. O iMovie permite que você transforme seus vídeos caseiros em belos filmes e trailers 
épicos ao estilo hollywoodiano. E o GarageBand tem tudo o que você precisa para aprender a 
tocar um instrumento, compor músicas ou gravar uma canção.

Fotos
Fotos são organizadas 
automaticamente por 
data e localização.

Compartilhe
Publique seus favoritos 
no Facebook ou os 
compartilhe com o iCloud 
ou o Mensagens.

Projetos
Crie e encomende 
facilmente livros, 
cartões e calendários 
personalizados.
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Pages, Numbers e Keynote

Crie documentos, planilhas e apresentações fantásticas no Mac. Os belos modelos incluídos dão 
uma boa vantagem inicial – basta adicionar suas próprias palavras e fotos. E é fácil personalizar o 
seu trabalho – basta selecionar qualquer texto ou objeto para ver todas as opções disponíveis no 
painel Formatar, à direita. Abra e edite arquivos do Microsoft Office e compartilhe facilmente um 
link do seu trabalho no Mail ou Mensagens, diretamente da barra de ferramentas.

Adicione gráficos e mais
Crie documentos ricos em 
mídias com imagens, filmes, 
gráficos e muito mais.

Compartilhe
Compartilhe 
facilmente um link 
do seu trabalho 
com o Mail ou 
Mensagens.

Painel Formatar
Suas ferramentas 
estão a apenas um 
clique de distância, 
com o inteligente 
Painel Formatar.
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Informações importantes de segurança
ADVERTÊNCIA:  A omissão do seguimento destas instruções de segurança pode resultar em 
incêndio, choque elétrico ou outros danos e prejuízos ao seu MacBook ou a outras proprieda-
des. Leia todas as informações de segurança abaixo antes de usar o MacBook.

Bateria integrada. Não tente substituir ou remover a bateria por conta própria – você pode dani-
ficá-la, o que poderia causar superaquecimento e danos. A bateria de íon de lítio do MacBook 
deve ser substituída pela Apple ou por um fornecedor de serviços autorizado e deve ser reci-
clada ou descartada separadamente do lixo doméstico. Não exponha o MacBook a fontes de 
calor extremas, tais como radiadores ou lareiras, onde as temperaturas possam exceder a 100º C. 
Não incinere a bateria.

Para obter informações sobre revisão e reciclagem de baterias, visite o site 
www.apple.com/br/batteries/service-and-recycling.

Manuseio. Manuseie o MacBook com cuidado. Ele é feito de metal, vidro e plástico e possui 
componentes eletrônicos sensíveis em seu interior. Coloque o MacBook sobre uma superfície 
de trabalho estável que permita uma circulação de ar adequada sob e ao redor do computador. 
O MacBook pode ser danificado se sofrer queda, for queimado, perfurado ou amassado ou se 
entrar em contato com líquido. Não use um MacBook danificado, como por exemplo, com a tela 
rachada, pois isto pode causar ferimentos.

Água e locais úmidos. Mantenha o MacBook longe de fontes de líquidos, tais como bebidas, 
banheiras, pias, boxes e outros. Proteja o MacBook da umidade ou do tempo úmido, como chuva, 
neve e nevoeiros. 

Reparos. O MacBook não possui peças que possam ser reparadas pelo usuário. Não abra nem 
desmonte o MacBook e não tente repará-lo ou substituir qualquer componente. A desmontagem 
do MacBook pode danificá-lo ou causar-lhe ferimentos. Se o MacBook precisar de serviço, estiver 
danificado, funcionando mal ou entrar em contato com líquidos, contate a Apple ou um centro 
de reparos autorizado da Apple, como um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple. Caso tente 
abri-lo, você corre o risco de danificar o computador, e tais danos não são cobertos pela garantia 
limitada do seu MacBook.

Navegação. Mapas, itinerários e aplicativos com base em localização dependem de serviços de 
dados. Estes serviços de dados estão sujeitos a alterações e podem não estar disponíveis em 
todas as regiões, o que pode resultar em mapas, itinerários e informações com base em locali-
zação que podem estar indisponíveis, imprecisas ou incompletas. Compare as informações for-
necidas no MacBook com aquelas ao seu redor e obedeça às sinalizações para resolver qualquer 
discrepância. Não utilize estes serviços ao realizar atividades que requeiram toda a sua atenção. 
Obedeça sempre à sinalização e às leis e normas das áreas onde estiver utilizando o MacBook e 
faça uso do bom senso.

Segurança, manuseio e suporte
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Carregamento. Carregue o MacBook apenas com o Adaptador de Alimentação USB C de 29W 
fornecido ou com outros cabos e adaptadores de terceiros que sejam compatíveis com USB C e 
sigam as normas aplicáveis.

O uso de cabos ou carregadores danificados ou o carregamento quando houver umidade, pode 
causar fogo, choque elétrico, ferimentos ou danos ao MacBook ou a outras propriedades. Ao usar 
o adaptador de alimentação USB C de 29W fornecido para carregar o MacBook, certifique-se de 
que o Cabo de Carga USB C (2m) esteja totalmente inserido no adaptador de alimentação antes 
de conectá-lo a uma tomada.

Exposição prolongada ao calor. O MacBook e seu Adaptador de Alimentação USB C de 29W 
podem aquecer bastante durante o uso normal. O MacBook e seu Adaptador de Alimentação 
USB C de 29W estão em conformidade com os padrões e limites de temperatura de superfície 
aplicáveis definidos pelo Padrão Internacional de Segurança do Equipamento de Tecnologia da 
Informação (IEC 60950-1). No entanto, mesmo dentro destes limites, o contato contínuo com 
superfícies quentes por longos períodos pode causar desconforto ou lesão. 

Use o bom senso para evitar situações onde a sua pele fique em contato prolongado com um 
dispositivo ou seu adaptador de alimentação quando ele estiver em operação ou conectado a 
uma fonte de alimentação. Por exemplo, não durma com um dispositivo ou adaptador de ali-
mentação quando ele estiver conectado a uma fonte de alimentação. Não use o MacBook sobre 
um travesseiro, cobertor ou outro material macio, pois o material pode bloquear as aberturas de 
ventilação. É importante manter o MacBook e seu Adaptador de Alimentação USB C de 29W em 
uma área bem ventilada quando em uso ou ao carregar.

Nunca coloque objetos nas aberturas de ventilação, pois isso pode ser perigoso e causar supe-
raquecimento no computador. Nunca coloque nada sobre o teclado ao usar o MacBook. Se o 
MacBook estiver no seu colo e se aquecer de forma desconfortável, retire-o do seu colo e colo-
que-o sobre uma superfície de trabalho estável e com boa ventilação. Tenha cuidados especiais 
caso você tenha uma condição física que afete a sua capacidade de detectar o calor contra o 
corpo. 

Adaptador de Alimentação USB C de 29W. Para usar o Adaptador de Alimentação USB C de 29W 
com segurança e reduzir a possibilidade de lesão ou dano provocado por calor, faça o seguinte:

 • Conecte o Adaptador de Alimentação USB C de 29W diretamente a uma tomada.

 • Se você estiver usando o Cabo Extensor do Adaptador de Alimentação, posicione o adaptador 
de alimentação sobre uma escrivaninha, mesa ou no chão em um local com boa ventilação.

Desconecte o adaptador de alimentação e todos os outros cabos caso uma das seguintes condi-
ções ocorra:

 • Você deseje limpar o gabinete (use somente o procedimento recomendado descrito em 
Informações importantes sobre manuseio).

 • O cabo de alimentação ou o plugue esteja desgastado ou danificado.

 • O MacBook ou o Adaptador de Alimentação USB C de 29W sejam expostos à chuva, umidade 
excessiva ou caso algum líquido tenha sido derramado dentro do gabinete.

 • O MacBook ou o Adaptador de Alimentação USB C de 29W seja derrubado, o gabinete seja 
danificado ou você suspeite ser necessário obter serviço ou reparos.

Caso algum detrito entre na porta de alimentação, remova-o cuidadosamente com um 
cotonete seco.

Especificações do Adaptador de Alimentação USB C de 29W: 

 • Frequência: 50 a 60 Hz, fase única
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 • Voltagem de Linha: 100 a 240 V

 • Voltagem de Saída: 14,5 V CD, 2,0 A ou 5,2 V CD, 2,4 A

Perda de audição. Ouvir sons em volumes elevados pode danificar a sua audição. O ruído de 
fundo, assim como a exposição contínua a níveis de volume altos, podem fazer com que os sons 
pareçam mais baixos do que realmente são. Use somente fones de ouvido de estilo earbud, fones 
de ouvido ou auriculares compatíveis com o seu MacBook. Ative o áudio e verifique o volume 
antes de inserir qualquer objeto em seus ouvidos. Para obter mais informações sobre perda audi-
tiva, consulte www.apple.com/br/sound.

ADVERTÊNCIA:  Para evitar possíveis danos auditivos, não escute sons em níveis de volume altos 
durante períodos prolongados.

Exposição à radiofrequência. O MacBook usa sinais de rádio para conectar-se à redes 
sem fio. Para obter informações sobre a energia de radiofrequência (RF) resultante de 
sinais de rádio e precauções que você pode tomar para minimizar a exposição, consulte 
www.apple.com/legal/rfexposure.

Interferência em dispositivos médicos. O MacBook contém componentes e rádios que emitem 
campos eletromagnéticos que podem interferir em marca-passos, desfibriladores ou outros dis-
positivos médicos. Mantenha uma distância segura de separação entre o seu dispositivo médico 
e o MacBook. Consulte seu médico e o fabricante do dispositivo médico para obter informações 
específicas do seu dispositivo médico. Caso suspeite que o MacBook esteja interferindo com o 
seu marca-passo ou com outro dispositivo médico, pare de usar o MacBook.

Problemas de saúde. Se você tiver algum problema de saúde que acredite que possa ser afetado 
pelo uso do MacBook (por exemplo, convulsões, desmaios, fadiga ocular ou dores de cabeça), 
consulte seu médico antes de usar o MacBook. 

Movimento repetitivo. Ao realizar atividades repetitivas, como digitar ou jogar no MacBook, 
você pode sentir desconforto em suas mãos, braços, pulsos, ombros, pescoço ou outras partes do 
corpo. Caso sinta algum desconforto, pare de usar o MacBook e consulte um médico.

Perigo de sufocamento. Alguns acessórios do MacBook podem oferecer risco de sufocamento a 
crianças pequenas. Mantenha estes acessórios longe de crianças pequenas.

Atividades com consequências perigosas. O MacBook não deve ser usado em atividades 
onde uma falha do computador possa causar a morte, ferimentos pessoais ou danos graves ao 
meio ambiente.

Ambientes explosivos. O carregamento ou uso do MacBook em uma área com ambiente 
potencialmente explosivo, como áreas onde o ar contenha níveis elevados de produtos quími-
cos, vapores ou partículas inflamáveis (como grãos, poeira ou pó de metal) pode ser perigoso. 
Obedeça a todas as placas e instruções.

Informações importantes sobre manuseio
Ambiente operacional. O funcionamento do MacBook fora destes limites pode afetar o 
desempenho:

 • Temperatura de funcionamento: 10° a 35° C

 • Temperatura de armazenamento: –25° a 45° C

 • Umidade relativa: 0% a 90% (não condensação)

 • Altitude de funcionamento: Testado até 3048 metros
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Como transportar o seu MacBook. Se você transporta o MacBook em uma bolsa ou pasta, certi-
fique-se de que não haja itens soltos (como clipes ou moedas) que possam entrar no computa-
dor acidentalmente através das aberturas de ventilação ou ficarem presos dentro de uma porta. 

Como usar conectores e portas. Nunca force um conector em uma porta. Ao conectar um dis-
positivo, certifique-se de que a porta esteja livre de fragmentos, que o conector corresponda à 
porta e que você tenha posicionado o conector corretamente em relação à porta.

Usando o Cabo de Carga USB C (2m). Certos padrões de uso podem contribuir para o desgaste 
e rompimento dos cabos. O Cabo de Carga USB C, como qualquer outro cabo ou fio metálico, 
está sujeito a ficar fraco ou quebradiço se dobrado no mesmo ponto repetidamente. Ao manipu-
lar o cabo, tente usar curvas suaves ao invés de ângulos. Inspecione o cabo e os conectores regu-
larmente em busca de enroscamentos, rompimentos, dobras ou outros danos. Caso encontre um 
destes danos, interrompa o uso do Cabo de Carga USB C.

Como guardar o seu MacBook. Se você for guardar o MacBook por um período prolongado, 
mantenha-o em um local fresco (idealmente 22° C) e descarregue a bateria até 50 por cento. Ao 
guardar o computador por mais de cinco meses, carregue a bateria até 50 por cento a cada seis 
meses, aproximadamente, para manter sua capacidade.

Como limpar o seu MacBook. Ao limpar o exterior do MacBook e seus componentes, primei-
ramente desligue o MacBook e desconecte o Adaptador de Alimentação USB C de 29W. Em 
seguida, umedeça um pano limpo e sem fiapos para limpar o exterior do MacBook. Evite a 
entrada de umidade nas aberturas. Não borrife líquidos diretamente no computador. Não use 
aerossóis, solventes ou abrasivos que contenham peróxido de hidrogênio que possam danificar 
o acabamento.

Como limpar a tela do MacBook. Para limpar a tela do MacBook, primeiramente desligue o 
MacBook e desconecte o Adaptador de Alimentação USB C de 29W. Umedeça um pano limpo e 
sem fiapos apenas com água e limpe a tela. Não borrife líquidos diretamente na tela. 

Dicas ergonômicas
Ao usar o teclado e o trackpad, seus ombros devem estar relaxados. Seu braço e antebraço 
devem formar um ângulo pouco maior que 90 graus, com o seu pulso e mão quase em 
linha reta.

Não istoIsto

Toque levemente no teclado ao digitar ou ao usar o trackpad e mantenha suas mãos e dedos 
relaxados. Evite passar seus polegares sob as palmas das mãos.

Não istoIsto
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Altere a posição das mãos frequentemente para evitar fatiga. Alguns usuários de computador 
podem desenvolver desconfortos em suas mãos, pulsos ou braços após o uso intensivo sem 
intervalos. Caso comece a desenvolver uma dor crônica ou desconforto nas mãos, pulsos ou 
braços, consulte um médico especialista qualificado.

Mouse externo. Se você usa um mouse externo, posicione-o na mesma altura que o teclado e 
dentro de um alcance confortável.

Cadeira. É preferível usar uma cadeira ajustável que forneça um suporte firme e cômodo. Ajuste 
a altura da cadeira para que as suas coxas estejam na posição horizontal e seus pés estejam 
apoiados no chão. O encosto da cadeira deve apoiar a parte inferior das suas costas (região 
lombar). Siga as instruções do fabricante para ajustar o encosto da cadeira de forma a se adaptar 
ao seu corpo devidamente.

Tela integrada. Ajuste o ângulo da tela para minimizar o brilho e reflexo de luzes superiores e 
janelas. Não force a tela se encontrar resistência. A tela não foi projetada para abrir mais do que 
135 graus.

Você pode ajustar o brilho da tela ao levar o computador de um local a outro ou se a iluminação 
da área em que você estiver for alterada.

Para obter mais informações sobre ergonomia, consulte www.apple.com/about/ergonomics.

Apple e o meio ambiente
Na Apple, reconhecemos a nossa responsabilidade na minimização do impacto ambiental cau-
sado pelos nossos produtos e operações.

Para obter informações, visite www.apple.com/br/environment.

Mais informações, serviço e suporte
Você pode encontrar mais informações sobre o seu MacBook através da Ajuda Mac, Relatório do 
Sistema, Apple Hardware Test e recursos on-line.

Ajuda Mac. Geralmente, você pode encontrar respostas para as suas perguntas, assim como ins-
truções e informações de resolução de problemas na Ajuda Mac do seu Mac. Clique no ícone do 
Finder, clique em Ajuda na barra de menus e escolha Ajuda Mac.

Relatório do Sistema. Para obter informações sobre o seu MacBook, use o“Relatório do Sistema”. 
Ele mostra os hardwares e softwares instalados, o número de série e a versão do sistema opera-
cional, a quantidade de memória instalada e muito mais. Para abrir o Relatório do Sistema, esco-
lha o menu Apple () > Sobre Este Mac e clique em “Relatório do Sistema”.

Apple Hardware Test. Você pode usar o Apple Hardware Test (AHT) para ajudar a determi-
nar se existe um problema com um dos componentes do computador, como a memória ou 
o processador.

Para usar o Apple Hardware Test, desconecte todos os dispositivos externos, exceto o adaptador 
de alimentação. Reinicie o MacBook e mantenha a tecla D pressionada durante a inicialização. 
Quando a tela do seletor do AHT aparecer, selecione o idioma do seu local. Pressione a tecla 
Retorno ou clique no botão de seta direita. Quando a tela principal do AHT for exibida (depois de 
aproximadamente 45 segundos), siga as instruções na tela. Se o AHT detectar um problema, ele 
exibirá um código de erro. Anote o código do erro antes de buscar opções de suporte. Se o AHT 
não detectar uma falha de hardware, talvez o problema esteja relacionado ao software.
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Recursos on-line. Para obter informações sobre serviço e suporte, visite 
www.apple.com/br/support. Você pode saber mais sobre os produtos Apple, visualizar manuais 
on-line e conferir atualizações de software. Conecte-se a outros usuários Apple e obtenha ser-
viço, suporte e aconselhamento profissional da Apple. 

Suporte do AppleCare. Se precisar de assistência, os representantes do AppleCare podem ajudar 
você na instalação e abertura de aplicativos e na resolução de problemas. Ligue para a central de 
suporte mais próxima de você (os primeiros 90 dias são gratuitos). Tenha a data de compra e o 
número de série do MacBook em mãos ao ligar.

Os 90 dias de suporte telefônico gratuito começam na data da compra.

País Número de telefone Endereço da web

Brasil 0800-761-0880 www.apple.com/support/country

Os números de telefone estão sujeitos a alterações e taxas de ligações locais e 
nacionais poderão ser aplicadas. Uma lista completa está disponível na web em: 
www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

Conformidade com a FCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está 
sujeito às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial; 
e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que 
possam causar operação indesejável.

Se este equipamento causar interferência indesejada à recepção de rádio ou televisão, a qual 
pode ser determinada ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interfe-
rência através de uma ou mais das seguintes medidas:

 • Reorientação ou reposicionamento da antena receptora.

 • Aumento da separação entre o equipamento e o receptor.

 • Conexão do equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor 
está conectado.

 • Consulta a um revendedor ou técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Importante:  Alterações ou modificações não autorizadas pela Apple a este produto poderão 
anular a compatibilidade eletromagnética (EMC) e a conformidade a redes sem-fio e revogar sua 
autoridade de usar o produto. 

A conformidade EMC deste produto foi demonstrada sob condições que incluem o uso de dis-
positivos periféricos e cabos blindados (inclusive cabos de rede Ethernet) compatíveis entre os 
componentes de sistema. É importante que você use dispositivos periféricos e cabos blindados 
compatíveis entre os componentes do sistema para reduzir a possibilidade de causar interferên-
cia em rádios, televisões e outros dispositivos eletrônicos.

Se necessário, contate a Apple ou leve o MacBook a um centro de reparos autorizado da Apple, 
como um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple. Ou consulte um técnico de televisão/rádio 
experiente para obter sugestões adicionais.

Parte responsável (contatar apenas para questões relacionadas à FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014
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Conformidade de regulamentação canadense
Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de isenção de licença do Ministério 
da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: (1) este dis-
positivo não pode causar interferência, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, 
inclusive interferências que possam causar a operação indesejável do dispositivo.

A operação nas bandas entre 5150–5250 MHz destina-se apenas ao uso em ambientes fecha-
dos para reduzir o potencial de interferência prejudicial a sistemas de satélites móveis de canal 
conjunto. 

Usuários são alertados de que radares de alta potência são alocados como usuários primários 
(usuários prioritários) das bandas entre 5250–5350 MHz e 5650–5850 MHz e que esses radares 
podem causar interferência e/ou dano a dispositivos LE-LAN.

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 radio-
électrique 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 utilisa-
teurs 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)

Declaração de Conformidade da União Europeia

A Apple Inc. declara que este dispositivo sem fio está em conformidade com os requisitos essen-
ciais e outras disposições da Diretriz 1999/5/CE.

Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE está disponível em 
www.apple.com/euro/compliance.

O representante da Apple na UE é: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, 
Cork, Ireland.

Este dispositivo pode ser usado na Comunidade Europeia.

Restrições da Comunidade Europeia
Este dispositivo está restrito ao uso em ambientes fechados na faixa de frequência entre 5150 e 
5350 MHz. 
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Declaração de Conformidade com a ENERGY STAR®

Na condição de parceira da ENERGY STAR®, a Apple determinou que as configurações padrão 
deste produto atendem às diretrizes de eficiência energética da ENERGY STAR®. O programa 
ENERGY STAR® é uma parceria entre fabricantes de equipamentos eletrônicos para promover 
produtos energeticamente eficientes. A redução do consumo de energia de produtos economiza 
dinheiro e ajuda a preservar recursos valiosos.

O MacBook é entregue com o gerenciamento de energia ativado, com o computador configu-
rado para repousar após 10 minutos de inatividade do usuário. Para despertar o computador, 
clique no trackpad ou pressione qualquer tecla do teclado. Para alterar este ajuste, clique no 
ícone das Preferências do Sistema no Dock e clique em “Economizador de Energia”.

Para obter mais informações sobre a ENERGY STAR, visite www.energystar.gov.

Informações sobre descarte e reciclagem

Este símbolo indica que este produto e/ou bateria não devem ser descartados juntamente com 
o lixo doméstico. Quando você decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo 
com as leis e diretrizes ambientais locais.

Para obter informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta 
para reciclagem, substâncias restritas e outras iniciativas ambientais da Apple, visite 
www.apple.com/br/environment.

União Europeia – Informações sobre descarte

O símbolo acima significa que, de acordo com leis e regulamentações locais, o produto e/ou sua 
bateria devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir 
o fim de sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. A coleta 
e reciclagem separadas do produto e/ou sua bateria no momento do descarte ajudarão a pre-
servar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem seja feita de maneira a proteger a saúde 
humana e o meio ambiente.

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 descartados no lixo domés-
tico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e 
diretrizes ambientais locais. Para obter informações sobre o programa de reciclagem da Apple, 
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.
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Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domés-
ticos. 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.

Informações sobre descarte de bateria
A bateria do MacBook deve ser reparada, substituída ou reciclada pela Apple ou por um fornece-
dor de serviços autorizado e deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico, 
conforme as leis e orientações ambientais locais. Para obter informações sobre revisão e recicla-
gem de baterias, visite o site www.apple.com/br/batteries/service-and-recycling.

Taiwan disposal information

Taiwan battery statement
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Declaração sobre bateria da China

Eficiência Energética do Carregador de Bateria

Contrato de Licença de Software
O uso do MacBook constitui-se em aceitação dos termos de licença de software da Apple e de 
terceiros, encontrados em www.apple.com/legal/sla.
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Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

O uso do logotipo de “teclado” da Apple (Opção + Maiúsculas 
+ K) para fins comerciais sem a autorização por escrito da 
Apple pode constituir-se em violação de marca comercial e 
competição desleal que infringe leis estaduais e federais. 

Apple, o logotipo da Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort 
Time Capsule, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, 
iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Keynote, 
Launchpad, Mac, MacBook, Mission Control, Numbers, OS X, 
Pages, Photo Booth, Fotos, Safari, Spaces, Spotlight e Time 
Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos 
EUA e em outros países.

AirPrint, Flyover e Handoff são marcas comerciais da Apple Inc.

AppleCare, Apple Store, iCloud e iTunes Store são marcas de 
serviço da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

App Store, iBooks Store e iTunes Radio são marcas de serviço 
da Apple Inc.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com
IOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos 
EUA e em outros países, sendo usada sob licença.

A marca Bluetooth® e seus logotipos são marcas registradas 
de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais 
marcas pela Apple Inc. se realiza sob licença.

ENERGY STAR® é uma marca registrada nos EUA.

Outros nomes de empresas e produtos aqui mencionados são 
marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Todos os esforços foram feitos para garantir que as informa-
ções contidas neste manual sejam exatas. A Apple não se res-
ponsabiliza por erros de impressão ou administrativos.

Alguns aplicativos não estão disponíveis em todas as regiões. A 
disponibilidade de aplicativos está sujeita a alterações.

BR019-00204/2015-10
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