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Este é o MacBook
O MacBook é o expoente máximo da portabilidade e foi concebido para ir consigo para qualquer 
lugar. 

Dê uma vista de olhos. Pretende fazer uma breve visita guiada pelas funcionalidades do 
MacBook? Vá para Visita guiada.

Comece a usá-lo. Prima o botão de alimentação e já está. Para obter sugestões de configuração, 
consulte Configurar.

Veja o que pode fazer. Imprima e partilhe ficheiros, reproduza música e muito mais. Descubra 
como é fácil nas Utilizar o MacBook.

E, claro, divirta-se. O MacBook está carregado de aplicações. Vá para Acerca das aplicações e 
deixe-se inspirar.

Damos-lhe as boas-vindas
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Visita guiada
O seu MacBook tem as seguintes funcionalidades integradas:

USB-C

 • Porta USB-C: carregue a bateria, transfira dados, ligue um monitor HDMI ou VGA e muito mais.

Auscultadores

Microfone duplo

 • Porta para auscultadores: ligue colunas ou auscultadores.

 • Microfones duplos: fale com amigos ou grave áudio.

Botão de alimentaçãoCâmara FaceTime

Trackpad Force Touch

 • Câmara FaceTime: faça videochamadas FaceTime ou tire fotografias e grave vídeos. Se a luz 
estiver acesa, a câmara está ligada. 

 • Botão de alimentação: ligue ou desligue o MacBook ou coloque-o em pausa.

 • Trackpad Force Touch: controle o MacBook com gestos. Toda a superfície do trackpad funciona 
como um botão, para que possa clicar facilmente em qualquer local. Encontrará mais informa-
ção sobre a utilização de gestos em Trackpad.

Descrição geral do MacBook
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O que está incluído
Para usar o seu MacBook, precisará destes dois acessórios simples, que estão incluídos na caixa:

Cabo de carregamento USB-C (2 m): ligue uma extremidade ao MacBook 
e a outra extremidade ao transformador USB-C.

Transformador USB-C de 29W: certifique-se de que a tomada de alimen-
tação está bem encaixada no transformador. ligue o transformador a uma 
tomada elétrica CA para carregar o MacBook.

Encontrará informação sobre outros acessórios que pode usar em Acessórios.

Trackpad
Há muitas tarefas que pode realizar no MacBook através de gestos simples do trackpad, tais 
como deslocar-se em páginas web, ampliar documentos, rodar fotografias e muito mais. Agora, 
com o trackpad Force Touch, as capacidades sensíveis à pressão adicionam um novo nível 
de interatividade.

O trackpad é sensível à pressão aplicada e oferece mais opções e maior controlo a cada toque. 
Além disso, também responde interativamente — ao arrastar ou rodar objetos, sente-se uma 
vibração ligeira quando estão alinhados, o que permite trabalhar com maior precisão.

Seguem-se alguns dos gestos mais comuns:

Clique: prima qualquer parte do trackpad. Ou ative “Tocar para clicar” no 
painel de preferências Trackpad e basta tocar.

Clique com pressão: clique e, depois, prima com mais força. Pode utili-
zar este clique para procurar mais informação (numa palavra, para ver a 
respetiva definição; ou num endereço, para o pré-visualizar na aplicação 
Mapas, entre outras ações).

Clique secundário (clique da direita): clique com dois dedos para abrir 
menus de atalho. Se a opção “Tocar para clicar” estiver ativada, toque com 
dois dedos.

Deslocação com dois dedos: deslize dois dedos para cima e para baixo 
para se deslocar.

Ícone de juntar/afastar os dedos para reduzir/ampliar: afaste o polegar 
do indicador para ampliar ou junte-os para ampliar ou reduzir fotografias 
e páginas web.

Passar dois dedos para navegar: passe dois dedos para a esquerda ou 
para a direita para navegar em páginas web, documentos, etc., como se 
estivesse a virar a página de um livro.

Abrir Launchpad: abra rapidamente as aplicações no Launchpad. Junte 
quatro ou cinco dedos e, depois, clique numa aplicação para a abrir.

Passar os dedos para navegar entre aplicações: para mudar de uma 
aplicação em ecrã completo para outra, passe três ou quatro dedos para a 
esquerda ou para a direita.
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Personalize os seus gestos. Selecione o menu Apple () > Preferências do Sistema, ou clique no 
ícone das Preferências do Sistema na Dock e, em seguida, clique em Trackpad.

Saiba mais sobre cada gesto, defina a pressão que prefere usar, selecione se pretende usar fun-
cionalidades sensíveis à pressão e personalize outras funcionalidades do trackpad no painel de 
preferências Trackpad.

Teclado
Botão de alimentação

Tecla de função (fn)

 • Tecla de função (fn): mantenha premida esta tecla enquanto prime uma tecla de função (F1 
a F12) para a tecla realizar a ação que lhe está atribuída. Para saber como personalizar teclas 
de função, clique no menu Ajuda na barra de menus e, depois, pesquise “teclas de função” na 
Ajuda Mac.

 • Teclas de brilho (F1, F2): prima  ou  para aumentar ou reduzir o brilho do ecrã.

 • Tecla de Mission Control (F3): prima  para ver o que está em execução no MacBook, incluindo 
todos os seus espaços e todas as janelas abertas.

 • Tecla de Launchpad (F4): prima  para ver instantaneamente todas as aplicações do MacBook. 
Clique numa aplicação para a abrir.

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

 • Teclas multimédia (F7, F8, F9): prima  para retroceder,  para reproduzir ou colocar em 
pausa, ou  para avançar rapidamente numa música, filme ou diaporama.

 • Tecla de silêncio (F10): prima  para cortar o som das colunas integradas e da porta 
para auscultadores.

 • Teclas de volume (F11, F12): prima  ou  para aumentar ou reduzir o volume do som das 
colunas integradas ou da porta para auscultadores.
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 • Botão de alimentação: prima e mantenha premido  durante 3 segundos para ligar ou desligar 
o MacBook. Prima  para colocar o MacBook em pausa.

Acessórios
Estão disponíveis os seguintes acessórios para ligar o MacBook a fontes de alimentação e para 
o usar com outros dispositivos e monitores. Use as portas USB nestes adaptadores para ligar a 
acessórios USB padrão, incluindo câmaras e unidades flash. Ligue um cabo USB para sincronizar e 
carregar o seu iPhone, iPad e iPod.

Adaptador USB-C para USB: ligue o MacBook a acessórios USB padrão.

Adaptador multiportas USB-C Digital AV: ligue o MacBook a um monitor 
HDMI ao mesmo tempo que liga um dispositivo USB padrão e um cabo 
USB-C para carregar o MacBook.

Pode também projetar o monitor do MacBook num televisor ou monitor 
HDMI numa resolução até 1080p HD.

Adaptador multiportas USB-C VGA: ligue o MacBook a um monitor VGA 
ao mesmo tempo que liga um dispositivo USB padrão e um cabo USB-C 
para carregar o MacBook.

Pode também replicar o monitor do MacBook num televisor ou monitor 
VGA numa resolução até 1080p HD.

Encontrará mais informação sobre como replicar o monitor do MacBook em Usar um 
monitor externo.

Os adaptadores e outros acessórios são vendidos separadamente em store.apple.com/pt/ ou 
numa loja Apple. Alguns acessórios USB não são suportados. Analise a documentação ou con-
tacte o fabricante, para ter a certeza de que seleciona o adaptador certo.
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Configurar
Ao ligar o MacBook pela primeira vez, o Assistente de Configuração apresentará os passos sim-
ples que deve seguir para começar a usar o seu novo Mac.

Para aproveitar ao máximo o MacBook, ligue-se a uma rede Wi-Fi e ative Bluetooth®, obtenha 
um ID Apple e inicie sessão em iCloud. Poderá realizar estes passos com toda a rapidez e simpli-
cidade no Assistente de Configuração, mas também pode realizá-los mais tarde. Eis como deve 
proceder:

Ligar a uma rede Wi-Fi. Clique no ícone de Wi-Fi  na barra de menus e, depois, selecione uma 
rede Wi-Fi e introduza a palavra-passe, se for necessária.

Começar
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Caso o ícone de Wi-Fi  não esteja visível, selecione o menu Apple () > Preferências do 
Sistema e, depois, clique em Rede. Selecione Wi-Fi na lista à esquerda e, depois, selecione 
“Mostrar estado da rede Wi-Fi na barra de menus”.

Desativar Wi-Fi. Clique no ícone de Wi-Fi  na barra de menus e, depois, selecione “Desativar 
Wi-Fi”.

Ativar ou desativar Bluetooth. Clique no ícone de Bluetooth  na barra de menus e, depois, 
selecione “Ativar Bluetooth” ou “Desativar Bluetooth”.

Caso o ícone de Bluetooth  não esteja visível, selecione o menu Apple () > Preferências do 
Sistema, clique em Bluetooth e, depois, selecione “Mostrar Bluetooth na barra de menus”.

Obter um ID Apple. O seu ID Apple é a conta que usará em quase tudo o que fizer com a Apple, 
incluindo comprar música, filmes e programas de TV na iTunes Store, descarregar aplicações da 
App Store e armazenar conteúdos em iCloud.

Se ainda não tiver um ID Apple, pode criar um no painel de preferências iCloud. Selecione o 
menu Apple () > Preferências do Sistema. Clique em iCloud e, depois, em “Criar ID Apple”.

O seu ID Apple é a conta que usará em quase tudo o que fizer com a Apple, incluindo comprar 
música, filmes e programas de TV na iTunes Store, descarregar aplicações da App Store e armaze-
nar conteúdos em iCloud.

Configurar iCloud. Selecione o menu Apple () > Preferências do Sistema. Clique em iCloud, 
digite o seu ID Apple e, depois, selecione as funcionalidades que pretende usar.
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Importante:  Certifique-se de que usa o mesmo ID Apple para iCloud em todos os 
seus dispositivos.

Caso necessite de informação adicional acerca da configuração de iCloud, clique no menu Ajuda 
na barra de menus e, depois, procure por “configurar iCloud” na Ajuda Mac.

Pode armazenar todos os seus documentos, filmes, música, fotografias e muito mais em iCloud 
e aceder aos mesmos onde quer que esteja. Encontrará mais informação sobre o que pode fazer 
com iCloud e o MacBook em Aceder a todos os seus conteúdos, em qualquer lugar, com iCloud.

Visita guiada

Descrição geral
Comece pela secretária. É o ponto de partida do seu Mac e aqui pode organizar os seus ficheiros, 
abrir aplicações rapidamente, procurar qualquer conteúdo no seu Mac e noutros locais, entre 
muitas outras tarefas.

Menu Ajuda Wi-FiBarra de menus Spotlight

Dock Preferências do SistemaFinder

Finder
Use o Finder para organizar e procurar todos os seus ficheiros, incluindo documentos, imagens, 
filmes e música, ou para pré-visualizar rapidamente um ficheiro.
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Abrir uma janela do Finder. Clique no ícone do Finder na Dock, na parte inferior do ecrã.

Dock
A Dock, na parte inferior do ecrã, é um local prático para ter à mão as aplicações e os documen-
tos que usa com frequência. É possível aumentar ou reduzir a Dock, adicionar ou remover ele-
mentos, movê-la para o lado esquerdo ou direito do ecrã, assim como defini-la para ficar oculta 
quando não está a ser usada.

Adicionar um elemento à Dock. Arraste o elemento e largue-o onde o pretender. Coloque as 
aplicações à esquerda da linha na Dock e os ficheiros ou pastas à direita.

Remover um elemento da Dock. Arraste-o para fora da Dock. O elemento não é removido do 
Mac, apenas da Dock.

Alterar o aspecto da Dock. Selecione o menu Apple () > Preferências do Sistema e, depois, 
clique em Dock.

Preferências do Sistema
Personalize o seu MacBook à sua medida. Pode usar o painel de preferências Poupança de 
Energia para alterar as definições de pausa, o painel de preferências Secretária e Proteção de Ecrã 
para adicionar um fundo à secretária ou selecionar uma proteção de ecrã, etc.

Abrir as Preferências do Sistema. Selecione o menu Apple () > Preferências do Sistema ou 
clique no ícone das Preferências do Sistema na Dock. Em seguida, clique na preferência que pre-
tende definir. 

Spotlight
Encontre tudo no seu MacBook e mais além. O Spotlight oferece resultados encontrados no Mac 
e não só; usa igualmente fontes como a Wikipédia, Mapas, assim como informação acerca do 
tempo, da bolsa e do desporto.

Procurar qualquer coisa. Clique em  no canto superior direito do ecrã ou prima Comando + 
barra de espaço e, em seguida, comece a digitar.

Barra de menus
A barra de menus ocupa a parte superior do ecrã. Use os ícones e os menus na barra para se 
ligar a uma rede Wi-Fi, verificar o estado de Wi-Fi , alterar o volume , verificar a carga da 
bateria , etc.

Ajuda
O menu Ajuda contém respostas a muitas das suas perguntas.

Obter ajuda. Clique no menu Ajuda na barra de menus e, depois, digite uma pergunta ou termo 
no campo de pesquisa. Selecione um tópico na lista de resultados ou selecione “Mostrar todos os 
tópicos da Ajuda” para ver todos os resultados.

Para obter ajuda relacionada com a utilização de uma aplicação, basta clicar no menu Ajuda 
quando estiver a usar a aplicação.
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Abrir rapidamente aplicações
O MacBook vem com aplicações para todas as suas atividades preferidas: navegar na web, veri-
ficar o e-mail, criar documentos e apresentações, partilhar fotografias, ver filmes e muito mais. 
Pode abrir rapidamente aplicações a partir do Spotlight, da Dock ou com o Launchpad.

Launchpad

Pastas

Mac App Store

Abrir uma aplicação. Clique no ícone da aplicação na Dock ou clique no ícone do Launchpad 
na Dock e, depois, clique na aplicação pretendida. Também pode procurar a aplicação com 
o Spotlight e, depois, abrir a aplicação diretamente a partir dos resultados da pesquisa 
do Spotlight.

Organizar aplicações no Launchpad. Arraste uma aplicação para cima de outra aplicação para 
criar uma pasta. Arraste mais aplicações para a nova pasta, para as adicionar. Para remover uma 
aplicação de uma pasta, basta arrastá-la para fora da pasta.

Obter mais aplicações. Clique no ícone da Mac App Store na Dock. Quando descarrega aplica-
ções da Mac App Store, elas são apresentadas no Launchpad. Para obter rapidamente atualiza-
ções para aplicações e para o OS X, clique em Atualizações na Mac App Store.

Carregar a bateria
A bateria do MacBook é recarregada sempre que este está ligado à corrente.

Carregar a bateria. Ligue o MacBook a uma tomada com o cabo incluído e o transformador 
USB-C. Ouvirá um som, que indica que a bateria está a carregar. A bateria recarrega mais rapida-
mente quando o computador está desligado ou no modo de pausa.
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Verificar a carga da bateria. Consulte o ícone de estado da bateria no lado direito da barra de 
menus para ver o nível da bateria ou o estado do carregamento. Clique no ícone para ver quanta 
energia lhe resta se continuar a usar as aplicações, os dispositivos periféricos e as definições do 
sistema que está a usar atualmente.

CarregadaA carregar

Poupar energia da bateria. Reduza o brilho do monitor, feche aplicações e desligue dispositivos 
periféricos que não esteja a usar para prolongar a autonomia da bateria. Pode alterar as defini-
ções de energia no painel de preferências Poupança de Energia (clique no ícone das Preferências 
do Sistema na Dock e, em seguida, clique em Poupança de Energia). Se o MacBook estiver no 
modo de pausa ou de espera e for ligado um dispositivo ao mesmo, a bateria do dispositivo 
poderá ficar sem carga.

Encontrará mais informação acerca da bateria interna recarregável do MacBook, bem como 
sugestões de conservação e desempenho em www.apple.com/pt/batteries.

Migrar os dados

É fácil mover os seus ficheiros e definições de outro Mac ou de um PC para o MacBook. Pode 
transferir os dados durante a configuração inicial do MacBook, através do Assistente de 
Configuração. Caso pretenda transferir dados mais tarde, pode usar o Assistente de Migração 
para copiar sem fios os seus ficheiros de outro Mac, PC ou de uma cópia de segurança do Time 
Machine, através de uma estação-base AirPort (disponível separadamente).

É possível efetuar os dados de transferência através de uma rede sem fios, desde que ambos os 
computadores estejam ligados à mesma rede.

Usar o Assistente de Migração. Abra uma janela do Finder e, em seguida, vá a Aplicações 
> Utilitários e faça duplo clique em Assistente de Migração. Siga as instruções no ecrã 
para transferir a informação através de Wi-Fi. Encontrará informação adicional em 
Mover conteúdos para o seu novo MacBook.

Copiar ficheiros de um dispositivo de armazenamento. Ligue o dispositivo ao MacBook atra-
vés de um adaptador, como o adaptador USB-C para USB (consulte Acessórios). Depois, arraste 
manualmente os ficheiros para o MacBook.

Encontrará mais informação acerca de cópias de segurança do Time Machine, em Cópia de segu-
rança e restauro.
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Utilizar o MacBook
O MacBook foi concebido para ir consigo para qualquer lugar. Graças às funcionalidades inte-
gradas — e a iCloud e ao OS X El Capitan — é fácil ter os seus conteúdos sempre consigo. Pode 
imprimir, reproduzir, partilhar, efetuar videochamadas e efetuar cópias de segurança — tudo isto 
através de rede sem fios. Saiba como pode aproveitar ao máximo o seu MacBook.

Aceder a todos os seus conteúdos, em qualquer lugar, com iCloud

iCloud é a forma mais simples de garantir o acesso permanente aos seus conteúdos mais impor-
tantes. iCloud armazena os seus documentos, fotografias, músicas, aplicações, contactos, calendá-
rios, etc., para que tenha acesso a eles sempre que tiver ligação a uma rede Wi-Fi.

iCloud também mantém tudo atualizado em todos os seus dispositivos. Se tiver um iPhone 
ou iPad, basta iniciar sessão em iCloud com a mesma conta e terá tudo o que necessita em 
qualquer dispositivo.

Eis algumas das ações que pode realizar com iCloud.

Guardar ficheiros em iCloud Drive. Armazene qualquer ficheiro em iCloud Drive e, depois, 
aceda ao mesmo onde quer que esteja — no trabalho, em casa ou em viagem. Para guardar um 
ficheiro em iCloud Drive, abra uma janela do Finder e, depois, arraste o ficheiro para iCloud Drive 
na barra lateral. Pode organizar e atribuir identificadores a ficheiros em iCloud Drive tal como faz 
com os ficheiros no MacBook. Quando edita um ficheiro em iCloud Drive, as edições são mostra-
das em qualquer dispositivo usado com iCloud. 

Noções básicas do MacBook
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Partilhar compras com a Partilha com a família. Pode permitir que seis familiares partilhem 
as respetivas compras na iTunes Store, App Store e iBooks Store, mesmo que todos eles usem 
contas iCloud diferentes. Pague as compras da família com um único cartão de crédito e aprove 
as despesas dos seus filhos a partir do seu MacBook ou dispositivo iOS. Além disso, é possível 
partilhar fotografias, um calendário familiar, lembretes e localizações. Para configurar a Partilha 
com a família, clique no ícone Preferências do Sistema na Dock, clique em iCloud e, depois, clique 
em “Configurar família”.

Partilhar fotografias através da Partilha de fotografias em iCloud. Partilhe fotografias e vídeos 
apenas com as pessoas que selecionar e deixe-as adicionar as suas próprias fotografias, vídeos e 
comentários. Para começar, clique no ícone Preferências do Sistema na Dock, clique em iCloud e, 
depois, clique em Fotografias.

Desfrute das suas compras em qualquer lugar. Quando tem sessão iniciada em iCloud, as com-
pras efetuadas na iTunes Store, na Mac App Store e na iBooks Store estão sempre disponíveis 
no MacBook. Assim, terá acesso a todas as suas músicas, filmes, livros e muito mais onde quer 
que esteja.

Localize o seu MacBook com Encontrar o Mac. Se o seu MacBook for roubado, pode facilmente 
localizá-lo num mapa, bloquear o ecrã do computador ou apagar os respetivos dados remota-
mente. Para ativar Encontrar o Mac, clique no ícone Preferências do Sistema na Dock, clique em 
iCloud e, depois, clique em Encontrar o Mac.

A conta iCloud disponibiliza 5 GB de armazenamento gratuito e as músicas, aplicações, progra-
mas de TV e livros comprados não contam para esse limite de espaço disponível.

Para obter mais informação acerca do que pode fazer com iCloud, vá para a Ajuda Mac e pes-
quise iCloud, ou visite www.apple.com/pt/icloud.

Usar o MacBook e dispositivos iOS em conjunto

Descrição geral
O seu MacBook e os dispositivos iOS interagem de forma perfeita, reforçando as capacidades e 
a portabilidade do MacBook. Basta iniciar sessão na sua conta iCloud no MacBook e nos dispo-
sitivos iOS. Sempre que o MacBook e os dispositivo estiverem próximos uns dos outros, pode 
utilizá-los em conjunto de formas surpreendentes.
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Chamadas telefónicas
Pode atender e efetuar chamadas no seu MacBook.

Atender uma chamada. Quando alguém efetua uma chamada para o seu iPhone, clique na noti-
ficação que é apresentada no ecrã do MacBook. O Mac transforma-se num sistema de alta-voz.

Efetuar uma chamada. Clique num número de telefone no FaceTime, nos Contactos, no Safari, 
no Calendário, no Spotlight ou noutra aplicação.

Mensagens de texto
Envie e receba mensagens SMS e MMS diretamente a partir do MacBook. Quando os seus 
amigos lhe enviam uma mensagem de texto, pode responder-lhes usando o dispositivo que 
tiver mais à mão. Todas as mensagens apresentadas no MacBook são também apresentadas no 
iPhone ou iPad.

Instant Hotspot
Se estiver em viagem e não tiver acesso a uma ligação Wi-Fi, o MacBook pode estabelecer liga-
ção à internet através do hotspot pessoal no iPhone (com iOS 8 ou versão posterior) ou no iPad 
(modelos Cellular com iOS 8 ou versão posterior).

Ligar ao hotspot pessoa do dispositivo. Clique no ícone de Wi-Fi  na barra de menus e, 
depois, selecione o iPhone ou iPad na lista de dispositivos que é apresentada. (Não é necessário 
ativar nada no dispositivo, o MacBook consegue estabelecer ligação automaticamente.)

Verificar o estado da ligação. Consulte o menu Wi-Fi para ver a intensidade do sinal de rede.

Quando o hotspot pessoal não está a ser usado, o dispositivo iOS suspende a ligação automati-
camente para poupar bateria.
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Handoff
Com Handoff, pode prosseguir num dispositivo aquilo em que esteve a trabalhar noutro disposi-
tivo diferente. Trabalhe numa apresentação no MacBook e, depois, continue no iPad. Ou comece 
um e-mail no iPhone e termine-o no MacBook. Quando o MacBook e os dispositivos estão próxi-
mos, aparece um ícone na Dock sempre que uma atividade estiver a ser transferida. Clique para 
retomá-la no ponto em que a deixou.

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

Ativar Handoff no dispositivo iOS. Vá para Definições > Geral > “Handoff e aplicações sugeridas” 
e, depois, toque para ativar Handoff. Caso esta opção não esteja visível, o seu dispositivo iOS não 
suporta Handoff.

Nota:  Para usar Handoff, necessita de um iPhone 5 ou posterior, iPod touch (5.º geração) ou pos-
terior, ou iPad (4.ª geração) ou posterior com iOS 8 instalado. Certifique-se de que o MacBook e o 
dispositivo iOS têm sessão iniciada na mesma conta iCloud.

Handoff é compatível com as seguintes aplicações: Calendário, Contactos, Mail, Mapas, 
Mensagens, Notas, Lembretes, Safari, Keynote, Numbers e Pages.

Encontrará mais informação acerca da utilização de Instant Hotspot, mensagens, cha-
madas telefónicas e Handoff com o MacBook na Ajuda Mac. Em alternativa, visite 
www.apple.com/pt/osx/continuity.

Partilhar, imprimir e reproduzir através de rede sem fios

Descrição geral
Partilhe rapidamente os seus ficheiros, extratos e páginas com AirDrop. Imprima através de rede 
sem fios numa impressora compatível com AirPrint a partir de aplicações como o Mail e o Safari. 
Transmita a música, fotografias e vídeo para o Apple TV com AirPlay.
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AirDrop
AirDrop simplifica a partilha de ficheiros entre o Mac e dispositivos iOS.

Enviar um ficheiro a partir do Finder. Clique no ícone do Finder na Dock e, depois, clique em 
AirDrop na barra lateral à esquerda. Quando a pessoa a quem pretende enviar o ficheiro aparecer 
na janela, arraste o ficheiro para essa pessoa.

Enviar ficheiros a partir de uma aplicação. Ao usar uma aplicação como o Pages ou a Pré-
visualização, clique no botão Partilhar  e selecione AirDrop.

Controlar quem lhe pode enviar ficheiros através de AirDrop. Clique no ícone do Finder na 
Dock, clique em AirDrop na barra lateral e, depois, clique no menu “Permitir que me encontrem” e 
selecione uma opção.

Quando envia um ficheiro a uma pessoa, essa pessoa pode decidir se pretende aceitar o ficheiro. 
Quando alguém lhe envia um ficheiro, poderá encontrá-lo na pasta Descargas do MacBook.

Imprimir através de rede sem fios
Ao imprimir a partir de uma aplicação, basta selecionar uma impressora na lista “Impressoras pró-
ximas” na caixa de diálogo de impressão. Pode usar AirPrint para imprimir através de rede sem 
fios:

 • numa impressora compatível com AirPrint na sua rede Wi-Fi;

 • numa impressora de rede ou numa impressora partilhada por outro Mac na sua rede Wi-Fi;

 • numa impressora ligada à porta USB de uma estação-base AirPort.

Imprimir numa impressora AirPrint. Para imprimir a partir de qualquer aplicação, selecione uma 
impressora AirPrint na lista de impressoras.

Não encontra a impressora que procura? Certifique-se de que está ligada à mesma rede Wi-Fi 
que o MacBook. Caso esteja e, mesmo assim, não consiga vê-la, experimente adicioná-la: clique 
no ícone Preferências do Sistema na Dock, clique em Impressão e Digitalização e, depois, clique 
em Adicionar (+). (pode ser necessário ligar a impressora ao MacBook através de USB).
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Consulte Acerca do AirPrint e 
OS X: software de impressoras e digitalizadores disponível para descarga para obter uma lista de 
impressoras compatíveis com AirPrint e outras impressoras suportadas.

AirPlay
Projete o ecrã do MacBook no televisor através da projeção AirPlay. Se o televisor de alta defini-
ção estiver ligado ao Apple TVe o Apple TV estiver na mesma rede Wi-Fi do MacBook, pode pro-
jetar o monitor do MacBook no ecrã do televisor ou usar o televisor como um segundo monitor.

Usar a projeção AirPlay. Clique no ícone de AirPlay  na barra de menus e, depois, selecione o 
seu Apple TV. Quando um monitor AirPlay está ativo, o ícone fica azul.

Nalguns casos, é possível usar um monitor AirPlay mesmo que não esteja na mesma rede Wi-Fi 
do Apple TV (denominado AirPlay ponto a ponto). Para utilizar AirPlay ponto a ponto, neces-
sita de um Apple TV (3.ª geração rev A, modelo A1469 ou posterior) com software Apple TV 7.0 
ou posterior.

Apple TV e estações-base AirPort são vendidos separadamente em store.apple.com/pt/ ou numa 
loja Apple.

Encontrará mais informação acerca de AirDrop, AirPrint e AirPlay na Ajuda Mac. Encontrará 
mais informação sobre a utilização de um segundo monitor com o MacBook em Usar um 
monitor externo.

Efetuar videochamadas com FaceTime

O MacBook tem uma câmara FaceTime que pode usar para efetuar videochamadas FaceTime.

Efetuar uma videochamada. Clique no ícone do Launchpad na Dock e, depois, clique em 
FaceTime. Comece a digitar um nome ou número e, se estiver na lista contactos, o FaceTime 
conclui-o automaticamente. Depois, clique no botão da câmara junto ao nome da pessoa para 
efetuar a chamada.

Câmara FaceTime
Faça chamadas de vídeo, filme 
vídeo e tire fotografias.
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Também pode usar a câmara para tirar fotografias e gravar vídeo com o Photo Booth. Para obter 
mais informação, abra a Ajuda Mac e procure FaceTime ou Photo Booth.

Para optimizar as videochamadas, use o FaceTime num ambiente bem iluminado.

Usar um monitor externo
A porta USB-C no MacBook suporta saída de vídeo. É possível usar um monitor externo, um pro-
jetor ou um televisor de alta definição com o MacBook.

Ligar um monitor ou projetor VGA. Use um cabo VGA e um adaptador multiportas USB-C VGA.

Ligar um monitor ou projetor HDMI ou um televisor de alta definição. Use um cabo HDMI e 
um adaptador multiportas USB-C Digital AV.

Os adaptadores são vendidos separadamente. Em Acessórios encontrará mais informação acerca 
de adaptadores para o MacBook. 

Cópia de segurança e restauro

Para garantir a segurança dos seus ficheiros, é importante efetuar cópias de segurança do 
MacBook regularmente. A forma mais simples de efetuar cópias de segurança consiste em utili-
zar o Time Machine — que está integrado no MacBook — com uma AirPort Time Capsule sem 
fios (vendida separadamente) ou um dispositivo de armazenamento externo auto-alimentado 
ligado ao MacBook (através de um adaptador disponível). Encontrará informação acerca de 
adaptadores para o MacBook em Acessórios.
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Configurar o Time Machine. Certifique-se de que o MacBook está na mesma rede Wi-Fi que 
a AirPort Time Capsule, ou ligue o dispositivo de armazenamento ao MacBook. Depois, clique 
no ícone Preferências do Sistema na Dock, clique em Time Machine e, depois, clique em Ativo. 
Selecione a unidade que pretende usar na cópia de segurança e está tudo pronto.

Time Machine:

 • efetua uma cópia de segurança automática de todo o MacBook, incluindo ficheiros do sistema, 
aplicações, contas, preferências, música, fotografias, filmes e documentos;

 • memoriza o estado do seu computador num determinado dia, para que possa revisitar o seu 
MacBook tal como estava no passado ou obter uma versão mais antiga de um documento;

 • permite restaurar todo o sistema a partir de uma cópia de segurança do Time Machine. Assim, 
se algo acontecer ao seu MacBook, os seus ficheiros estarão sãos e salvos.

Para obter mais informação acerca da cópia de segurança e restauro do MacBook, vá para a 
Ajuda Mac e pesquise Time Machine, cópia de segurança ou restauro. Encontrará mais informa-
ção acerca da AirPort Time Capsule em www.apple.com/pt/airport-time-capsule.

A AirPort Time Capsule é vendida separadamente em store.apple.com/pt/ ou numa loja Apple.
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Obter respostas

Encontrará muito mais informação sobre a utilização do MacBook na Ajuda Mac.

Obter ajuda. Clique no ícone do Finder na Dock e, depois, clique no menu Ajuda na barra de 
menus e digite uma pergunta ou termo no campo de pesquisa. Selecione um tópico na lista de 
resultados ou selecione “Mostrar todos os tópicos da Ajuda” para ver todos os tópicos.

Para obter informações sobre Proceda da seguinte forma

Suporte do MacBook Visite www.apple.com/pt/support/macbook.

Especificações do MacBook Visite www.apple.com/pt/macbook/specs.

Usar o MacBook em segurança Consulte Informação de segurança importante.

Informações importantes do MacBook Selecione o menu Apple () > Acerca deste Mac. 
Depois, clique em Informação importante > Guia de 
informação sobre o produto.
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Acerca das aplicações
O MacBook vem com um conjunto de excelentes aplicações para as atividades do dia-a-dia, tais 
como navegar na web, enviar correio e mensagens ou organizar o seu calendário. Inclui ainda 
aplicações como Fotografias, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers e Keynote, para poder dar 
largas à sua criatividade e aumentar a produtividade desde o primeiro minuto.

Para descobrir ainda mais aplicações, visite a Mac App Store. Organize as suas receitas, seja DJ 
numa festa ou jogue o jogo mais recente no mercado — há uma aplicação para tudo o que pre-
tende fazer. Basta clicar no ícone da App Store na Dock.

Para obter ajuda relacionada com a utilização de qualquer aplicação, basta clicar no menu Ajuda 
(na barra de menus, na parte superior do ecrã) quando estiver a usar a aplicação.

Aplicações
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Safari

O Safari é a melhor forma de navegar na web no Mac. Basta clicar no campo de pesquisa inteli-
gente e vê os ícones dos seus sites favoritos, ou digitar um termo de pesquisa ou endereço web 
— o Safari sabe a diferença e envia-o para o sítio certo. Pode guardar páginas na Lista de leitura 
para ler quando lhe der mais jeito e fixar os sites que visita com mais frequência, para os manter 
abertos, atualizados e de fácil acesso. Na vista de separadores, pode ver todos os separadores 
que tem abertos — incluindo nos seus dispositivos iOS.

Vista de favoritos
Clique no campo de 
pesquisa inteligente 
para ver os ícones dos 
seus sites favoritos.

Partilhar
Envie páginas web ou 
partilhe-as facilmente 
através das redes 
sociais.

Sites fixados
Crie sites fixados para 
manter os seus sites 
favoritos abertos, ativos 
e facilmente acessíveis.
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Mail

O Mail permite gerir todas as contas de e-mail a partir de uma única aplicação. Funciona com 
serviços de e-mail populares como iCloud, Gmail, Yahoo Mail e AOL Mail.

Pode enviar anexos grandes com Mail Drop — os anexos são enviados para iCloud e os des-
tinatários recebem uma ligação para os anexos. A Marcação permite-lhe preencher e assinar 
formulários ou anotar um PDF. Pode ainda apagar mensagens ou marcá-las como lidas ou por 
ler com uma passagem do dedo no trackpad. Para começar, basta abrir o Mail e o Assistente de 
Configuração ajuda a configurar as contas.

Pesquisa
Limite rapidamente 
os resultados da 
pesquisa para encontrar 
exatamente o que 
procura.

Sugestões inteligentes
Adicione nomes ou eventos 
numa mensagem de e-mail aos 
seus contactos ou calendários, 
com um só clique.

Todo o e-mail
Veja todas as 
contas no Mail.
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Calendário

Organize o seu dia-a-dia com o Calendário. Pode criar calendários distintos: um para casa, outro 
para a escola e um terceiro para o trabalho. Veja todos os calendários numa única janela ou opte 
por ver apenas aqueles que pretende. Crie e envie convites para eventos e veja quem respondeu. 
Adicione uma localização a um evento e o Calendário inclui um mapa e a previsão do tempo, 
calcula o tempo de viagem e avisa quando chegar a altura de partir. Utilize iCloud para atualizar 
automaticamente os calendários iCloud em todos os seus Macs e dispositivos iOS ou para parti-
lhar os calendários com outros utilizadores de iCloud.

Pode partilhar calendários iCloud e adicionar calendários Google e Yahoo.

Adicionar um evento
Clique + para criar um 
evento num instante.

Inspetor de eventos
O Calendário mostra a 
localização de um evento 
no mapa e calcula o tempo 
de viagem.

Vista de calendário
Selecione a vista que 
preferir: dia, semana, 
mês ou ano.
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Notas

As suas notas podem agora incluir muito mais de que texto — adicione fotografias, vídeos e con-
teúdo de outras aplicações, tais como ligações web do Safari e endereços do Mapas. Faça listas 
e vá assinalando cada elemento à medida que o for completando. Quando os seus dispositivos 
têm sessão iniciada na mesma conta iCloud, as suas notas são mantidas atualizadas em todos 
eles; pode assim criar uma lista de afazeres no Mac e ir assinalando elementos no iPhone.

Listas
Crie listas úteis para 
os seus afazeres.

Fotografias
Arraste fotografias e outros 
elementos para as suas notas.
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Mensagens

Pode comunicar de diversas formas através da aplicação Mensagens. Basta iniciar sessão com o 
seu ID Apple para poder trocar mensagens iMessage e SMS (contendo texto, fotografias, vídeos, 
etc.) com qualquer pessoa que tenha um Mac, iPad, iPhone ou iPod touch. Com iMessage, pode 
ainda iniciar uma conversa no seu dispositivo iOS e prossegui-la no seu MacBook. Pode facil-
mente iniciar e gerir conversas de grupo, incluindo dar um título à conversa e adicionar parti-
cipantes. E, se quiser falar com alguém cara-a-cara, pode iniciar uma videochamada FaceTime 
diretamente de uma conversa na aplicação Mensagens.

Gerir conversas
Clique em Detalhes para iniciar 
uma chamada FaceTime ou ver 
os anexos da conversa.

Confirmações de 
entrega
Saiba quando a 
sua mensagem foi 
recebida.

Respostas em curso
Os três pontos 
significam que a 
resposta esta a 
ser escrita.

Nota:  Para usar videochamadas FaceTime, tanto a pessoa que inicia a chamada como o desti-
natário necessitam de um dispositivo compatível com FaceTime. Esta funcionalidade não está 
disponível em todos os países ou regiões.
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Mapas

Explore novos destinos e obtenha indicações no Mac com a aplicação Mapas. Veja localizações 
utilizando imagens padrão ou de satélite, ou utilize o Flyover para sobrevoar as cidades selecio-
nadas em 3D com qualidade fotográfica. Pode também ver opções de transportes públicos em 
determinadas cidades. Pode procurar informações sobre pontos de interesse locais, como restau-
rantes e hotéis, e a aplicação Mapas apresenta-lhe números de telefone, fotografias e até mesmo 
críticas no Yelp. Uma vez encontrado o destino, Mapas proporciona indicações passo a passo, 
para itinerários de carro, a pé e até se se deslocar de transportes (disponível só em determinadas 
cidades), que pode enviar para o iPhone para navegar quando precisar.

Indicações
A aplicação Mapas fornece 
indicações detalhadas, 
incluindo informações de 
trânsito.

Transportes públicos
Planeie o seu 
itinerário, de autocarro, 
comboio, metro ou 
ferry.

Enviar para o iPhone
Envie indicações para o 
iPhone para obter indicações 
faladas de navegação.

AVISO:  Encontrará informação importante acerca da navegação e como evitar distrações que 
podem levar a situações perigosas em Informação de segurança importante.
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Spotlight

O Spotlight é uma maneira fácil de encontrar o que procura no Mac. Basta clicar no ícone do 
Spotlight  na barra de menus ou premir Comando + barra de espaço e, em seguida, começar 
a digitar. O Spotlight procura resultados no Mac (incluindo documentos, contactos e mensagens 
de e-mail) e na Wikipédia, no Bing, mapas, filmes, tempo, bolsa, desporto e mais. Pode realizar 
ações diretamente a partir dos resultados da pesquisa: efetuar uma chamada, enviar um e-mail, 
obter indicações ou converter moedas.

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

Resultados
Veja diversos resultados de pesquisa 
Spotlight, incluindo informação do tempo, 
bolsa, desporto, transportes e muito mais.

Nota:  Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todos os países ou regiões.
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iTunes

Com o iTunes pode usufruir da sua música, filmes, programas de TV e muito mais. A aplicação 
iTunes no Mac inclui a iTunes Store, onde pode descobrir velhos clássicos ou novos favoritos. 
Inclui igualmente Apple Music — um serviço de música revolucionário, rádio em direto Beats 1 e 
Connect, onde pode interagir com os seus intérpretes favoritos.

Biblioteca
Organize e tire proveito 
das suas músicas, 
filmes, programas de TV, 
podcasts e mais.

Apple Music
Faça a sua assinatura 
para poder escolher entre 
milhões de músicas. Ouça 
a rádio Beats 1 em direto. 
Mantenha-se em contacto 
com os seus intérpretes 
favoritos.

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

Fotografias, iMovie e GarageBand oferecem formas fantásticas de criar e partilhar fotografias, 
filmes e música. A aplicação Fotografias ajuda a organizar a biblioteca e a criar álbuns fotográfi-
cos, postais e calendários espetaculares. E, com a Fototeca em iCloud, pode manter a sua coleção 
inteira de fotografias e vídeos em iCloud e vê-la em todos os seus dispositivos. O iMovie permite-
-lhe transformar os seus vídeos caseiros em filmes magníficos e trailers de cinema memoráveis 
ao estilo de Hollywood. E o GarageBand tem tudo aquilo de que precisa para aprender a tocar 
um instrumento, compor uma letra ou gravar uma música.

Fotografias
As fotografias 
são organizadas 
automaticamente por 
data e localização.

Partilhar
Publique os favoritos no 
Facebook ou partilhe-os 
através de iCloud ou 
Mensagens.

Projetos
Crie e encomende 
facilmente álbuns, 
postais e calendários 
personalizados.
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Pages, Numbers e Keynote

Crie documentos, folhas de cálculo e apresentações incríveis no Mac. Modelos fantásticos dão-
-lhe um excelente ponto de partida: basta adicionar as suas palavras e fotografias. E pode per-
sonalizar tudo num instante: basta selecionar texto ou um objeto e todas as opções disponíveis 
são apresentadas no painel de formatação à direita. Abra e edite ficheiros do Microsoft Office, e 
partilhe facilmente uma hiperligação para o seu trabalho com a aplicação Mail ou Mensagens, 
diretamente a partir da barra de ferramentas.

Adicionar imagens, etc.
Crie documentos multimédia 
com imagens, filmes, 
gráficos, etc.

Partilhar
Partilhe facilmente 
uma hiperligação para 
o seu trabalho com 
as aplicações Mail e 
Mensagens.

Painel de formatação
No painel Formatação, 
as ferramentas estão 
todas a um clique de 
distância.
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Informação de segurança importante
AVISO:  O incumprimento destas instruções de segurança pode resultar na deflagração de fogo, 
choque elétrico ou outros ferimentos, ou danos no MacBook ou outra propriedade. Leia todas 
as informações de segurança abaixo fornecidas antes de começar a usar o seu MacBook.

Bateria integrada. Não tente substituir nem remover a bateria pelos seus meios. Poderá danificar 
a bateria, o que pode causar sobreaquecimento e ferimentos. A bateria recarregável de iões de 
lítio do MacBook deve ser substituída pela Apple ou por um centro de assistência autorizado e 
tem de ser reciclada ou eliminada separadamente do lixo doméstico. Não exponha o MacBook a 
fontes de calor intenso, como radiadores ou lareiras, cujas temperaturas possam exceder 100° C. 
Não aproxime a bateria do fogo.

Encontrará informação acerca da assistência e reciclagem de baterias em 
www.apple.com/pt/batteries/service-and-recycling.

Manuseamento. Manuseie o MacBook com cuidado. A sua estrutura é constituída por metal, 
vidro e plástico e possui componentes eletrónicos sensíveis no interior. Instale o MacBook numa 
superfície de trabalho estável, que permita uma circulação de ar adequada sob e em torno do 
computador. O MacBook pode ficar danificado se sofrer uma queda, for queimado, perfurado ou 
esmagado ou se estiver em contacto com líquido. Não utilize um MacBook danificado, como, por 
exemplo, com uma fissura no ecrã, já que pode provocar uma lesão.

Água e locais húmidos. Mantenha o MacBook afastado de fontes de líquidos, tais como bebidas, 
lavatórios, banheiras, duches, etc. Proteja o MacBook da humidade e do tempo húmido, tal como 
a chuva, a neve e o nevoeiro. 

Reparação. O MacBook não tem peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não abra nem 
desmonte o MacBook e não tente repará-lo sozinho ou substituir componentes. Ao desmontar o 
MacBook poderá danificá-lo ou pode lesionar-se. Caso o MacBook necessite de assistência, esteja 
danificado, não funcione ou entre em contacto com líquido, contacte a Apple ou um centro de 
reparações autorizado pela Apple, tal como um Centro de Assistência Autorizado Apple. Caso 
tente abri-lo, poderá danificar o seu computador e esses danos não estão cobertos pela garantia 
limitada do MacBook.

Navegação. Os mapas, as indicações e as aplicações com base na localização dependem dos 
serviços de dados. Estes serviços de dados estão sujeitos a alterações e podem não estar disponí-
veis em todos os países ou regiões, o que significa que as informações baseadas em localizações, 
indicações ou mapas poderão estar indisponíveis, incorretos ou incompletos. Compare as infor-
mações disponibilizadas no MacBook dispositivo com a sua localização atual e recorra a sinais 
afixados para resolver as discrepâncias. Não use estes serviços ao realizar atividades que exigem 
muita atenção. Cumpra sempre a sinalização, as leis e os regulamentos em vigor nos locais onde 
utilizar o MacBook e use sempre o bom senso.

Segurança, manuseamento e 
suporte
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Carregamento. Carregue o MacBook apenas com o transformador USB-C de 29W incluído ou 
com cabos e transformadores de outros fabricantes que sejam compatíveis com USB-C e que 
cumpram as normas aplicáveis.

Usar cabos ou carregadores danificados, bem como carregar na presença de humidade pode 
resultar na deflagração de fogo, choque elétrico ou outros ferimentos, ou danos no MacBook 
ou outra propriedade. Quando usar o transformador USB-C de 29W incluído para carregar o 
MacBook, certifique-se de que o cabo de carregamento USB-C (2 m) está totalmente inserido no 
transformador antes de ligar o transformador a uma tomada.

Exposição prolongada ao calor. O MacBook e o transformador USB-C de 29W podem aquecer 
bastante durante o uso normal. O MacBook e o transformador USB-C de 29W cumprem os limi-
tes de temperatura para superfícies acessíveis aos utilizadores, definidos pela norma internacio-
nal para segurança de equipamento de tecnologias de informação (IEC 60950-1). No entanto, 
mesmo dentro destes limites, um contacto prolongado com superfícies quentes pode causar 
conforto ou ferimentos. 

Use o bom senso para evitar situações de contacto prolongado da pele com um dispositivo ou o 
respetivo transformador em funcionamento ou ligado a uma fonte de alimentação. Por exemplo, 
não adormeça com um dispositivo ou transformador ligado a uma fonte de alimentação. Não 
utilize o MacBook sobre uma almofada, lençol ou outro material macio que possa bloquear as 
aberturas de ventilação. É importante manter o MacBook e o respetivo transformador USB-C de 
29W num espaço bem ventilado quando está a ser utilizado ou a carregar.

Nunca tente introduzir objetos nas aberturas de ventilação, pois isso pode ser perigoso e pro-
vocar o sobreaquecimento do computador. Nunca coloque nada sobre o teclado ao utilizar 
o MacBook. Se tiver o MacBook ao colo e a temperatura do computador causar desconforto, 
retire-o do colo e coloque-o numa superfície de trabalho estável e bem ventilada. Tome especial 
cuidado, se tiver alguma condição física que afete a sua capacidade de detetar o contacto com 
superfícies quentes. 

Transformador USB-C de 29W. Para utilizar o transformador USB-C de 29W em segurança e redu-
zir a possibilidade de lesões ou danos devido ao calor, proceda de uma das seguintes formas:

 • Ligue o transformador USB-C de 29W diretamente a uma tomada elétrica.

 • Se estiver a utilizar o cabo de extensão do transformador, coloque o transformador numa 
secretária, numa mesa ou no chão, num local com boa ventilação.

Desligue o transformador e quaisquer outros cabos, caso se verifique qualquer uma das seguin-
tes condições:

 • se pretender limpar a parte exterior (utilize apenas o procedimento recomendado descrito em 
Informação de manuseamento importante).

 • se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem gastos ou danificados;

 • se o MacBook ou o transformador USB-C de 29W tiverem sido expostos a chuva ou humidade 
excessiva, ou se tiverem sido derramados líquidos na parte exterior;

 • se o MacBook ou o transformador USB-C de 29W tiverem caído, se a parte exterior estiver 
danificada ou se lhe parecer que é necessária assistência ou reparação.

Se houver detritos na porta de alimentação, remova-os com cuidado com uma mecha de 
algodão seco.

Especificações do transformador USB-C de 29W: 

 • Frequência: 50 a 60 Hz, monofásica

 • Tensão de linha: 100 a 240 V
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 • Tensão de saída: 14,5 V CC, 2,0 A ou 5,2 V CC, 2,4 A

Perda auditiva. Ouvir som a volumes elevados pode causar danos auditivos. Ruído de fundo 
e a exposição continuada a volumes muito elevados pode fazer com que os sons pareçam 
mais baixos do que realmente são. Use apenas auriculares ou auscultadores compatíveis com 
o MacBook. Ligue o áudio e verifique o volume antes de introduzir qualquer equipamento no 
ouvido. Encontrará mais informação acerca da perda auditiva em www.apple.com/pt/sound.

AVISO:  Para evitar eventuais danos auditivos, não ouça nada a volumes muito elevados durante 
períodos longos.

Exposição a radiofrequência. O MacBook usa sinais de rádio para estabelecer ligação a 
redes sem fios. Encontrará informação acerca da energia de radiofrequência (RF) resul-
tante os sinais de rádio e as medidas que pode adoptar para minimizar a exposição em 
www.apple.com/legal/rfexposure.

Interferência em dispositivos médicos. O MacBook contém componentes e rádios que emitem 
campos eletromagnéticos, que podem causar interferências em pacemakers, desfibrilhadores 
ou outros dispositivos médicos. Guarde uma distância segura entre o dispositivo médico e o 
MacBook. Consulte o seu médico assistente ou o fabricante do dispositivo médico para obter 
informações específicas sobre o dispositivo médico. Se suspeitar que o MacBook está a inter-
ferir no funcionamento do seu pacemaker ou qualquer outro dispositivo médico, pare de usar 
o MacBook.

Problemas médicos. Caso tenha algum problema médico que acredite que possa ser afetado 
pela utilização do MacBook (por exemplo, convulsões, desmaios, fadiga ocular ou dores de 
cabeça), consulte o seu médico assistente antes de utilizar o MacBook. 

Movimentos repetitivos. Quando realiza atividades repetitivas como digitar ou jogar jogos no 
MacBook, poderá sentir desconforto nas mãos, braços, pulsos, ombros, pescoço ou noutras partes 
do corpo. Se sentir desconforto, pare de usar o MacBook e consulte um médico.

Perigo de asfixia. Alguns acessórios do MacBook podem representar um perigo de asfixia para 
crianças pequenas. Mantenha esses acessórios fora do alcance de crianças pequenas.

Atividades de alto risco. O MacBook não foi concebido para qualquer utilização onde a falha do 
computador possa causar mortes, danos pessoais ou danos ambientais graves.

Atmosferas explosivas. Carregar ou usar o MacBook num espaço com uma atmosfera poten-
cialmente explosiva, tais como espaços onde existem elevados níveis de químicos, vapores ou 
partículas industriais no ar (como grãos, pó ou pós metálicos), pode ser perigoso. Respeite todos 
os sinais e instruções.

Informação de manuseamento importante
Ambiente de utilização. A utilização do seu MacBook fora destes valores pode afetar o 
desempenho:

 • Temperatura de funcionamento: 10° a 35° C

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

 • Humidade relativa: 0% a 90% (sem condensação)

 • Altitude de funcionamento: testado entre 0 e 3000 metros.
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Transportar o MacBook. Se transportar o seu MacBook numa mala ou pasta, certifique-se de 
que não existem objetos soltos (tais como clips ou moedas) que possam entrar acidentalmente 
no computador através das aberturas de ventilação ou que possam ficar presos dentro de uma 
porta. 

Utilização de conectores e portas. Nunca force a entrada de um conector numa porta. Ao ligar 
um dispositivo, certifique-se de que a porta não tem detritos, que o conector corresponde à 
porta e que posicionou o conector corretamente em relação à porta.

Utilização do cabo de carregamento USB-C (2 m). Alguns padrões de utilização podem contri-
buir para o desgaste ou quebra de cabos. O cabo de carregamento USB-C, como qualquer outro 
fio ou cabo metálico, está sujeito a ficar mais fraco ou quebradiço, se for repetidamente dobrado 
no mesmo local. Procure criar curvas suaves em vez de ângulos no cabo. Inspecione regular-
mente os cabos e os conectores para ver se estão torcidos, quebrados, dobrados ou danificados. 
Caso detecte algum dano desse tipo, deixe de utilizar o cabo de carregamento USB-C.

Armazenar o MacBook. Se tencionar guardar o MacBook durante um período alargado, guarde-
-o num local fresco (idealmente, a 22º C) e descarregue a bateria aproximadamente até 50 por 
cento. Se guardar o computador por um período superior a cinco meses, pode manter a capaci-
dade da bateria recarregando-a até 50 por cento, a cada seis meses ou aproximadamente.

Limpar o MacBook. Ao limpar o exterior do MacBook e respetivos componentes, primeiro desli-
gue o MacBook e, em seguida, desligue o transformador USB-C de 29W. Em seguida, humedeça 
um pano limpo que não liberte pêlos para limpar o exterior do MacBook. Evite a entrada de 
humidade nas aberturas. Não pulverize líquido diretamente no computador. Não utilize aeros-
sóis, solventes, abrasivos ou produtos de limpeza com água oxigenada que possam danificar 
o acabamento.

Limpar o ecrã do MacBook. Para limpar o ecrã do MacBook, primeiro desligue o MacBook e des-
ligue o transformador USB-C de 29W da tomada. Humedeça apenas com água um pano limpo 
que não liberte pêlos e limpe o ecrã. Não pulverize líquido diretamente no ecrã. 

Compreender a ergonomia
Ao utilizar o teclado e o trackpad do computador, os ombros devem estar relaxados. O braço e 
o antebraço devem formar um ângulo ligeiramente superior a 90º, com o pulso e a mão numa 
linha reta.

Assim nãoAssim

Use toques leves ao digitar ou ao utilizar o trackpad, e mantenha as mãos e os dedos descontraí-
dos. Evite colocar os polegares por baixo das palmas das mãos.

Assim nãoAssim
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Mude a posição das mãos com frequência para evitar a fadiga. Alguns utilizadores de compu-
tadores podem sentir desconforto nas mãos, pulsos ou braços após um trabalho intensivo sem 
descanso. Se começar a sentir uma dor crónica ou desconforto nas mãos, nos pulsos ou braços, 
consulte um médico especialista.

Rato externo. Se utilizar um rato externo, posicione o rato à mesma altura do teclado e a uma 
distância confortável.

Cadeira. Uma cadeira ajustável que proporcione um apoio firme e confortável é a melhor opção. 
Ajuste a altura da cadeira de modo a que as coxas fiquem horizontais e os pés paralelos ao chão. 
A parte posterior da cadeira deve proporcionar apoio para a parte inferior das costas (região 
lombar). Siga as instruções do fabricante para ajustar as costas da cadeira corretamente ao corpo.

Ecrã integrado. Ajuste o ângulo do ecrã para minimizar o brilho e os reflexos das luzes no teto 
e das janelas. Não force o ecrã, se encontrar resistência. O ecrã não foi concebido para abrir para 
além de 135 graus.

Pode ajustar o brilho do ecrã ao transportar o computador de um sítio para outro, ou em caso de 
alteração das condições de iluminação na sua área de trabalho.

Encontrará mais informação acerca da ergonomia em www.apple.com/about/ergonomics.

A Apple e o ambiente
A Apple Inc. reconhece a sua responsabilidade em minimizar os impactos ambientais relaciona-
dos com os seus produtos e operações.

Encontrará informação em www.apple.com/pt/environment.

Mais informações, assistência e suporte
Encontrará mais informação acerca do seu MacBook através da Ajuda Mac, do Relatório do sis-
tema, do Apple Hardware Test e dos recursos online.

Ajuda Mac Frequentemente, pode obter respostas às suas perguntas, assim como instruções e 
informações de resolução de problemas na Ajuda Mac, diretamente o seu Mac. Clique no ícone 
do Finder na Dock, clique em Ajuda na barra de menus e selecione Ajuda Mac.

Relatório do sistema. Para obter informações acerca do seu MacBook, utilize o Relatório do 
sistema. Apresenta o hardware e o software instalado, o número de série e a versão do sistema 
operativo, a quantidade de memória instalada, etc. Para abrir o Relatório do sistema, selecione o 
menu Apple () > Acerca deste Mac e, depois, clique em “Relatório do sistema”.

Apple Hardware Test. É possível utilizar o Apple Hardware Test (AHT) para ajudar a determi-
nar se existe algum problema num dos componentes do computador, como a memória ou 
o processador.

Para utilizar o Apple Hardware Test, desligue todos os dispositivos externos, excepto o transfor-
mador. Reinicie o MacBook e mantenha premida a tecla D durante o arranque. Quando for apre-
sentado o ecrã de seleção do AHT, selecione o idioma correspondente ao local onde se encontra. 
Prima Enter no teclado ou clique na seta para a direita. Quando for apresentado o ecrã principal 
do AHT (após cerca de 45 segundos), siga as instruções no ecrã. Se o AHT detectar um problema, 
é apresentado um código de erro. Registe o código de erro antes de executar as opções de 
suporte. Se o AHT não detectar qualquer falha no hardware, o problema poderá estar relacio-
nado com o software.
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Recursos online. Encontrará apoio online e informação de suporte em 
www.apple.com/pt/support. Encontrará informação acerca dos produtos da Apple, poderá con-
sultar os manuais online e procurar atualizações de software. Contacte outros utilizadores de 
produtos Apple, obtenha serviço, apoio e ajuda profissional da Apple. 

Suporte AppleCare. Se necessitar de assistência, os técnicos de assistência telefónica do plano 
AppleCare podem ajudar com a instalação e abertura de aplicações e na resolução de proble-
mas. Ligue para o número do centro de assistência mais próximo (os primeiros 90 dias são gra-
tuitos). Tenha à mão a data de aquisição e o número de série do seu MacBook quando efetuar 
a chamada.

Os 90 dias de suporte telefónico gratuito começam a partir da data de compra.

País Número de telefone Endereço Web

Estados Unidos 1-800-275-2273 www.apple.com/support

Austrália (61) 1-300-321-456 www.apple.com/au/support

Canadá 1-800-263-3394 Inglês: www.apple.com/ca/support

Francês: 
www.apple.com/ca/fr/support

Irlanda 1-800-804-062 www.apple.com/ie/support

Nova Zelândia 00800-7666-7666 www.apple.com/nz/support

Reino Unido (44) 0844 209 0611 www.apple.com/uk/support

Os números de telefone podem ser alterados e podem ser aplica-
dos custos telefónicos locais e nacionais. Encontrará uma lista completa em 
www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

Declaração de conformidade da FCC
Este dispositivo encontra-se em conformidade com a secção 15 das normas da FCC. A utilização 
está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências 
nocivas, e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interfe-
rências que possam causar anomalias no funcionamento.

Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que se 
pode verificar desligando e ligando o equipamento, encoraja-se o utilizador a tentar corrigir as 
interferências utilizando algumas das seguintes medidas:

 • reorientar ou colocar a antena de recepção noutra posição;

 • aumentar a distância entre o equipamento e o receptor;

 • ligar o equipamento numa tomada que tenha um circuito diferente da tomada onde está 
ligado o receptor;

 • consultar o revendedor ou pedir ajuda a um profissional técnico de rádio ou televisão.

Importante:  As alterações ou modificações efetuadas a este produto que não sejam autorizadas 
pela Apple poderão invalidar a conformidade de compatibilidade eletromagnética (EMC) e tec-
nologia sem fios e anular a sua autoridade para operar o produto. 
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Este produto demonstrou conformidade de EMC em determinadas condições, incluindo a uti-
lização de dispositivos periféricos compatíveis e cabos protegidos (incluindo cabos de rede 
Ethernet) entre componentes do sistema. É importante que utilize dispositivos periféricos com-
patíveis e cabos protegidos entre os componentes do sistema para reduzir a possibilidade de 
causar interferência em rádios, televisores e outros aparelhos eletrónicos.

Se necessário, contacte a Apple ou leve o MacBook a um centro de reparações autorizado pela 
Apple, tal como um Centro de Assistência Autorizado Apple. Em alternativa, consulte um técnico 
de rádio/televisão para obter sugestões adicionais.

Entidade responsável (contactar apenas para questões relacionadas com a FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Declaração de conformidade do Canadá
Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS isenta(s) de licença da Industry 
Canada. A utilização está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá 
causar interferências, e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências, incluindo 
interferências que possam causar anomalias no funcionamento do dispositivo.

A utilização na banda 5150–5250 MHz destina-se apenas a ambientes interiores para reduzir o 
potencial de interferência prejudicial aos sistemas de satélites móveis de co-canal. 

Informa-se os utilizadores que os radares de alta potência são atribuídos como utilizadores 
primários (ou seja, utilizadores prioritários) das bandas 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz e que 
estes radares podem causar interferência e/ou danificar 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)

Europa – Declaração de Conformidade da UE

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

Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível em 
www.apple.com/euro/compliance.
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O representante da Apple na UE é a Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, 
Cork, Irlanda.

Este dispositivo pode ser utilizado na Comunidade Europeia.

Restrições da Comunidade Europeia
Este dispositivo está restrito à utilização no interior no intervalo de frequência 5150 a 5350 MHz. 

Declaração de conformidade ENERGY STAR®

Como parceira ENERGY STAR®, a Apple determinou que as configurações padrão deste produto 
estão em conformidade com as diretrizes ENERGY STAR® relativas à eficiência energética. O 
programa ENERGY STAR® é uma parceria com fabricantes de equipamento eletrónico para pro-
mover produtos eficientes energeticamente. Reduzir o consumo energético dos produtos poupa 
dinheiro e ajuda a conservar recursos valiosos.

O MacBook é fornecido com a gestão energética ativada e o computador está definido para 
entrar em modo de pausa após 10 minutos de inatividade do utilizador. Para reativar o computa-
dor, clique no trackpad ou prima qualquer tecla do teclado. Para alterar esta definição, clique no 
ícone Preferências do Sistema na Dock e, depois, clique em Poupança de Energia.

Encontrará mais informação acerca da ENERGY STAR em www.energystar.gov.

Informações sobre eliminação e reciclagem

Este símbolo indica que este produto e/ou a respetiva bateria não devem ser eliminados com o 
lixo doméstico. Quando decidir eliminar este produto e/ou a respetiva bateria, faça-o de acordo 
com as leis e diretrizes ambientais locais.

Encontrará informação acerca do programa de reciclagem da Apple, dos pontos 
de recolha, das substâncias de uso restrito e de outras iniciativas ambientais em 
www.apple.com/pt/environment.

União Europeia — Informações sobre eliminação

O símbolo acima significa que de acordo com as leis e regulamentos locais o seu produto e/ou 
a respetiva bateria devem ser eliminados em separado do lixo doméstico. Quando este produto 
chegar ao fim de vida coloque-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A 
recolha e a reciclagem separadas do produto e/ou da respetiva bateria no momento da elimi-
nação contribuem para a conservação dos recursos naturais e garantem que são reciclados de 
forma a proteger a saúde humana e o ambiente.

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
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Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo domés-
tico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e dire-
trizes 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 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 a eliminação da bateria
A bateria do MacBook deve ser mantida, substituída ou reciclada pela Apple ou por um centro 
de assistência autorizado e tem de ser reciclada ou eliminada separadamente do lixo doméstico, 
de acordo com as normas e leis ambientais locais. Encontrará informação acerca da assistência e 
reciclagem de baterias em www.apple.com/pt/batteries/service-and-recycling.

Informações sobre a eliminação em Taiwan

Declaração de bateria de Taiwan
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Declaração de bateria da China

Eficiência do Carregador da Bateria

Contrato de Licença de Software
A utilização do MacBook constitui uma aceitação dos termos de licença de software da Apple e 
de terceiros, que estão disponíveis para consulta em: www.apple.com/legal/sla.
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 K Copyright
Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

A utilização do logótipo de “teclado” da Apple (Opção + Shift + 
K) para fins comerciais sem a autorização prévia por escrito da 
Apple pode constituir violação de marca comercial e concor-
rência desleal, violando as leis locais vigentes. 

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

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

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084, EUA
408-996-1010
www.apple.com
IOS é uma marca comercial ou registada da Cisco nos EUA e 
noutros países e é utilizada sob licença.

A marca Bluetooth® e o respetivo logótipo são marcas regis-
tadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização 
das mesmas pela Apple Inc. é efetuada sob licença.

ENERGY STAR® é uma marca registada nos EUA.

Os nomes de outros produtos ou empresas mencionados neste 
documento são marcas comerciais das respetivas empresas.

Foram efetuados todos os esforços para garantir que as infor-
mações contidas neste manual são exatas. A Apple não é res-
ponsável por erros de impressão ou de escrita.

Algumas aplicações não estão disponíveis em todos os países 
ou regiões. A disponibilidade das aplicações está sujeita 
a alterações.
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