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Przywitaj się z MacBookiem Pro

Rozejrzyj �się. �Chcesz szybko poznać funkcje swojego MacBooka Pro? Zobacz: Rozejrzyj się.

Pierwsze �kroki. �Naciśnij przycisk włączania — i możesz zacząć pracę. Aby uzyskać porady, 
zobacz Konfigurowanie.

Zobacz, �co �możesz �zrobić. �Wykonuj połączenia wideo przy użyciu FaceTime, udostępniaj pliki 
przez AirDrop, synchronizuj swoje ważne dokumenty, zdjęcia, muzykę, programy, kontakty 
i kalendarze między urządzeniami, używając iCloud i Handoff, a także używaj swojego urządzenia 
iOS razem z MacBookiem Pro, aby wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne, wysyłać 
i odbierać wiadomości tekstowe oraz automatycznie tworzyć hotspot osobisty. Dowiedz się 
więcej: Używanie MacBooka Pro.

Uwolnij �swoją �kreatywność. �Edytuj wideo HD przy użyciu Final Cut Pro X, twórz muzykę przy 
użyciu GarageBand, twórz prezentacje przy użyciu Keynote — i nie tylko. Zobacz Omówienie 
programów, aby znaleźć inspirację.

Witaj
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Rozejrzyj się
MacBook Pro z ekranem Retina to zaawansowane technologie w niewiarygodnie cienkiej 
i lekkiej obudowie. Jest on zarówno wydajny, jak i przenośny, możesz więc zabrać go ze sobą 
i tworzyć gdziekolwiek jesteś. Ten podręcznik jest przeznaczony dla 13- oraz 15-calowego modelu 
MacBooka Pro z ekranem Retina.

MagSafe 2

USB 3Thunderbolt 2

Słuchawki

 • Gniazdo zasilania MagSafe 2: Wprowadź wtyczkę MagSafe do gniazda zasilania MagSafe 2, 
aby uzyskać szybkie i pewne połączenie. Magnetyczna wtyczka pozwala na rozłączenie kabla 
zasilania w przypadku nadmiernego szarpnięcia.

 • Gniazda Thunderbolt 2: Ta ultraszybka i niezwykle wszechstronna technologia pozwala na 
podłączanie urządzeń peryferyjnych o wysokiej szybkości, takich jak macierze RAID, monitory 
zewnętrzne i stacje dokujące. Przejściówki z Thunderbolt na FireWire i z Thunderbolt na 
Gigabit Ethernet (sprzedawane osobno) oferują większą możliwość rozbudowy i połączeń.

 • Gniazda USB 3: Szybkie i łatwe podłączanie iPada, iPhone'a, iPoda, aparatu cyfrowego, kamery, 
zewnętrznego urządzenia pamięci masowej lub drukarki. Gniazda USB 3 w MacBooku Pro 
obsługują urządzenia USB 3 oraz USB 2. 

 • Gniazdo słuchawkowe: Podłączanie słuchawek stereofonicznych lub systemu głośników 
5.1 surround, aby doświadczyć wysokiej jakości dźwięku podczas oglądania filmów lub 
słuchania muzyki.

USB 3

HDMI

Gniazdo karty SDXC

 • Gniazdo kart SDXC: Łatwe przesyłanie zdjęć, wideo i danych z i do MacBooka Pro przy użyciu 
najnowszych kart SD o wysokiej pojemności.

MacBook Pro �— �przegląd
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 � Rozdział �2 � � � �MacBook Pro — przegląd 6

 • Gniazdo HDMI: Pozwala na łatwe podłączanie telewizorów HD i projektorów. Możesz odtwarzać 
filmy, prezentacje i inne rzeczy w rozdzielczości HD i z dźwiękiem wielokanałowym.

Przycisk włączaniaKamera FaceTime HD

Gładzik Force TouchDwa mikrofony 
(model 15-calowy)

 • Kamera FaceTime HD: Wykonywanie połączeń wideo FaceTime, robienie zdjęć i nagrywanie 
wideo. Jeśli lampka jest włączona, kamera pracuje. 

 • Dwa mikrofony: Dwa mikrofony redukują szum tła i optymalizują wydajność mikrofonu. 
W 13-calowym modelu MacBooka Pro mikrofony znajdują się po lewej stronie, obok 
gniazda słuchawkowego.

 • Przycisk włączania: Włączanie i wyłączanie MacBooka Pro, a także usypianie go.
 • Gładzik Force Touch: Sterowanie MacBookiem Pro przy użyciu gestów. Cała powierzchnia 

gładzika działa jako przycisk, możesz więc klikać w dowolnym miejscu. Aby dowiedzieć się 
więcej o gestach, zobacz Gładzik.

Co jest dołączone?
Do korzystania z MacBooka Pro potrzebne są następujące dwa proste akcesoria, dołączone do 
zestawu:

Zasilacz �MagSafe 2 (60 W �lub �85 W). �Aby naładować MacBooka Pro, użyj 
dołączonego zasilacza. Upewnij się, że wtyczka prądu zmiennego jest 
całkowicie włożona do zasilacza, a w przypadku amerykańskiej wtyczki 
prądu zmiennego — jej bolce są w pełni wysunięte, a następnie podłącz 
zasilacz do gniazdka zasilania. Magnes we wtyczce pomaga wprowadzać 
wtyczkę do gniazda oraz pozwala na jej łatwe odłączanie.

Gdy zasilacz jest podłączony, na wtyczce świeci się dioda LED. 
Pomarańczowe światło oznacza, że MacBook Pro się ładuje. Zielone 
światło oznacza pełne naładowanie.

Przewód �prądu �zmiennego: �Aby rozszerzyć zasięg zasilacza, podłącz 
kabel prądu zmiennego, który znajduje się w zestawie. Następnie podłącz 
wtyczkę tego kabla do gniazdka prądu zmiennego.
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Przejściówki oraz inne akcesoria są sprzedawane osobno pod adresem store.apple.com/pl lub 
u lokalnych dystrybutorów produktów Apple. Pamiętaj, aby sprawdzić w dokumentacji danej 
przejściówki lub akcesorium, czy jest to właściwy produkt dla Twojego MacBooka Pro.

Gładzik
Możesz wykonywać wiele czynności na MacBooku Pro przy użyciu prostych gestów: 
przewijać strony internetowe, przybliżać dokumenty, obracać zdjęcia itd. Teraz, dzięki 
gładzikowi Force Touch, możliwość rozpoznawania siły nacisku dodaje zupełnie nowy 
poziom interaktywności.

Gładzik wykrywa, jak mocno go naciskasz, udostępniając więcej opcji i dając większą kontrolę 
przy każdym dotyku. Zapewnia on także sprzężenie zwrotne: podczas przeciągania lub obracania 
obiektów czujesz delikatną wibrację, gdy są one wyrównane, dzięki czemu możesz pracować 
z większą dokładnością.

Oto kilka najczęściej używanych gestów:

Kliknięcie: �Naciśnij w dowolnym miejscu gładzika. Możesz także 
włączyć klikanie stuknięciem (w preferencjach gładzika), a następnie po 
prostu stuknąć.

Kliknięcie �mocne: �Kliknij, a następnie naciśnij mocniej. Możesz kliknąć 
mocniej, aby poszukać dodatkowych informacji — na wyrazie, aby 
zobaczyć jego definicję, na adresie, aby zobaczyć podgląd w Mapach, 
oraz inne.

Dodatkowe �kliknięcie �(prawym �przyciskiem): �Kliknij dwoma palcami, aby 
zamknąć menu skrótów. Jeśli włączone jest klikanie stuknięciem, stuknij 
dwoma palcami.

Przewijanie �dwoma �palcami: �Przesuń dwa palce w górę oraz w dół, 
aby przewijać.

Powiększanie �rozsuwaniem: �Zsuń lub rozsuń kciuk i inny palec, aby 
powiększać lub pomniejszać zdjęcia i strony internetowe.

Nawigacja �przesuwaniem: �Przesuń dwoma palcami w lewo lub w prawo, 
aby przełączać strony internetowe, dokumenty i inne rzeczy — podobnie 
do przewracania kartek książki.

Otwieranie �Launchpada: �Szybkie otwieranie programów w Launchpadzie. 
Zsuń cztery lub pięć palców, a następnie kliknij w program, aby 
go otworzyć.

Przełączanie �programów �przesuwaniem: �Przesuń trzema lub czterema 
palcami w lewo lub w prawo, aby przełączać programy wyświetlane na 
pełnym ekranie.
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 � Rozdział �2 � � � �MacBook Pro — przegląd 8

Dostosowywanie �gestów. �Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe lub 
kliknij w Preferencje systemowe w Docku, a następnie kliknij w Gładzik.

W preferencjach gładzika możesz dowiedzieć się więcej o każdym z gestów, ustawić preferowaną 
siłę nacisku, włączyć funkcje wykrywające nacisk oraz dostosować inne funkcje gładzika.

Klawiatura
Przycisk włączania

Klawisz funkcyjny (fn)

 • Klawisz funkcyjny (fn): Przytrzymaj ten klawisz podczas naciskania dowolnego z klawiszy 
funkcyjnych (od F1 do F12), aby wykonać czynność przypisaną do danego klawisza. Aby 
dowiedzieć się, jak dostosować klawisze funkcyjne, kliknij w menu Pomoc na pasku menu, 
a następnie wyszukaj w Pomocy Maca hasło „klawisze funkcyjne”.

 • Klawisze jasności (F1, F2): Naciśnij  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność ekranu.
 • Klawisz Mission Control (F3): Naciśnij , aby zobaczyć, co jest uruchomione na MacBooku Pro, 

włącznie z przestrzeniami roboczymi oraz otwartymi oknami.
 • Klawisz Launchpad (F4): Naciśnij , aby od razu zobaczyć wszystkie programy na 

MacBooku Pro. Aby otworzyć program, kliknij w niego.
 • Klawisze podświetlenia klawiatury (F5, F6): Naciśnij  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć 

jasność klawiatury.
 • Klawisze multimediów (F7, F8, F9): Naciśnij , aby przewinąć do tyłu, , aby zacząć odtwarzać 

lub , aby szybko przewinąć do przodu utwór, film lub pokaz slajdów.
 • Klawisz wyłączania dźwięku (F10): Naciśnij , aby wyłączyć dźwięk z głośników wbudowanych 

oraz gniazda słuchawkowego.

 • Klawisze głośności (F11, F12): Naciśnij  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć lub zwiększyć 
głośność dźwięku z głośników wbudowanych oraz gniazda słuchawkowego.
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 � Rozdział �2 � � � �MacBook Pro — przegląd 9

 • Przycisk włączania: Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć 
MacBooka Pro. Naciśnij , aby uśpić MacBooka Pro.
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Konfigurowanie
Gdy włączysz MacBooka Pro po raz pierwszy, Asystent ustawień przeprowadzi Cię przez proste 
kroki wymagane do rozpoczęcia korzystania z nowego Maca.

Aby w pełni wykorzystać MacBooka Pro, pamiętaj o połączeniu z siecią Wi-Fi, włączeniu 
Bluetooth®, uzyskaniu Apple ID i zalogowaniu się do iCloud. Możesz wykonać te kroki szybko 
i łatwo przy użyciu Asystenta ustawień. Jeśli jednak chcesz je wykonać później — oto opis:

Łączenie �z siecią �Wi-Fi. �Kliknij w ikonę statusu Wi-Fi  na pasku menu, a następnie wybierz sieć 
Wi-Fi i wprowadź hasło, jeśli to konieczne.

Pierwsze �kroki
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Jeśli nie widzisz ikony statusu Wi-Fi , wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje 
systemowe, a następnie kliknij w Sieć. Zaznacz Wi-Fi na liście po lewej, a następnie zaznacz 
Pokazuj status Wi-Fi na pasku menu.

Wyłączanie �Wi-Fi. �Kliknij w ikonę statusu Wi-Fi  na pasku menu, a następnie wybierz Wyłącz 
sieć Wi-Fi.

Włączanie �lub �wyłączanie �Bluetooth. �Kliknij w ikonę Bluetooth   na pasku menu i wybierz 
Włącz Bluetooth lub Wyłącz Bluetooth.

Jeśli nie widzisz ikony Bluetooth , wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe, 
kliknij w Bluetooth, a następnie zaznacz Pokaż Bluetooth na pasku menu

Uzyskiwanie �Apple ID. �Twój Apple ID to konto, którego używasz do praktycznie wszystkich 
czynności związanych z Apple, w tym do kupowania muzyki, filmów i programów TV z iTunes 
Store, pobierania programów z App Store i przechowywania swoich danych w iCloud.

Jeśli nie masz jeszcze Apple ID, możesz utworzyć go w preferencjach iCloud. Wybierz polecenie 
menu Apple () > Preferencje systemowe. Kliknij w iCloud, a następnie kliknij w Utwórz 
Apple ID.

Konfigurowanie �iCloud �na �Macu. �Po uzyskaniu Apple ID możesz łatwo skonfigurować iCloud na 
swoim Macu. Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij 
w iCloud. W wyświetlonym oknie wprowadź swój Apple ID i hasło. Następnie zaznacz funkcje, 
których chcesz używać.
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Ważne:  Upewnij się, że używasz tego samego Apple ID dla iCloud na wszystkich 
swoich urządzeniach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania iCloud, kliknij w menu Pomoc na pasku 
menu, a następnie wyszukaj w Pomocy Maca hasło „konfigurowanie iCloud”.

iCloud pozwala na przechowywanie Twoich danych w chmurze (dokumentów, filmów, muzyki, 
zdjęć i innych rzeczy), a także na dostęp do nich z dowolnego miejsca. Aby dowiedzieć się więcej, 
do czego możesz używać iCloud i MacBooka Pro, zobacz Dostęp do wszystkich swoich danych 
z dowolnego miejsca dzięki iCloud.

Zobacz, gdzie co jest
Przegląd
Zacznij od biurka. To miejsce, w którym możesz porządkować swoje pliki, szybko otwierać 
programy, znajdować dowolne rzeczy na Macu (oraz poza nim) — i nie tylko.

Menu Pomoc Wi-Fi Spotlight

Dock Preferencje systemoweFinder

Okno FinderaPasek menu

Finder
Przy użyciu Findera możesz porządkować i znajdować wszystkie swoje pliki, w tym dokumenty, 
obrazy, filmy i muzykę, a także szybko wyświetlać ich podgląd.
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Otwieranie �okna �Findera. �Kliknij w ikonę Findera w Docku (na dole ekranu).

Dock
Dock, znajdujący się na dole ekranu, to wygodne miejsce do przechowywania często używanych 
programów i dokumentów. Możesz powiększyć lub zmniejszyć Docka, dodawać do niego rzeczy 
i usuwać je, a także przenosić go na lewą lub prawą krawędź ekranu. Możesz nawet włączyć 
ukrywanie Docka, gdy go nie używasz.

Dodawanie �rzeczy �do �Docka. �Przeciągnij rzecz i upuść ją w żądanym miejscu. Programy 
umieszczaj po lewej stronie linii w Docku, a pliki i katalogi — po prawej.

Usuwanie �rzeczy �z Docka. �Przeciągnij ją poza obszar Docka. Dana rzecz nie zostanie usunięta 
z Maca, tylko z samego Docka.

Zmienianie �wyglądu �Docka. �Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe, 
a następnie kliknij w Dock.

Preferencje �systemowe
Dostosuj MacBooka Pro do swoich potrzeb. Możesz użyć preferencji oszczędzania energii, aby 
zmienić ustawienia usypiania. W preferencjach wygaszacza ekranu i biurka możesz dodać tło 
biurka, wybrać wygaszacz ekranu itd.

Otwieranie �Preferencji �systemowych. �Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje 
systemowe lub kliknij w Preferencje systemowe w Docku. Następnie kliknij w preferencje, które 
chcesz ustawić. 

Spotlight
Znajdź cokolwiek na swoim MacBooku Pro — i nie tylko. Spotlight oferuje wyniki z Maca, a także 
z innych źródeł, na przykład Wikipedii i Map, oraz informacje pogodowe, giełdowe i sportowe.

Szukanie �dowolnych �rzeczy. �Kliknij w  w prawym górnym rogu ekranu lub naciśnij Command-
spacja, a następnie zacznij pisać.

Pasek �menu
Pasek menu znajduje się u góry ekranu. Przy użyciu dostępnych tam ikon i menu możesz 
połączyć się z siecią Wi-Fi, sprawdzić status Wi-Fi , zmienić głośność , sprawdzić 
naładowanie baterii  itp.

Pomoc
W menu Pomoc możesz znaleźć odpowiedzi na wiele swoich pytań.

Uzyskiwanie �pomocy. �Kliknij w menu Pomoc na pasku menu i wpisz pytanie lub termin w polu 
wyszukiwania. Wybierz jeden z tematów z listy wyników. Możesz także wybrać Pokaż wszystkie 
tematy pomocy, aby zobaczyć wszystkie wyniki.

Aby uzyskać pomoc podczas używania dowolnego programu, kliknij w menu Pomoc.
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Szybkie otwieranie programów
Twój MacBook Pro zawiera dołączone programy do wszystkich rzeczy, które lubisz: przeglądania 
sieci, sprawdzania poczty, tworzenia dokumentów i prezentacji, udostępniania zdjęć, oglądania 
filmów — i nie tylko. Możesz szybko otwierać programy przy użyciu Spotlight, Docka 
lub Launchpada.

Launchpad

Katalogi

Mac App Store

Otwieranie �programu. �Kliknij w ikonę programu w Docku. Możesz także kliknąć w ikonę 
Launchpada w Docku, a następnie kliknąć w ikonę danego programu. Możesz również 
wyszukać program, używając Spotlight, a następnie otworzyć go bezpośrednio z listy 
wyników wyszukiwania.

Porządkowanie �programów �w Launchpadzie. �Przeciągnij program na inny program, aby 
utworzyć katalog. Przeciągnij więcej programów do nowego katalogu, aby je dodać. Aby usunąć 
program z katalogu, po prostu przeciągnij go poza katalog.

Pobieranie �nowych �programów. �Kliknij w ikonę App Store w Docku. Gdy pobierasz programy 
z Mac App Store, pojawiają się one w Launchpadzie. Aby szybko pobrać uaktualnienia 
programów i systemu OS X, kliknij w Uaktualnienia w oknie Mac App Store.

Ładowanie baterii
Ładowanie baterii MacBooka Pro przebiega zawsze, gdy MacBook Pro podłączony jest 
do zasilania.
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Ładowanie �baterii. �Podłącz MacBooka Pro do gniazdka elektrycznego, używając dołączonego 
kabla i ładowarki MagSafe 2 (60 W dla modelu 13-calowego lub 85 W dla modelu 15-calowego). 
Ładowanie baterii przebiega szybciej, gdy komputer jest wyłączony lub uśpiony.

Sprawdzanie �naładowania �baterii. �Popatrz na ikonę statusu baterii po prawej stronie paska 
menu, aby zobaczyć poziom naładowania lub status ładowania. Kliknij w tę ikonę, aby pokazać 
ilość pozostałego ładunku w przypadku dalszego używania tych samych programów, urządzeń 
peryferyjnych i ustawień systemowych.

NaładowanaŁadowanie

Oszczędzanie �baterii. �Aby przedłużyć żywotność baterii na bieżącym naładowaniu baterii, 
zredukuj jasność ekranu, zamknij programy i odłącz nieużywane urządzenia peryferyjne. Możesz 
zmienić ustawienia zasilania w preferencjach oszczędzania energii (kliknij w ikonę Preferencji 
systemowych w Docku, a następnie kliknij w Oszczędzanie energii). Jeśli do MacBooka Pro 
w trybie uśpienia lub głębokiego uśpienia zostanie podłączone urządzenie, bateria może 
się rozładować.

Aby dowiedzieć się więcej o wbudowanej ładowalnej baterii w MacBooku Pro oraz znaleźć 
porady dotyczące wydajności oraz oszczędzania energii, zobacz www.apple.com/pl/batteries.

Migrowanie danych

Przeniesienie swoich plików i ustawień z innego Maca lub komputera PC do MacBooka Pro jest 
bardzo łatwe. Możesz przesłać dane podczas pierwszego konfigurowania swojego MacBooka Pro, 
używając Asystenta ustawień. Jeśli chcesz przesłać dane później, możesz użyć Asystenta migracji, 
pozwalającego na bezprzewodowe skopiowanie plików z innego Maca, z PC lub z archiwum 
Time Machine (przy użyciu sprzedawanej osobno stacji bazowej AirPort).

Przesyłanie danych przez sieć bezprzewodową jest możliwe, jeśli oba komputery są połączone 
z tą samą siecią.

Używanie �Asystenta �migracji. �Otwórz okno Findera, a następnie przejdź do Programy > 
Narzędzia i kliknij dwukrotnie w Asystenta migracji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać dane przy użyciu Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji, 
zobacz: Przenoszenie zawartości na nowego Maca.

Kopiowanie �plików �z urządzenia �pamięci �masowej. �Podłącz urządzenie do gniazda USB  lub 
Thunderbolt  w MacBooku Pro, a następnie ręcznie przeciągnij pliki do MacBooka Pro.

Aby dowiedzieć się więcej o kopiach zapasowych Time Machine, zobacz Archiwizowanie 
i odtwarzanie danych.
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Używanie MacBooka Pro
MacBook Pro jest stworzony do zabierania go wszędzie tam, gdzie jesteś. Wbudowane 
funkcje, a także iCloud i OS X El Capitan, ułatwiają zabieranie ze sobą swoich danych. Możesz 
prowadzić czaty wideo, udostępniać, drukować oraz archiwizować swoje dane — a wszystko to 
bezprzewodowo. Dowiedz się więcej, jak w pełni wykorzystać swojego MacBooka Pro.

Dostęp do wszystkich swoich danych z dowolnego miejsca dzięki 
iCloud

iCloud to najłatwiejszy sposób zapewniania dostępu do wszystkich swoich ważnych informacji, 
gdziekolwiek jesteś. iCloud przechowuje Twoje dokumenty, zdjęcia, muzykę, programy, kontakty, 
kalendarze i inne dane, dzięki czemu możesz mieć do nich dostęp zawsze, gdy masz połączenie 
z siecią Wi-Fi.

iCloud także synchronizuje wszystko na wszystkich Twoich urządzeniach. Jeśli więc masz 
iPhone'a lub iPada, po prostu zaloguj się do iCloud, używając tego samego konta, a wszystko, 
czego potrzebujesz, będzie dostępne na każdym urządzeniu.

Oto niektóre rzeczy, które możesz robić przy użyciu iCloud.

MacBook Pro �— �podstawy
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Zachowuj �swoje �pliki �na �iCloud Drive. �Przechowuj dowolne pliki na iCloud Drive, aby mieć 
do nich dostęp z dowolnego miejsca — z pracy, z domu lub w podróży. Aby zachować 
plik na iCloud Drive, otwórz okno Findera, a następnie przeciągnij plik do iCloud Drive na 
pasku bocznym. Możesz porządkować i tagować pliki na iCloud Drive tak samo, jak pliki na 
MacBooku Pro. Gdy edytujesz plik na iCloud Drive, wprowadzone zmiany pojawiają się na 
każdym urządzeniu, którego używasz z iCloud. 

Udostępniaj �zakupy �przy �użyciu �funkcji �Udostępnianie �rodzinne. �Pozwól maksymalnie sześciu 
członkom rodziny na wspólne korzystanie z zakupów z iTunes Store, App Store i iBooks Store, 
nawet jeśli używają oni różnych kont iCloud. Możesz płacić za zakupy rodzinne tą samą kartą 
płatniczą, a także akceptować wydatki dzieci bezpośrednio z MacBooka Pro lub urządzenia iOS. 
Oprócz tego dostępne jest udostępnianie zdjęć, kalendarza rodzinnego, przypomnień i miejsc. 
Aby skonfigurować Udostępnianie rodzinne, kliknij w ikonę Preferencji systemowych w Docku, 
kliknij w iCloud, a następnie kliknij w Konfiguruj rodzinę.

Udostępniaj �zdjęcia �przy �użyciu �Udostępniania �zdjęć �iCloud. �Udostępniaj zdjęcia i wideo 
wybranym przez siebie osobom, a także pozwól im na dodawanie ich zdjęć, nagrań wideo oraz 
komentarzy. Aby zacząć, kliknij w ikonę Preferencji systemowych w Docku, kliknij w iCloud, 
a następnie kliknij w Zdjęcia.

Korzystaj �ze �swoich �zakupów �w dowolnym �miejscu. �Gdy zalogujesz się do iCloud, zakupy 
dokonane w iTunes Store, Mac App Store i iBooks Store są w dowolnej chwili dostępne na Twoim 
MacBooku Pro. Dzięki temu cała Twoja muzyka, filmy, książki i inne rzeczy są dostępne wszędzie, 
gdzie jesteś.

Lokalizuj �swojego �MacBooka Pro �przy �użyciu �funkcji �Znajdź �mój �Mac. �Jeśli Twój MacBook Pro 
zostanie skradziony, możesz łatwo zlokalizować go na mapie, zablokować jego ekran, a nawet 
zdalnie wymazać z niego dane. Aby włączyć funkcję Znajdź mój Mac, kliknij w ikonę Preferencji 
systemowych w Docku, kliknij w iCloud, a następnie kliknij w Znajdź mój Mac.

Twoje konto iCloud ma 5 GB darmowej pojemności, do której nie wlicza się kupiona muzyka, 
programy, programy TV i książki.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach iCloud, otwórz Pomoc Maca i wyszukaj iCloud lub otwórz 
witrynę www.apple.com/pl/icloud.
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Używanie MacBooka Pro wraz z urządzeniami iOS
Przegląd
Twój MacBook Pro i Twoje urządzenia iOS idealnie ze sobą współpracują, jeszcze bardziej 
zwiększając możliwości i przenośność MacBooka Pro. Zaloguj się do swojego konta iCloud na 
MacBooku Pro i na urządzeniach iOS, a za każdym razem, gdy MacBook Pro i te urządzenia znajdą 
się obok siebie, będzie można używać ich razem w wyjątkowy sposób.

Połączenia �telefoniczne
Możesz odbierać połączenia — i wykonywać je — bezpośrednio na swoim MacBooku Pro.

Odbieranie �połączenia. �Gdy ktoś zadzwoni na Twojego iPhone'a, kliknij w powiadomienie 
wyświetlone na ekranie Maca. Twój Mac stanie się telefonem głośnomówiącym.

Wykonywanie �połączenia. �Kliknij w numer telefonu w wyszukiwaniu Spotlight lub w programie, 
takim jak FaceTime, Kontakty, Safari lub Kalendarz.
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Wiadomości �tekstowe
Możesz wysyłać i odbierać wiadomości SMS i MMS bezpośrednio ze swojego MacBooka Pro. 
Gdy otrzymujesz wiadomości od znajomych, możesz odpisać im na dowolnym urządzeniu, 
które znajduje się najbliżej Ciebie. Wszystkie wiadomości pojawiające się na MacBooku Pro 
wyświetlane są także na Twoim iPhonie lub iPadzie.

Instant �Hotspot
Jeśli jesteś w drodze i nie masz dostępu do sieci Wi-Fi, Twój MacBook Pro może łączyć się 
z Internetem przy użyciu funkcji Hotspot osobisty na iPhonie (z systemem iOS 8 lub nowszym) 
lub na iPadzie (modele z obsługą sieci komórkowej i systemem iOS 8 lub nowszym).

Łączenie �z hotspotem �osobistym �swojego �urządzenia. �Kliknij w ikonę statusu Wi-Fi  na pasku 
menu, a następnie wybierz iPhone'a lub iPada z wyświetlonej listy urządzeń. Nie musisz niczego 
robić na swoim urządzeniu — MacBook Pro może połączyć się automatycznie.

Sprawdzanie �statusu �połączenia. �Popatrz na menu statusu Wi-Fi, aby zobaczyć siłę 
sygnału komórkowego.

Gdy nie używasz hotspotu osobistego, urządzenie iOS automatycznie się rozłącza, aby wydłużyć 
czas pracy na baterii.

Handoff
Handoff pozwala na kontynuowanie na jednym urządzeniu czynności rozpoczętej na innym. 
Rozpocznij pracę nad prezentacją na MacBooku Pro, a następnie kontynuuj na iPadzie. Zacznij 
pisać wiadomość email na iPhonie i dokończ go na MacBooku Pro. Gdy MacBook Pro i Twoje 
urządzenia znajdują się obok siebie, w Docku wyświetlana jest ikona przekazywania bieżącej 
czynności. Kliknij w nią, aby kontynuować od bieżącego miejsca.

74% resize factor



 � Rozdział �4 � � � �MacBook Pro — podstawy 20

Włącz �funkcję �Handoff �na �MacBooku Pro. �Kliknij w ikonę Preferencji systemowych 
w Docku, kliknij w Ogólne, a następnie zaznacz Pozwalaj na wymianę między tym Makiem 
a urządzeniami iCloud.

Włącz �funkcję �Handoff �na �urządzeniu �iOS. �Wybierz Ustawienia > Ogólne > Handoff 
i sugerowane programy, a następnie stuknij, aby włączyć Handoff. Jeśli nie widzisz tej opcji, 
oznacza to, że Twoje urządzenie iOS nie obsługuje funkcji Handoff.

Uwaga:  Korzystanie z funkcji Handoff wymaga iPhone'a 5 lub nowszego, iPoda touch 
(5. generacji lub nowszego) lub iPada (4. generacji lub nowszego) z systemem iOS 8. Upewnij się, 
że MacBook Pro i urządzenie iOS są zalogowane do tego samego konta iCloud.

Handoff działa w Safari, Mailu, Kalendarzu, Kontaktach, Mapach, Wiadomościach, Notatkach, 
Przypomnieniach oraz w Keynote, Numbers i Pages.

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu hotspotu osobistego, wiadomości, połączeń 
telefonicznych i funkcji Handoff na MacBooku Pro, otwórz Pomoc Maca. Możesz także odwiedzić 
witrynę www.apple.com/pl/osx/continuity.

Bezprzewodowe udostępnianie, drukowanie i odtwarzanie
Przegląd
Szybkie udostępnianie swoich plików, wycinków i stron internetowych przez AirDrop. 
Drukowanie bezprzewodowe na drukarce obsługującej AirDrop z takich programów, jak Mail lub 
Safari. Przesyłanie strumieniowe muzyki, zdjęć i wideo do Apple TV przy użyciu funkcji AirPlay.

AirDrop
AirDrop ułatwia udostępnianie plików między Makiem i urządzeniami iOS.

Wysyłaj �pliki �z Findera. �Kliknij w ikonę Findera w Docku, a następnie kliknij w AirDrop na pasku 
bocznym po lewej. Gdy osoba, której chcesz przesłać plik, pojawi się w oknie, przeciągnij do 
niej plik.

74% resize factor

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


 � Rozdział �4 � � � �MacBook Pro — podstawy 21

Wysyłaj �pliki �z programu. �Gdy używasz danego programu, na przykład takiego jak Pages lub 
Podgląd, kliknij w przycisk udostępniania  i wybierz AirDrop. 

Kontroluj, �kto �może �wysyłać �Ci �rzeczy �przez �AirDrop. �Kliknij w ikonę Findera w Docku, kliknij 
w AirDrop na pasku bocznym, a następnie kliknij w menu podręczne Pozwól mnie wykrywać 
i dokonaj wyboru.

Gdy wysyłasz komuś plik, osoba ta może go zaakceptować lub odrzucić. Gdy ktoś wyśle Ci plik, 
znajdziesz ten plik na MacBooku Pro w katalogu Pobrane rzeczy.

Drukowanie �bezprzewodowe
Gdy chcesz drukować z dowolnego programu, po prostu wybierz drukarkę z listy najbliższych 
drukarek, dostępnej w oknie dialogowym Drukuj. Oto drukarki, na których możesz drukować 
bezprzewodowo przy użyciu funkcji AirPrint:
 • Drukarka obsługująca AirPrint, dostępna w Twojej sieci Wi-Fi
 • Drukarka sieciowa lub drukarka udostępniana w Twojej sieci Wi-Fi przez innego Maca
 • Drukarka podłączona do gniazda USB w stacji bazowej AirPort

Drukuj �na �drukarce �AirPrint. �Aby drukować z dowolnego programu, wybierz drukarkę AirPrint 
z listy drukarek.

Nie �możesz �znaleźć �poszukiwanej �drukarki? �Upewnij się, że jest ona połączona z tą samą 
siecią Wi-Fi, co MacBook Pro. Jeśli jest, ale nadal jej nie widzisz, spróbuj ją dodać: kliknij w ikonę 
Preferencji systemowych w Docku, kliknij w Drukarki i skanery, a następnie kliknij w przycisk 
dodawania . Konieczne może okazać się podłączenie drukarki do MacBooka Pro przy użyciu 
kabla USB.

Lista drukarek zgodnych z AirPrint oraz innych obsługiwanych drukarek można znaleźć w AirPrint 
oraz OS X: Oprogramowanie drukarek oraz skanerów dostępne do pobrania.

AirPlay
Możesz wyświetlać ekran MacBooka Pro na telewizorze, używając klonowania AirPlay. Jeśli 
Twój telewizor HD podłączony jest do Apple TV oraz Apple TV jest w tej samej sieci Wi-Fi, 
co MacBook Pro, możesz klonować ekran MacBooka Pro na ekranie telewizora lub używać 
telewizora jako drugiego monitora.

Używanie �klonowania �AirPlay. �Kliknij w ikonę AirPlay  na pasku menu, a następnie wybierz 
Apple TV. Gdy monitor AirPlay jest aktywny, ikona ma kolor niebieski.

W niektórych sytuacjach możesz używać monitora AirPlay nawet wtedy, gdy nie masz połączenia 
z tą samą siecią Wi-Fi, co Apple TV (jest to funkcja równorzędnej łączności AirPlay). Aby używać 
równorzędnej łączności AirPlay, musisz mieć Apple TV (3. generacji, wydanie A, model A1469 lub 
nowszy), zawierający oprogramowanie Apple TV 7.0 lub nowsze.

Apple TV oraz stacje bazowe AirPort są sprzedawane osobno pod adresem store.apple.com/pl 
lub u lokalnych dystrybutorów produktów Apple.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach AirDrop, AirPrint i AirPlay, otwórz Pomoc Maca. Aby 
dowiedzieć się więcej o używaniu drugiego monitora z MacBookiem Pro, zobacz Używanie 
monitora zewnętrznego.
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Wykonywanie połączeń wideo przez FaceTime

MacBook Pro zawiera wbudowaną kamerę FaceTime HD, przy użyciu której możesz wykonywać 
połączenia wideo FaceTime.

Wykonywanie �połączenia �wideo. �Kliknij w ikonę Launchpada w Docku, a następnie 
kliknij w FaceTime. Zacznij wpisywać imię lub numer. Jeśli jest na Twojej liście kontaktów, 
FaceTime uzupełni resztę. Następnie kliknij w przycisk kamery obok imienia danej osoby, aby 
wykonać połączenie.

Kamera FaceTime HD
Wykonaj połączenie wideo, 
nagraj wideo lub zrób zdjęcie

Możesz także używać kamery do robienia zdjęć i nagrywania wideo przy użyciu programu 
Photo Booth. Aby dowiedzieć się więcej, otwórz Pomoc Maca i wyszukaj FaceTime lub 
Photo Booth.

Używanie monitora zewnętrznego
Gniazda Thunderbolt 2 i HDMI w MacBooku Pro obsługują wyjście wideo. Do MacBooka Pro 
możesz podłączyć monitor zewnętrzny, projektor lub telewizor HD.

Podłączanie �monitora �Apple �Thunderbolt. �Podłącz kabel monitora bezpośrednio do gniazda 
Thunderbolt  w MacBooku Pro.

Podłączanie �monitora �VGA �lub �projektora. �Podłącz monitor do gniazda Thunderbolt  
w MacBooku Pro, używając przejściówki Mini DisplayPort na VGA.
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Podłączanie �monitora �HDMI �lub �telewizora �HD. �Podłącz kabel monitora HDMI bezpośrednio do 
gniazda HDMI w MacBooku Pro.

Przejściówki oraz inne akcesoria są sprzedawane osobno pod adresem store.apple.com/pl 
lub u lokalnych dystrybutorów produktów Apple. Zajrzyj do dokumentacji lub skontaktuj się 
z producentem, aby upewnić się, że wybierasz właściwą przejściówkę.

Archiwizowanie i odtwarzanie danych

Ważne jest, aby regularnie archiwizować MacBooka Pro w celu chronienia swoich plików. 
Najłatwiejszym sposobem archiwizowania danych jest użycie programu Time Machine 
(dołączonego do MacBooka Pro) oraz bezprzewodowej stacji bazowej AirPort Time Capsule 
(sprzedawanej osobno) lub zewnętrznego urządzenia pamięci masowej podłączonego do 
MacBooka Pro.

Konfigurowanie �Time �Machine. �Upewnij się, że MacBook Pro jest w tej samej sieci Wi-Fi, co 
AirPort Time Capsule lub podłącz urządzenie pamięci masowej do MacBooka Pro. Następnie 
kliknij w ikonę Preferencji systemowych w Docku, kliknij w Time Machine i kliknij w „wł”. Zaznacz 
dysk, którego chcesz używać do archiwizowania — i gotowe.
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Time Machine:
 • Automatycznie archiwizuje całą zawartość MacBooka Pro, w tym pliki systemowe, programy, 

konta, preferencje, muzykę, zdjęcia, filmy i dokumenty.
 • Pamięta wygląd komputera w przeszłych dniach, dzięki czemu możesz przeglądać swojego 

MacBooka Pro w dawnej postaci i odzyskiwać starsze wersje dokumentów.
 • Pozwala odtworzyć cały system z kopii zapasowej Time Machine. Jeśli więc z MacBookiem Pro 

cokolwiek się stanie, Twoje pliki będą bezpieczne.

Aby dowiedzieć się więcej o archiwizowaniu i odtwarzaniu MacBooka Pro, otwórz Pomoc 
Maca i poszukaj haseł Time Machine, zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, archiwum 
lub odtwarzanie. Aby dowiedzieć się więcej o AirPort Time Capsule, odwiedź stronę 
www.apple.com/pl/airport-time-capsule.

AirPort Time Capsule jest sprzedawane osobno pod adresem store.apple.com/pl lub u lokalnych 
dystrybutorów produktów Apple.

Uzyskiwanie odpowiedzi

Dużo więcej informacji o używaniu MacBooka Pro dostępne jest w Pomocy Maca.

Uzyskiwanie �pomocy. �Kliknij w ikonę Findera w Docku, a następnie kliknij w menu Pomoc na 
pasku meni i wpisz pytanie lub termin w polu wyszukiwania. Wybierz jeden z tematów z listy 
wyników. Możesz także wybrać Pokaż wszystkie tematy pomocy, aby zobaczyć wszystkie tematy.

Więcej informacji Sposób wykonania

Wsparcie dla MacBooka Pro Odwiedź stronę 
www.apple.com/pl/support/macbookpro.

Dane techniczne MacBooka Pro Odwiedź stronę 
www.apple.com/pl/macbook-pro/specs-retina/.

Bezpieczne używanie MacBooka Pro Zobacz Ważne informacje o bezpieczeństwie.

Ważne informacje o MacBooku Pro Wybierz polecenie menu Apple () > Ten Mac. 
Następnie kliknij we Wsparcie i wybierz Ważne 
informacje > Informacje o produkcie.
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Omówienie programów
Twój MacBook Pro zawiera programy do pracy twórczej oraz programy zwiększające 
produktywność. Dołączony jest także do niego zestaw świetnych programów do wykonywania 
codziennych czynności, takich jak surfowanie po sieci, wysyłanie poczty i wiadomości tekstowych 
oraz organizowanie swojego kalendarza.

Aby przejść na wyższy poziom, użyj na swoim MacBooku Pro profesjonalnych programów, takich 
jak Final Cut Pro X lub Logic Pro X. Te i inne profesjonalne programy do pracy twórczej można 
kupić w Mac App Store. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w ikonę App Store w Docku.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą dowolnego programu, podczas używania go kliknij w menu 
Pomoc (na pasku menu u góry ekranu).

Programy
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Safari

Safari to najlepszy sposób surfowania po sieci na Macu. Po prostu kliknij w inteligentne 
pole wyszukiwania, aby zobaczyć ikony swoich ulubionych witryn internetowych, lub wpisz 
poszukiwaną frazę lub adres internetowy — Safari rozpozna je i zabierze Cię we właściwe 
miejsce. Możesz zachowywać strony, które chcesz przeczytać później, na liście Czytelnia oraz 
przypinać często odwiedzane strony, aby były zawsze otwarte, aktualne i łatwo dostępne. 
W widoku kart możesz zobaczyć wszystkie swoje otwarte karty, nawet te z Twoich urządzeń iOS.

Widok ulubionych
Kliknij w inteligentne 
pole wyszukiwania, 
aby wyświetlić ikony 
ulubionych witryn

Udostępnij
Wyślij stronę 
internetową lub 
udostępnij ją w sieciach 
społecznościowych

Przypięte strony
Przypięte strony są 
zawsze otwarte, 
aktywne i łatwo 
dostępne
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Mail

Mail pozwala zarządzać wszystkimi Twoimi kontami pocztowymi w jednym programie. Działa 
z większością popularnych usług email, takich jak iCloud, Gmail, Yahoo Mail i AOL Mail.

Dzięki funkcji Mail Drop możesz wysyłać duże załączniki — są one przesyłane na iCloud, 
a odbiorcy otrzymują łącze do tych załączników. Funkcja Oznaczenia pozwala na wypełnianie 
i podpisywanie formularzy oraz oznaczanie dokumentów PDF. Możesz nawet usuwać 
wiadomości albo oznaczać je jako przeczytane lub nieprzeczytane jednym ruchem palca po 
gładziku. Aby zacząć, otwórz program Mail, a Asystent konfiguracji pomoże Ci skonfigurować 
Twoje konta.

Szukaj
Szybko ogranicz wyniki 
wyszukiwania, aby 
znaleźć dokładnie to, 
czego szukasz

Inteligentne sugestie
Dodaj osobę lub wydarzenie 
z wiadomości email do 
kontaktów lub kalendarza 
jednym kliknięciem

Poczta w 
jednym miejscu
Wyświetl wszystkie 
swoje konta pocztowe 
w programie Mail
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Kalendarz

Kalendarz pozwala śledzić Twoje napięte terminy. Możesz utworzyć osobne kalendarze, jeden 
domowy, drugi do szkoły, a trzeci do pracy. Wszystkie kalendarze mogą być wyświetlane 
w jednym oknie. Możesz też wybrać, aby widoczne były tylko wybrane kalendarze. Możesz 
tworzyć i wysyłać zaproszenia na wydarzenia, a następnie sprawdzać, kto na nie odpowiedział. 
Gdy dodasz miejsce do wydarzenia, Kalendarz dołączy do niego mapę i lokalną prognozę 
pogody, obliczy czas podróży do tego miejsca oraz powiadomi Cię, gdy nadejdzie czas, aby 
ruszyć w drogę. iCloud automatycznie uaktualnia Twoje kalendarze z iCloud na wszystkich 
Twoich Macach i urządzeniach iOS oraz pozwala udostępniać je innym użytkownikom iCloud.

Możesz udostępniać kalendarze iCloud oraz dodać kalendarze Google i Yahoo.

Dodaj wydarzenie
Kliknij w + , aby 
szybko utworzyć 
wydarzenia kalendarza

Inspektor wydarzenia
Kalendarz pokazuje miejsce 
wydarzenia na mapie oraz 
oblicza czas podróży

Widok kalendarza
Wybierz widok, którego 
chcesz używać: dzień, 
tydzień, miesiąc lub rok
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Notatki

Notatki mogą teraz zawierać nie tylko tekst. Możesz dodawać do nich zdjęcia, wideo oraz 
rzeczy z innych programów, na przykład łącza z Safari oraz adresy z Map. Możesz także tworzyć 
listy kontrolne oraz oznaczać rzeczy jako wykonane. Gdy Twoje urządzenia są zalogowane 
do tego samego konta iCloud, notatki są uaktualniane na wszystkich z nich. Możesz więc 
utworzyć listę kontrolną na Macu, a następnie oznaczać jej pozycje jako wykonane na iPhonie, 
gdziekolwiek jesteś.

Listy kontrolne
Twórz praktyczne listy 
rzeczy na własny użytek

Zdjęcia
Przeciągaj zdjęcia i inne 
rzeczy do notatek
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Wiadomości

Program Wiadomości udostępnia wiele sposobów pozostawania w kontakcie z innymi. Po prostu 
zaloguj się przy użyciu swojego Apple ID, aby móc wysyłać i odbierać wiadomości iMessage 
i SMS, zawierające tekst, zdjęcia, wideo i inne. Wiadomości te możesz wymieniać z użytkownikami 
Maców, iPadów, iPhone'ów oraz iPodów touch. iMessage pozwala nawet na rozpoczęcie 
rozmowy tekstowej na urządzeniu iOS i kontynuowanie jej na MacBooku Pro. Możesz łatwo 
inicjować rozmowy grupowe i zarządzać nimi, na przykład zmieniając ich tytuły i dodając nowych 
uczestników. Jeśli chcesz porozmawiać z kimś twarzą w twarz, możesz rozpocząć rozmowę wideo 
FaceTime bezpośrednio z rozmowy tekstowej w Wiadomościach.

Zarządzaj rozmowami
Kliknij w Szczegóły, aby 
rozpocząć FaceTime lub 
wyświetlić załączniki z rozmowy

Powiadomienia o dostarczeniu
Szybko sprawdź, czy wiadomość 
została dostarczona

Odpowiedź w drodze
Trzy kropki oznaczają, że Twój 
znajomy pisze odpowiedź

Uwaga:  Aby korzystać z połączeń wideo FaceTime, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą mieć 
urządzenie obsługujące FaceTime. Funkcja ta dostępna jest tylko na niektórych obszarach.
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Mapy

Odkrywaj nowe miejsca i uzyskuj wskazówki nawigacji w programie Mapy na Macu. Możesz 
wyświetlać standardową mapę, zdjęcia satelitarne, a także używać funkcji Flyover, aby szybować 
nad fotorealistycznym obrazem 3D wybranych miast. Możesz także wyświetlać opcji transportu 
publicznego dla wybranych miast z całego świata. Możesz sprawdzać informacje o lokalnych 
punktach, takich jak restauracje i hotele, a Mapy pokażą Ci numery telefoniczne, zdjęcia, a nawet 
recenzje z portalu Yelp. Gdy znajdziesz miejsce docelowe, Mapy zaoferują wskazówki nawigacji 
dla dojazdu samochodem, przejścia pieszo, a nawet przejazdu środkami transportu publicznego 
(w wybranych miastach). Wskazówki te możesz wysłać do iPhone'a i korzystać z nich w drodze.

Wskazówki
Mapy udostępniają 
szczegółowe wskazówki 
dojazdu oraz informacje o 
ruchu drogowym

Transport publiczny
Znajdź trasę przejazdu 
autobusem, pociągiem, 
metrem lub promem

Wyślij do iPhone'a
Wyślij wskazówki 
dojazdu do swojego 
iPhone'a, aby używać 
nawigacji głosowej

OSTRZEŻENIE:  Aby poznać ważne informacje dotyczące nawigacji oraz unikania rozproszenia 
uwagi mogącego doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zobacz Ważne informacje 
o bezpieczeństwie.
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Spotlight

Spotlight oferuje proste wyszukiwanie dowolnych rzeczy na Macu. Po prostu kliknij w ikonę 
Spotlight  na pasku menu lub naciśnij Command-spacja, a następnie zacznij pisać. Spotlight 
znajduje rzeczy na Macu (w tym dokumenty, kontakty i wiadomości email), a także artykuły na 
Wikipedii, strony w Bing, mapy, filmy, pogodę, informacje giełdowe, wiadomości sportowe itd. 
Możesz wykonywać czynności bezpośrednio z wyników wyszukiwania: wykonywać połączenia, 
wysyłać wiadomości email, uzyskiwać wskazówki nawigacji, a nawet przeliczać kursy walut.

Podglądy
Podglądy na liście 
wyników Spotlight 
są interaktywne

Wyniki
Wyświetl zróżnicowane wyniki Spotlight, 
w tym dotyczące pogody, giełdy, wydarzeń 
sportowych, transportu publicznego i inne

Uwaga:  Nie wszystkie funkcje są dostępne na wszystkich obszarach.
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iTunes

iTunes pozwala Ci łatwo cieszyć się muzyką, filmami, programami TV i innymi materiałami. 
iTunes na Macu daje dostęp do iTunes Store, w którym możesz kupować klasykę i nowości. 
iTunes zawiera także rewolucyjną usługę muzyczną Apple Music, zupełnie nową stację 
radiową Beats 1 oraz nową usługę Connect, pozwalającą fanom pozostawać w kontakcie 
z ulubionymi wykonawcami.

Twoja biblioteka
Organizuj swoją 
muzykę, filmy, programy 
TV, podcasty i inne 
rzeczy, aby łatwiej z 
nich korzystać

Apple Music
Zasubskrybuj, aby uzyskać 
dostęp do milionów utworów. 
Słuchaj radia Beats 1 na 
żywo. Bądź w kontakcie z 
ulubionymi wykonawcami

iTunes Store
Odkrywaj i kupuj 
nową muzykę, 
filmy, programy TV 
i inne rzeczy
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Zdjęcia, iMovie i GarageBand

Programy Zdjęcia, iMovie i GarageBand zapewniają niesamowite sposoby tworzenia 
i udostępniania zdjęć, filmów i muzyki. Program Zdjęcia pomaga porządkować bibliotekę zdjęć 
i tworzyć piękne książki ze zdjęciami, karty i kalendarze. Dzięki bibliotece zdjęć iCloud możesz 
przechowywać cały swój zbiór zdjęć i wideo na iCloud oraz przeglądać je na dowolnym swoim 
urządzeniu. iMovie pozwala przekształcać domowe nagrania wideo w piękne filmy i imponujące 
zwiastuny filmowe w hollywoodzkim stylu. GarageBand to wszystko, czego potrzebujesz, aby 
nauczyć się gry na instrumencie, tworzyć muzykę lub nagrać piosenkę.

Zdjęcia
Zdjęcia są 
automatycznie 
porządkowane według 
daty oraz miejsca

Udostępnij
Zamieść ulubione zdjęcia 
na Facebooku albo 
udostępnij je przy użyciu 
iCloud lub Wiadomości

Projekty
Łatwo twórz i zamawiaj 
spersonalizowane 
książki, karty i 
kalendarze
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Pages, Numbers i Keynote

Twórz na swoim Macu wspaniałe dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje. Piękne szablony 
dają Ci przewagę już na starcie. Wystarczy dodać do nich własny tekst i zdjęcia. Dostosowywanie 
swojej pracy jest bardzo proste — wystarczy zaznaczyć dowolny tekst lub obiekt, a dostępne 
opcje pojawią się na panelu Format po prawej. Możesz otwierać i edytować pliki programów 
Microsoft Office, a także łatwo udostępniać łącze do swojej pracy przy użyciu Maila lub 
Wiadomości, bezpośrednio z paska narzędzi.

Dodaj grafikę itd.
Twórz multimedialne 
dokumenty z obrazami, 
filmami, wykresami itp.

Udostępnij
Łatwo udostępnij łącze do 
efektów swojej pracy przy 
użyciu programu Mail lub 
Wiadomości

Panel Format
Dzięki inteligentnemu 
panelowi formatu możesz 
wybierać swoje narzędzia 
jednym kliknięciem
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Ważne informacje o bezpieczeństwie
OSTRZEŻENIE:  Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować 
pożar, porażenie prądem elektrycznym, zranienie lub uszkodzenie MacBooka Pro lub innych 
rzeczy. Przed użyciem MacBooka Pro przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Wbudowana �bateria. �Nie próbuj wymieniać lub usuwać baterii we własnym zakresie. Możesz 
uszkodzić baterię, a jej uszkodzenie może spowodować przegrzanie i obrażenia ciała. Bateria 
litowo-jonowa w MacBooku Pro powinna być wymieniana tylko przez Apple lub przez 
autoryzowany serwis. Musi ona zostać poddana recyklingowi lub zutylizowana osobno od 
odpadków gospodarstwa domowego. Nie należy umieszczać MacBooka Pro w pobliżu źródeł 
ciepła, takich jak kaloryfer lub kominek, gdzie temperatura mogłaby przekroczyć 100°C). Nie 
wrzucaj baterii do ognia.

Aby dowiedzieć się więcej o wymianie baterii i recyklingu, odwiedź stronę 
www.apple.com/pl/batteries/service-and-recycling.

Obsługa. �Zachowaj ostrożność podczas obsługiwania MacBooka Pro. Urządzenie wykonane 
jest z metalu, szkła i plastiku, a w środku zawiera wrażliwe elementy elektroniczne. Umieść 
MacBooka Pro na twardym, stabilnym podłożu, pozwalającym na swobodny dostęp powietrza 
od dołu i po bokach komputera. W przypadku upuszczenia, przypalenia, przebicia, zgniecenia 
lub kontaktu z płynami MacBook Pro może ulec uszkodzeniu. Nie używaj uszkodzonego 
MacBooka Pro (np. z pękniętym ekranem), ponieważ może to spowodować obrażenia.

Woda �i wilgoć. �Trzymaj MacBooka Pro z dala od źródeł wilgoci, takich jak napoje, umywalki, 
wanny, kabiny prysznicowe itp. Chroń MacBooka Pro przed wilgocią, deszczem, śniegiem oraz 
mgłą. 

Naprawa. �MacBook Pro nie zawiera żadnych podzespołów, które mogą być wymieniane 
przez użytkownika. Nie otwieraj ani nie rozbieraj MacBooka Pro. Nie próbuj go naprawiać 
lub wymieniać jakichkolwiek części. Rozbieranie MacBooka Pro może doprowadzić do 
obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia. Jeśli MacBook Pro wymaga naprawy, został 
uszkodzony, działa nieprawidłowo lub został narażony na działanie płynu, skontaktuj się z Apple 
lub autoryzowanym centrum napraw Apple, takim jak autoryzowany serwis Apple. Próba 
samodzielnego otwierania niesie ryzyko uszkodzenia komputera. Takie uszkodzenia nie są objęte 
ograniczoną gwarancją na MacBooka Pro.

Nawigacja. �Mapy, wskazówki nawigacji i programy używające bieżącego położenia zależy 
od usług transmisji danych. Usługi te mogą ulec zmianie oraz mogą nie być dostępne we 
wszystkich regionach, więc mapy, wskazówki lub informacje związane z położeniem mogą być 
niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Zawsze porównuj informacje podawane przez 
MacBooka Pro z otoczeniem i w razie niezgodności kieruj się rzeczywistymi znakami. Nie używaj 
tych usług podczas aktywności wymagających Twojej pełnej uwagi. Zawsze stosuj się do znaków 
oraz przepisów obowiązujących w obszarach, gdzie używasz MacBooka Pro. Zawsze kieruj się 
zdrowym rozsądkiem.

Bezpieczeństwo, �obsługa �
i wsparcie
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Ładowanie. �Do ładowania MacBooka Pro używaj tylko dołączonego zasilacza MagSafe 2 
(60 W lub 85 W) lub kabla i zasilacza innego producenta, zgodnego z MagSafe 2 oraz 
odpowiednimi przepisami.

Korzystanie z uszkodzonych kabli, uszkodzonych zasilaczy lub ładowanie urządzenia w obecności 
wilgoci może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie 
MacBooka Pro i innego mienia. W przypadku ładowania MacBooka Pro przy użyciu dołączonego 
zasilacza MagSafe 2 (60 W lub 85 W), przed podłączeniem zasilacza do gniazdka należy upewnić 
się, że kabel zasilania jest prawidłowo włożony do zasilacza.

Przedłużone �działanie �wysokiej �temperatury. �MacBook Pro oraz jego zasilacz MagSafe 2 (60 W 
lub 85 W) mogą się mocno nagrzewać podczas zwykłego używania. MacBook Pro oraz jego 
zasilacz MagSafe 2 (60 W lub 85 W) spełniają standardy oraz limity temperatur dla powierzchni 
dostępnych dla użytkownika, ustalone przez International Standard for Safety of Information 
Technology Equipment (IEC 60950-1) Nawet jednak w ramach tych ograniczeń znacznie 
przedłużony kontakt z gorącymi powierzchniami może powodować dyskomfort lub obrażenia. 

Kieruj się zdrowym rozsądkiem, aby unikać sytuacji, w których Twoja skóra ma przedłużający 
się kontakt z urządzeniem lub jego zasilaczem podczas działania lub gdy jest on podłączony 
do źródła zasilania. Na przykład, nie śpij z urządzeniem lub zasilaczem podłączonym do źródła 
zasilania. Nie ustawiaj MacBooka Pro na poduszce lub innym miękkim materiale, ponieważ może 
to spowodować zasłonięcie otworów wentylacyjnych. Zwróć uwagę, aby podczas ładowania lub 
używania zarówno MacBook Pro, jak i jego zasilacz MagSafe 2 (60 W lub 85 W) znajdowały się 
w miejscu o dobrej wentylacji.

Nigdy nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych, ponieważ może być to niebezpieczne 
i spowodować przegrzanie się komputera. Podczas pracy na MacBooku Pro nie wolno 
niczego stawiać na klawiaturze. Jeśli podczas trzymania MacBooka Pro na kolanach jego 
wysoka temperatura stanie się niekomfortowa, należy przełożyć go na płaską, stabilną, dobrze 
wentylowaną powierzchnię. Zwracaj szczególną uwagę, jeśli Twój stan zdrowia ma wpływ na 
odczuwanie kontaktu ciała z wysoką temperaturą. 

Zasilacz �MagSafe 2 (60 W �lub �85 W). �Aby bezpiecznie używać zasilacza MagSafe 2 (60 W lub 
85 W) i zredukować możliwość obrażeń spowodowanych temperaturą lub uszkodzeń, wykonaj 
jedną z poniższych czynności:
 • Podłącz zasilacz MagSafe 2 (60 W lub 85 W) bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
 • Jeżeli używasz przewodu prądu zmiennego, połóż zasilacz w dobrze wentylowanym miejscu 

na biurku, na stole lub na podłodze.
Oto sytuacje, w których należy odłączyć zasilacz i wszystkie przewody:
 • Czyszczenie obudowy (tylko wg procedury opisanej w Ważne informacje dotyczące 

posługiwania się komputerem).
 • Uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki.
 • MacBook Pro lub jego zasilacz MagSafe 2 (60 W lub 85 W) zostały narażone na deszcz, wilgoć 

lub płyn dostał się do wnętrza obudowy.
 • MacBook Pro lub jego zasilacz MagSafe 2 (60 W lub 85 W) został upuszczony, obudowa została 

uszkodzona, lub podejrzewasz, że wymagany jest serwis lub naprawa.

Gniazdo zasilania MagSafe 2 w MacBooku Pro (do którego podłączasz wtyczkę zasilania 
MagSafe 2) zawiera magnes, który może wymazać dane z karty kredytowej, iPoda lub innego 
urządzenia. Aby uniknąć utraty danych, nie umieszczaj tych lub innych materiałów lub urządzeń 
wrażliwych na działanie fal magnetycznych w odległości mniejszej niż 25 mm od tego gniazda.
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Gdy do gniazda MagSafe 2 dostaną się jakieś drobiny, należy je delikatnie usunąć przy pomocy 
suchego bawełnianego wacika.

Dane techniczne zasilacza MagSafe 2 (60 W): 
 • Częstotliwość: prąd jednofazowy 50 do 60 Hz
 • Napięcie sieci zasilającej: od 100 do 240 V
 • Napięcie wyjściowe: 16,5 V, prąd stały, 3,65 A

Dane techniczne zasilacza MagSafe 2 (85 W): 
 • Częstotliwość: prąd jednofazowy 50 do 60 Hz
 • Napięcie sieci zasilającej: od 100 do 240 V
 • Napięcie wyjściowe: 20 V, prąd stały, 4,25 A

Utrata �słuchu. �Słuchanie głośnych dźwięków może uszkodzić słuch. Hałas tła, jak też ciągłe 
narażenie na dźwięki o wysokim poziomie głośności, mogą wywoływać wrażenie, że dźwięki 
wydają się cichsze niż są w rzeczywistości. Należy korzystać wyłącznie ze słuchawek i zestawów 
słuchawkowych przystosowanych do współpracy z MacBookiem Pro. Przed umieszczeniem 
słuchawek w uszach należy włączyć odtwarzanie i sprawdzić siłę głosu. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat utraty słuchu, odwiedź stronę www.apple.com/pl/sound.

OSTRZEŻENIE:  Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj dźwięków o wysokim natężeniu 
głośności przez dłuższy czas.

Narażenie �na �częstotliwości �radiowe. �MacBook Pro używa sygnałów radiowych do łączenia się 
z sieciami bezprzewodowymi. Aby uzyskać informacje na temat energii sygnałów radiowych oraz 
sposobach minimalizowania narażenia na nie, zobacz www.apple.com/legal/rfexposure.

Zakłócenia �urządzeń �medycznych. �MacBook Pro zawiera elementy i nadajniki radiowe emitujące 
pola elektromagnetyczne, które mogą zakłócać pracę rozruszników serca, defibrylatorów i innych 
urządzeń medycznych. Zachowaj bezpieczną odległość między swoim urządzeniem medycznym 
a MacBookiem Pro. Aby uzyskać informacje dotyczące Twojego urządzenia medycznego, 
skonsultuj się ze swoim lekarzem oraz z producentem urządzenia. Jeśli podejrzewasz, że 
MacBook Pro zakłóca działanie rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przerwij 
korzystanie z MacBooka Pro.

Uwarunkowania �zdrowotne �W przypadku uwarunkowań zdrowotnych, na które MacBook Pro 
może mieć według użytkownika wpływ (np. napady padaczkowe, omdlenia, astenopia lub bóle 
głowy), przed rozpoczęciem używania MacBooka Pro należy skonsultować się z lekarzem. 

Powtarzanie �czynności. �Gdy podczas korzystania z MacBooka Pro powtarzasz te same czynności 
(takie jak pisanie lub granie w gry), możesz doświadczać dyskomfortu w dłoniach, rękach, 
nadgarstkach, ramionach, szyi lub innych częściach ciała. Jeśli doświadczasz dyskomfortu, 
przerwij korzystanie z MacBooka Pro i skonsultuj się z lekarzem.

Ryzyko �zadławienia. �Niektóre akcesoria do MacBooka Pro mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla 
małych dzieci. Chroń te akcesoria przed małymi dziećmi.

Czynności �dużego �ryzyka. �MacBook Pro nie jest przeznaczony do użytku w sytuacjach, w których 
awaria komputera mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych zniszczeń środowiska.

Miejsca �zagrożone �wybuchem. �Ładowanie lub używanie MacBooka Pro w miejscach 
zagrożonych wybuchem, takich jak obszary, na których powietrze zawiera wysokie stężenie 
palnych substancji chemicznych, oparów lub cząstek (takich jak pyły, kurz lub opiłki metali) może 
być niebezpieczne. Przestrzegaj wszystkich znaków i poleceń.
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Ważne informacje dotyczące posługiwania się komputerem
Środowisko �pracy. �Używanie MacBooka Pro w środowisku o parametrach przekraczających 
poniższe zakresy może mieć wpływ na jego wydajność:
 • Temperatura pracy: 10° - 35°C
 • Temperatura przechowywania: -25° - 45°C
 • Wilgotność względna: od 0% do 90% (niekondensująca)
 • Dopuszczalna wysokość pracy: 0 do 3048 metrów n.p.m.

Przenoszenie �MacBooka Pro. �Gdy przenosisz MacBooka Pro w torbie lub w teczce, upewnij 
się, że nie ma w niej żadnych luźnych przedmiotów (np. spinaczy lub monet), mogących 
przypadkowo dostać się do wnętrza komputera przez otwory (np. otwory wentylacyjne) lub 
zakleszczyć się wewnątrz gniazd wejściowych. Trzymaj również rzeczy wrażliwe na działanie pola 
magnetycznego z dala od gniazda zasilania MagSafe 2.

Używanie �wtyczek �i gniazd. �Nigdy nie używaj siły podczas wkładania wtyczki do gniazda. 
Podłączając urządzenie, należy sprawdzić, czy w gnieździe nie ma żadnych zanieczyszczeń, 
czy wtyczka pasuje do gniazda oraz upewnić się, że wtyczka jest skierowana prawidłowo 
względem gniazda.

Przechowywanie �MacBooka Pro. �Jeżeli zamierzasz przechowywać MacBooka Pro przez dłuższy 
czas, umieść go w chłodnym miejscu (idealna temperatura to 22 C) i rozładuj baterię do 50 
procent. Gdy przechowujesz komputer dłużej, niż pięć miesięcy, utrzymuj pojemność baterii, 
ładując ją do 50 procent co około sześć miesięcy.

Czyszczenie �MacBooka Pro. �Podczas czyszczenia MacBooka Pro i jego części składowych, wyłącz 
go najpierw, a następnie odłącz od niego zasilacz MagSafe 2 (60 W lub 85 W). Następnie zwilż 
czystą i pozbawioną włókien tkaninę i wytrzyj nią MacBooka Pro od zewnątrz. Uważaj, aby 
wilgoć nie przedostała się do wnętrza komputera. Nie wolno rozpylać płynów bezpośrednio 
na komputer. Nie używaj aerozoli, rozpuszczalników, materiałów ściernych ani środków do 
czyszczenia zawierających nadtlenek wodoru, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.

Czyszczenie �ekranu �MacBooka Pro. �Aby wyczyścić ekran MacBooka Pro, wyłącz najpierw 
MacBooka Pro i odłącz zasilacz MagSafe 2 (60 W lub 85 W). Zwilż czystą i pozbawioną włókien 
tkaninę niewielką ilością wody i przetrzyj nią ekran. Nie wolno rozpylać płynów bezpośrednio na 
ekran. 

Podstawy ergonomii
Podczas używania klawiatury oraz gładzika barki powinny być rozluźnione. Ramiona 
i przedramiona powinny tworzyć kąt trochę większy od kąta prostego, a przeguby i dłonie należy 
ustawić mniej więcej w linii prostej.

ŹleDobrze
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Pisząc na klawiaturze nie naciskaj klawiszy za mocno, utrzymuj dłonie i palce rozluźnione. Należy 
unikać podwijania kciuków do wnętrza dłoni.

ŹleDobrze

Zaleca się częstą zmianę pozycji dłoni, aby uniknąć zmęczenia. Niektórzy użytkownicy 
komputerów mogą odczuwać dyskomfort w dłoniach, nadgarstkach lub ramionach po okresie 
intensywnej pracy bez przerw. W przypadku pojawienia się przewlekłego bólu w dłoniach, 
nadgarstkach lub ramionach, należy skonsultować się z lekarzem.

Mysz �zewnętrzna. �Używając myszy zewnętrznej należy ustawić ją na tej samej wysokości, co 
klawiatura i w wygodnej odległości.

Krzesło. �Najlepsze są krzesła o regulowanej wysokości, które zapewniają pewne i wygodne 
podparcie. Wysokość krzesła powinna być tak ustawiona, aby uda znajdowały się w pozycji 
poziomej, a stopy spoczywały płasko na podłodze. Oparcie krzesła powinno podpierać dolny 
odcinek kręgosłupa (odcinek lędźwiowy). W celu właściwego dopasowania oparcia należy 
postępować według instrukcji producenta.

Wbudowany �ekran. �Ustaw ekran pod odpowiednim kątem, aby zminimalizować odbicia światła 
pochodzącego z lamp i okien. W przypadku napotkania oporu nie należy obracać ekranu na siłę. 
Kąt otwarcia ekranu nie powinien przekraczać 135 stopni.

Po przeniesieniu komputera z miejsca na miejsce lub zmianie warunków oświetlenia można 
wyregulować jasność ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ergonomii, zobacz 
www.apple.com/pl/about/ergonomics.

Apple i środowisko naturalne
Firma Apple Inc. zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby minimalizować wpływ swoich 
procesów produkcyjnych i produktów na środowisko naturalne.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.apple.com/pl/environment.

Dodatkowe informacje, serwis i pomoc
Więcej informacji dotyczących MacBooka Pro możesz uzyskać przy użyciu Pomocy Maca, Raportu 
systemowego, programu Apple Hardware Test oraz zasobów dostępnych w sieci.

Pomoc �Maca. �Odpowiedzi na różne pytania, szczegółowe wskazówki oraz informacje 
o rozwiązywaniu problemów można często znaleźć w Pomocy Maca na Macu. Kliknij w ikonę 
Findera w Docku, kliknij w Pomoc na pasku menu, a następnie wybierz Pomoc Maca.

Raport �systemowy. �Aby uzyskać informacje o swoim MacBooku Pro, użyj Raportu systemowego. 
Wyświetla on informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, numerze seryjnym, wersji systemu 
operacyjnego, ilości zainstalowanej pamięci itd. Aby otworzyć Raport systemowy, wybierz 
polecenie menu Apple () > Ten Mac, a następnie kliknij w Raport systemowy.
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Apple �Hardware �Test. �Jeśli podejrzewasz problem sprzętowy, użyj programu Apple Hardware 
Test (AHT), który określi, czy przyczyną problemu są podzespoły komputera (np. pamięć lub 
procesor).

Aby użyć programu Apple Hardware Test, odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, oprócz 
zasilacza. Uruchom MacBooka Pro ponownie i przytrzymaj klawisz D podczas uruchamiania. 
Gdy pojawi się ekran wyboru języka AHT, zaznacz język, którego chcesz używać. Naciśnij klawisz 
Return lub kliknij w przycisk ze strzałką w prawo. Gdy pojawi się główny ekran AHT (po około 
45 sekundach), postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. W przypadku 
wykrycia problemu, AHT wyświetli kod błędu. Zanotuj go przed wykonaniem dalszych czynności. 
Jeśli AHT nie wykryje błędów, wówczas problem dotyczy prawdopodobnie oprogramowania.

Informacje �w �Internecie. �Aby uzyskać wsparcie techniczne i informacje dotyczące serwisu, 
odwiedź stronę www.apple.com/pl/support. Zawiera ona informacje na temat produktów Apple, 
podręczniki online oraz dostępne uaktualnienia oprogramowania. Możesz skontaktować się 
z innymi użytkownikami Apple oraz uzyskać informacje dotyczące serwisu, wsparcie techniczne 
i profesjonalne porady od Apple.

Wsparcie �AppleCare. �Jeśli potrzebujesz pomocy, pracownik działu AppleCare udzieli Ci informacji 
w zakresie instalowania i otwierania programów, a także rozwiązywania podstawowych 
problemów. Należy dzwonić do najbliższego centrum pomocy (przez pierwszych 90 dni pomoc 
udzielana jest bezpłatnie). Dzwoniąc w sprawie pomocy należy znać datę zakupu MacBooka Pro 
i jego numer seryjny.

Okres darmowej 90-dniowej telefonicznej pomocy technicznej liczony jest od dnia zakupu.

Kraj Numery telefoniczne Adres internetowy

Stany Zjednoczone 1-800-275-2273 www.apple.com/pl/support

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

Kanada 1-800-263-3394 Język angielski: 
www.apple.com/ca/support

Język francuski: 
www.apple.com/ca/fr/support

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

Nowa Zelandia 00800-7666-7666 www.apple.com/nz/support

Wielka Brytania (44) 0844 209 0611 www.apple.com/uk/support

Numery telefonów mogą ulec zmianie. Obowiązywać mogą lokalne 
i krajowe taryfy telefoniczne. Pełna lista dostępna jest na stronie internetowej 
www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

Zgodność z FCC
To urządzenie spełnia wymagania rozdziału 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). 
Działanie urządzenia podlega następującym warunkom: (1) urządzenie nie powinno wytwarzać 
szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie powinno akceptować zewnętrzne zakłócenia, w tym 
zakłócenia powodujące niezamierzone działanie.
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Uwaga:  To urządzenie zostało poddane testom, które potwierdziły jego zgodność z limitami 
obowiązującymi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Limity 
te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami 
w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować promieniowanie 
o częstotliwości fal radiowych. Jego nieprawidłowe zainstalowanie lub eksploatowanie może 
powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji wykluczenia zakłóceń 
w określonej instalacji. Jeśli urządzenie zakłóca sygnał radiowych lub telewizyjny (co można 
sprawdzić, wyłączając je i włączając), zalecamy wypróbowanie poniższych metod ograniczenia 
zakłóceń:
 • zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej,
 • zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
 • podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie instalacji elektrycznej,
 • skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem RTV.

Ważne:  Nieautoryzowane przez Apple zmiany lub modyfikacje tego urządzenia mogą skutkować 
unieważnieniem zgodności ze standardami EMC oraz standardami dotyczącymi urządzeń 
bezprzewodowych, powodując anulowanie prawa do posługiwania się nim. 

Ten produkt był testowany pod względem zgodności z przepisami EMC dotyczącymi używania 
urządzeń peryferyjnych i przewodów ekranowanych (na przykład kabli sieci Ethernet) pomiędzy 
urządzeniami systemu komputerowego. Jest rzeczą ważną, aby używać zgodnych urządzeń 
peryferyjnych i przewodów ekranowanych, ponieważ zmniejsza to możliwość wystąpienia 
zakłóceń w pracy telewizora, radioodbiornika i innych urządzeń elektronicznych.

Jednostka odpowiedzialna (dotyczy tylko zgodności z FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Zgodność z przepisami Kanady
To urządzenie spełnia wymagania standardów RSS przemysłu Kanady dla produktów 
bezkoncesyjnych. Działanie urządzenia podlega następującym warunkom: (1) urządzenie nie 
może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować zewnętrzne 
zakłócenia, w tym zakłócenia powodujące niezamierzone działanie urządzenia.

Praca w paśmie 5150-5250 MHz przeznaczona jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, aby 
zredukować możliwość wystąpienia szkodliwych zakłóceń współkanałowych z ruchomymi 
systemami satelitarnymi. 

Użytkownicy powinni pamiętać, że radary wysokiej mocy są traktowane jako użytkownicy główni 
(priorytetowi) w pasmach 5250-5350 MHz oraz 5650-5850 MHz i radary te mogą powodować 
zakłócenia i/lub uszkodzenie urządzeń 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 radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement.

La bande 5150-5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de 
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les 
mêmes canaux.
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Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés 
utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 
5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux 
dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Deklaracja zgodności z przepisami Unii Europejskiej

Apple Inc. niniejszym deklaruje, że to urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy R&TTE.

Kopia deklaracji zgodności z przepisami Unii Europejskiej dostępna jest pod adresem 
www.apple.com/euro/compliance.

Reprezentantem Apple w UE jest Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, 
Irlandia.

To urządzenie może być używane w Unii Europejskiej.

European �Community �Restrictions
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w zakresie częstotliwości 
5150–5350 MHz. 

Oświadczenie o zgodności z ENERGY STAR®

Jako partner ENERGY STAR®, firma Apple potwierdza zgodność standardowej konfiguracji 
tego produktu z wymaganiami elektrycznymi ENERGY STAR®. Program ENERGY STAR® to 
stowarzyszenie producentów sprzętu elektronicznego, promujące energooszczędne produkty. 
Zmniejszenie zużycia energii przez urządzenia oznacza oszczędność pieniędzy oraz pomaga 
chronić środowisko naturalne.

MacBook Pro jest dostarczony z włączoną funkcją oszczędzania energii powodującą usypianie 
komputera po 10 minutach braku aktywności użytkownika. W celu obudzenia komputera należy 
kliknąć gładzikiem albo nacisnąć dowolny klawisz. Aby zmienić to ustawienie, kliknij w ikonę 
Preferencji systemowych w Docku, a następnie kliknij w Oszczędzanie energii.

Więcej informacji o ENERGY STAR® można znaleźć na stronie internetowej www.energystar.gov.

Informacje o postępowaniu ze zużytymi urządzeniami

Powyższy symbol oznacza, że ten produkt i/lub bateria nie powinny być wyrzucane z odpadami 
gospodarstwa domowego. Pozbycie się tego produktu i/lub baterii powinno odbyć się zgodnie z 
lokalnym prawem o ochronie środowiska.

74% resize factor

http://www.apple.com/euro/compliance
http://www.energystar.gov


 � Rozdział �6 � � � �Bezpieczeństwo, obsługa i wsparcie 44

Informacje o programie recyklingu firmy Apple, punkty zbiórki sprzętu do recyklingu, 
zakazane substancje i inne inicjatywy ochrony środowiska są dostępne pod adresem 
www.apple.com/pl/environment.

UE �– �Informacje �o �pozbywaniu �się �sprzętu:

Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami zalecane jest specjalne 
postępowanie ze zużytym produktem i/lub baterią, których nie należy wyrzucać razem 
z domowymi odpadami. Zużyty produkt powinien być przekazany do specjalnego punktu 
zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Specjalna zbiórka i utylizacja tego 
produktu oraz/lub jego baterii pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapewnia, że produkt jest 
utylizowany w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko.

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Brasil—Informações �sobre �descarte �e �reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo 
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as 
leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, 
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información �sobre �eliminación �de �residuos �y �reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos 
domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad 
con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de 
reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas 
ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Postępowanie �ze �zużytą �baterią
Bateria w MacBooku Pro powinna być naprawiana, wymieniana lub poddana recyklingowi 
tylko przez Apple lub przez autoryzowany serwis. Musi ona zostać poddana recyklingowi lub 
zutylizowana osobno od odpadków gospodarstwa domowego, zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska i wytycznymi. Aby dowiedzieć się więcej o wymianie baterii 
i recyklingu, odwiedź stronę www.apple.com/pl/batteries/service-and-recycling.

Informacje �dotyczące �recyklingu �na �Tajwanie

Oświadczenie �o postępowaniu �z bateriami �dla �Tajwanu
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Oświadczenie �o postępowaniu �z bateriami �dla �Chin

Sprawność �ładowarki �baterii

Umowa licencyjna na oprogramowanie
Korzystanie z MacBooka Pro oznacza wyrażenie zgody na warunki przedstawione w licencji na 
oprogramowanie Apple i innych firm, dostępnej pod adresem www.apple.com/legal/sla.
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 K Copyright
Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Użycie logo Apple poprzez wykorzystanie skrótu klawiszowego 
(Opcja-Shift-K) dla celów komercyjnych bez uprzedniej 
pisemnej zgody Apple stanowi naruszenie praw do znaku 
towarowego i stanowi przejaw nieuczciwej konkurencji. 

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort Time 
Capsule, Apple TV, FaceTime, Final Cut Pro, Finder, GarageBand, 
iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Keynote, 
Launchpad, Logic, Mac, MacBook Pro, Mission Control, 
Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Retina, Safari, Spaces, 
Spotlight, Time Machine oraz Zdjęcia są znakami towarowymi 
Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych 
i innych krajach.

AirPrint, Flyover oraz Handoff to znaki towarowe Apple Inc.

AppleCare, Apple Store, iCloud i iTunes Store są znakami 
usług Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych 
i innych krajach.

App Store, iBooks Store i iTunes Radio to znaki usług firmy 
Apple Inc.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com
iOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem 
towarowym Cisco w USA i innych krajach, a jego użycie jest 
przedmiotem licencji.

Słowo i znak Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe 
Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. jest 
przedmiotem licencji.

ENERGY STAR® jest znakiem towarowym zarejestrowanym 
w Stanach Zjednoczonych.

Nazwy innych firm oraz wspomniane tutaj nazwy produktów 
mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym 
podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy 
drukarskie lub pisarskie.

Niektóre programy dostępne są tylko na niektórych obszarach. 
Dostępność programów może ulec zmianie.

PL019-00203/2015-10
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