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Váš iMac vás vítá 
Pojďme rovnou začít. Mac spustíte stisknutím zapínacího tlačítka. 
Průvodce nastavením vás poté provede několika úvodními kroky, takže budete 
moci svůj Mac ihned začít používat. Průvodce vám pomůže připojit se k Wi-Fi 
síti a vytvořit uživatelský účet. Poté vás provede přenosem dokumentů, 
fotografií, hudby a dalších dat z jiného Macu nebo PC.

V Průvodci nastavením můžete vytvořit nové Apple ID nebo se přihlásit pomocí 
již existujícího. Tím se vytvoří uživatelský účet v Mac App Storu a iTunes Storu 
a také v aplikacích jako Zprávy či FaceTime. Průvodce také nastaví iCloud, 
díky čemuž získají aplikace, jako je Mail, Kontakty, Kalendář, či Safari, 
všechna vaše nejnovější data.



Síťová šňůra

Zapínací tlačítko

Thunderbolt 2
Připojení externích monitorů 
a vysoce výkonných zařízení

USB 3
Dobíjení zařízení, 

připojení externího 
úložiště a jiné

Gigabitový Ethernet
Připojení k internetu 
nebo lokální síti

Sluchátková zdířka
Pro připojení sluchátek nebo 

externích reproduktorů

SDXC
Přenos fotografií z paměťové 

karty fotoaparátu



Wi-Fi SpotlightNabídka Nápověda Pruh nabídek

Předvolby systémuFinder Dock

Seznámení s plochou
Plocha vašeho Macu je místem, kde najdete vše potřebné pro práci. 
Nejčastěji používané aplikace můžete otvírat z Docku u dolního okraje 
obrazovky. Plochu a další nastavení si můžete přizpůsobit v Předvolbách 
systému. Ke všem souborům a složkám získáte přístup tak, že kliknete 
na ikonu Finderu.

V řádku nabídek u horního okraje obrazovky najdete užitečné informace o svém 
Macu. Chcete-li zjistit stav bezdrátového připojení k internetu, klikněte na ikonu 
Wi-Fi. Spotlight vám umožňuje najít data uložená ve vašem Macu i užitečné 
informace na webu. Také může vyhledat a otevřít vaše oblíbené aplikace.



Klikání jedním tlačítkem
Klikat můžete na libovolném místě na 
povrchu myši.

Klikání dvěma tlačítky
Chcete-li používat klikání levým i pravým 
tlačítkem, zapněte Sekundární kliknutí 
v Předvolbách systému.

Zvětšení obsahu obrazovky
Podržením klávesy Ctrl a posouváním jedním 
prstem můžete zvětšit položky na obrazovce.

Posouvání v rozsahu 360º
Klouzáním prstem po povrchu se můžete 
posouvat libovolným směrem.

Použití zařízení Magic Mouse 2 a Magic Keyboard
Vaše dobíjitelná Magic Mouse 2 a Magic Keyboard jsou již s iMacem spárovány. 
Totéž platí i pro volitelný Magic Trackpad 2, který jste si případně s iMacem 
zakoupili. Zapnutím vypínače (bude vidět zelená) se připojte k Bluetooth® 
a začněte svá zařízení používat.

Budete-li chtít klávesnici nebo myš dobít, připojte je k iMacu přiloženým 
kabelem. Stav baterií můžete zkontrolovat v nabídce Bluetooth.

Chcete-li u myši upravit rychlost ukazatele, klikání a posouvání nebo zapnout 
podporu sekundárního tlačítka, použijte příkaz Předvolby systému v nabídce 
Apple a poté klikněte na Myš. Po kliknutí na panel Klávesnice můžete nastavit 
volby pro klávesnici. Po kliknutí na panel Trackpad můžete nastavit volby pro 
trackpad. Klikáním na jednotlivé panely můžete prozkoumat dostupná gesta 
a volby pro každé zařízení.



Zálohování dat
Svůj iMac můžete bezdrátově zálohovat pomocí Time Machine 
a AirPort Time Capsule (prodáváno zvlášť). Chcete-li začít, otevřete  
Předvolby systému a klikněte na Time Machine. 

Důležitá poznámka:
Před tím, než začnete svůj počítač používat, si pozorně přečtěte tento  
dokument a bezpečnostní informace v příručce Důležité informace o produktu.

Další informace
Chcete-li si přečíst příručku Základní informace o iMacu v iBooks, otevřete iBooks 
a vyhledejte v iBooks Storu heslo „Základní informace o iMacu“. Další informace 
o iMacu, jeho funkcích a výuková videa najdete na www.apple.com/cz/imac.

Nápověda
Odpovědi na mnohé dotazy a pokyny pro řešení potíží najdete v Nápovědě pro 
Mac. Klikněte na ikonu Finderu, v řádku nabídek klikněte na volbu Nápověda 
a vyberte volbu Nápověda pro Mac nebo Seznamte se s vaším Macem.

Utility OS X
Máte-li se svým Macem potíže, můžete pomocí Utilit OS X obnovit software 
a data ze zálohy Time Machine nebo znovu nainstalovat systém OS X a aplikace 
Apple. Pokud váš Mac odhalí problém, otevřete Utility OS X restartem počítače 
za současného držení kláves Cmd a R.

Podpora
Technickou podporu pro iMac najdete na webové stránce www.apple.com/
support/imac Můžete také volat na tel.: Česká republika: 800 700527. 
www.apple.com/support/country

Ne všechny funkce jsou k dispozici ve všech oblastech.
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