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Kiegészítők
A Magic Mouse 2 és Magic Keyboard 
már párosítva van az iMac géppel. 
Ha vásárolt Magic Trackpad 2-t 
vagy numerikus számbillentyűkkel 
rendelkező Magic Keyboardot az 
iMacjével, akkor ezek az eszközök is 
párosítva lesznek. A bekapcsoláshoz 
kapcsolja az on/off kapcsolót abba az 
állásba, ahol látszik a zöld szín.

Az egér és a billentyűzet használata 
Ha tölteni szeretné az eszközöket, 
vagy ismét párosítani szeretné őket, 
a mellékelt Lightning–USB-kábellel 
csatlakoztassa az eszközöket az iMac 
géphez. Az akkumulátor töltöttségi 
szintje és a kapcsolat állapota a 
Bluetooth® menüben tekinthető meg. 
Ha a Bluetooth menü nem látható, 
nyissa meg a Rendszerbeállításokat, 
kattintson a Bluetooth lehetőségre, 
majd válassza ki a „Bluetooth 
megjelenítése a menüsoron” elemet.

Az eszközök használatának 
testreszabásához nyissa meg a 
Rendszerbeállításokat, és válassza 
a Billentyűzet, Egér vagy Trackpad 
lehetőséget. A lapokra kattintva 
megismerheti milyen kézmozdulatokat 
használhat és milyen lehetőségek 
érhetők el az egyes eszközök 
esetében.

Az Alapvető tudnivalók az iMac 
gépről című útmutató beszerzése
Ha többet szeretne megtudni az iMac 
gép beállításáról és használatáról, 
tekintse meg az Alapvető tudnivalók 
az iMac gépről című útmutatót.  
Az útmutató megtekintéséhez 
látogasson el a support.apple.com/
hu-hu/guide/imac weboldalra.

Támogatás
Részletes információkat a  
support.apple.com/hu-hu/mac/imac 
weboldalon találhat. Ha szeretne 
kapcsolatba lépni az Apple-lel, 
keresse fel a support.apple.com/ 
hu-hu/contact weboldalt.
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Üdvözli az iMac
Nyomja meg a bekapcsológombot az iMac elindításához.  

A Beállítási asszisztens segít a beüzemelésben.

Thunderbolt 3 (USB-C)
Eszközök töltése, valamint külső kijelzők és nagy 
teljesítményű perifériák csatlakoztatása.

Fejhallgató Ethernet

SDXC

USB 3

Bekapcsológomb

Menüsor

Finder
Innen érheti 
el a fájlokat, 

mappákat és 
alkalmazásokat.

Dock
Egyszerűen elérheti 
a leggyakrabban 
használt 
alkalmazásokat.

Rendszerbeállítások

FaceTime 
HD-kamera

Spotlight


