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Accessoires
De Magic Mouse 2 en het 
Magic Keyboard zijn al gekoppeld met 
je iMac. Als je een Magic Trackpad 2 
of Magic Keyboard met numeriek 
toetsenblok bij je iMac hebt gekocht, 
wordt dit ook gekoppeld. Om ze in 
te schakelen, verschuif je de aan/
uit-schakelaar zodat de groene 
markering zichtbaar wordt.

Je muis en toetsenbord gebruiken 
Om de apparaten op te laden of 
opnieuw te koppelen, sluit je ze 
met de meegeleverde Lightning-
naar-USB-kabel op de iMac aan. 
Het batterijpercentage en de 
verbindingsstatus kun je controleren 
in het Bluetooth®-menu. Als het 
Bluetooth-menu niet zichtbaar is, 
open je Systeemvoorkeuren, klik  
je op 'Bluetooth' en selecteer je  
'Toon Bluetooth in menubalk'.

Je kunt de apparaten aanpassen 
aan je eigen manier van werken. 
Open hiervoor Systeemvoorkeuren 
en selecteer 'Toetsenbord', 'Muis' of 
'Trackpad'. Klik op de tabs om te zien 
welke gebaren en opties er voor elk 
apparaat beschikbaar zijn.

Download de iMac-basishandleiding
Meer informatie over de configuratie 
en het gebruik van de iMac vind je 
in de iMac-basishandleiding. Om de 
handleiding te bekijken, ga je naar 
support.apple.com/nl-nl/guide/imac.

Ondersteuning
Voor uitgebreide informatie ga je naar 
support.apple.com/nl-nl/mac/imac.  
Wil je contact opnemen met Apple, 
ga dan naar support.apple.com/ 
nl-nl/contact.

http://support.apple.com/nl-nl/guide/imac
http://support.apple.com/nl-nl/mac/imac
http://support.apple.com/nl-nl/contact
http://support.apple.com/nl-nl/contact


Welkom in de wereld van je iMac
Start je iMac op door op de aan/uit-knop te drukken.  
De configuratie-assistent helpt je vervolgens op weg.

Thunderbolt 3 (USB-C)
Apparaten opladen, externe beeldschermen 
en geavanceerde apparaten aansluiten

Koptelefoon Ethernet

SDXC

USB-A

Aan/uit-knop

Menubalk FaceTime 
HD-camera

Spotlight

Bedieningspaneel

Finder
Toegang tot al 

je bestanden, 
mappen en apps

Dock
Snel toegang tot 
de apps die je het 
meest gebruikt

Systeemvoorkeuren


