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De mogelijkheden van de iBook
De computer heeft de volgende ingebouwde mogelijkheden:

Optionele AirPort-kaart
voor draadloze Internet-

en netwerktoegang
Hiermee kunt u draadloos het

Internet op, e-mailprogramma’s
gebruiken, bestanden

uitwisselen, spelletjes via het
netwerk spelen en nog veel

meer.

Volume- en
helderheidsregelaars 

U kunt het volume en de
helderheid van het scherm

aanpassen via het toetsenbord.

Geïntegreerde
handgreep

U kunt deze handgreep
uitklappen als u de computer

wilt meenemen.

Programmeerbare
functietoetsen
U kunt de functietoetsen op het
toetsenbord zo instellen dat
automatisch de webbrowser, het
e-mailprogramma of een ander
favoriet programma wordt
geopend.

Indicatielampje
batterijlading
Als de lichtnetadapter is
aangesloten, is het lampje
oranje wanneer de batterij
wordt opgeladen, en groen
wanneer het laden is voltooid.

Cd- of dvd-speler
U kunt programma’s installeren
en gebruiken en naar audio-
cd’s luisteren. Als de iBook een
dvd-speler bevat, kunt u ook
dvd-video’s afspelen. Druk op
het knopje aan de zijkant van
de iBook om de speler te
openen (wanneer er geen schijf
is geplaatst).
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Indicatielampje
sluimerstand
Als het lampje knippert,
staat de computer in de
sluimerstand.

® Aan/uit-knop
Hiermee kunt u de
computer aan- of uitzetten
of de sluimerstand
activeren.

Audio-/videopoort
Hierop kunt u een
koptelefoon of externe
luidsprekers aansluiten. U
kunt met de meegeleverde
AV-kabel ook een
televisietoestel of een
videoprojector aansluiten
om de beelden van de
iBook tegelijkertijd op het
televisiescherm weer te
geven.

Modem
Om het Internet te

verkennen en e-mail te
versturen en te ontvangen.

Ethernet
Voor uitwisseling van

bestanden met een andere
computer of voor toegang
tot een computernetwerk

USB
Voor aansluiting van

printers, Zip-eenheden,
digitale camera's, joysticks

en andere apparaten.

FireWire
Voor aansluiting van een

digitale videocamera om uw
eigen desktop movies te

maken. U kunt hierop
bovendien FireWire harde

schijven, printers en andere
apparaten aansluiten.
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Regelbalk
Deze functie biedt u

eenvoudig toegang tot
veelgebruikte instellingen.

Programma-menu
Als u hier klikt, kunt u
eenvoudig naar een ander
programma overschakelen.

Teletoegang
Met behulp van deze module in de

Regelbalk kunt u een Internet-verbinding
tot stand brengen en verbreken.

Schijf
Dit symbool verschijnt als
zich een cd- of dvd-schijf
in de speler bevindt. Als u
de inhoud van de schijf
wilt zien, klikt u er dubbel
op. De schijf wordt uit de
speler verwijderd als u het
symbool van de schijf
naar de prullenmand
sleept.

Apple-menu
U gebruikt dit menu om

veelgebruikte
programma's en

regelpanelen te openen. 
Om dit menu weer te
geven, klikt u op het

appeltje () in
de menubalk.

Prullenmand
Sleep voorwerpen naar de
prullenmand om ze te
verwijderen. Voorwerpen
blijven hier staan tot u
'Leeg prullenmand' uit het
Speciaal-menu kiest.

Basiskennis?
Het Macintosh bureaublad is het uitgangspunt.

. Als u een korte cursus wilt volgen
voor het gebruik van de muis en het
uitvoeren van basishandelingen, kiest u
'Mac oefeningen' uit het Help-menu.
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Sluitvak 
Klik in dit vakje om het

venster te sluiten.

Harde schijf
Al uw bestanden en
programma's worden
hier bewaard. U opent
het venster van de harde
schijf door dubbel op dit
symbool te klikken.

Map
Mappen zijn een

handige manier om
programma's en

bestanden te ordenen.
U opent een map door
er dubbel op te klikken.

Document
Bestanden die u met een programma
maakt (bijvoorbeeld een brief die u in
een tekstverwerkingsprogramma
schrijft). U opent een bestand en het
programma waarmee het is gemaakt
door er dubbel op te klikken.

Programma
Programma's (bijvoorbeeld een spelletje of

een tekstverwerkingsprogramma) waarmee
u werkt. U opent een programma door er

dubbel op te klikken.



Zoeken op het Internet
Als u het Internet-adres weet, kunt u rechtstreeks naar de gewenste pagina gaan.
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1Klik dubbel op 
'Open Internet-browser' 
om de webbrowser te starten.

2 Typ het Internet-adres 
en druk op de Enter-toets 
op het toetsenbord.



7

2Typ het woord waarnaar u wilt zoeken
en klik op de Zoek-knop ( ). Klik
daarna dubbel op een site uit de lijst.

. Klik op een van de andere knoppen om naar
personen te zoeken, nieuws te lezen, te winkelen,
enzovoort.

U kunt ook op het Internet zoeken met Sherlock 2.

1Kies 'Zoek op Internet'
uit het Archief-menu.



8

Eerste kennismaking met het world wide web
Met de gegevens op deze Apple websites haalt u het meeste uit uw computer.

www.apple.com/support 
Dé website voor productondersteuning,
programmatuurupdates en technische
informatie.

. Vanaf deze websites hebt u eenvoudig
toegang tot andere Apple sites.

www.apple.com/store 
De nieuwste Apple apparatuur,
programmatuur en accessoires.

www.apple.com/guide 
Als u op zoek bent naar apparatuur en
programmatuur voor de Mac,
raadpleegt u deze website of let u op
het Mac-logo.
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www.apple.com/icards
Vanaf deze site kunt u persoonlijk getinte elektronische
wenskaarten sturen naar familie en vrienden (Engelstalig).

www.apple.com/nl/hotnews
Het laatste nieuws van Apple, informatie over
evenementen, programmatuurupdates voor de
Mac en de mooiste QuickTime-films.

www.apple.com/ireview 
Recensies van talloze websites over films,
geldzaken, winkelen, sport en nog veel meer
(Engelstalig).
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De mogelijkheden van iTools
iTools is een nieuw pakket Internet-diensten voor Mac-gebruikers.

E-mail 
U kunt een eigen e-mailadres krijgen

bij Mac.com. Dat is gemakkelijk en
bovendien is dit adres bruikbaar in

alle e-mailprogramma's.

KidSafe 
U kunt het Internet een veiligere

omgeving maken voor uw kinderen.
KidSafe geeft toegang tot 75.000

door onderwijspersoneel
goedgekeurde websites en blokkeert

alle overige sites.

HomePage 
Hiermee maakt u in drie eenvoudige
stappen een eigen website. Daarop
kunt u bijvoorbeeld een fotoalbum,
een iMovie of uw c.v. zetten.
Vervolgens kan elke Internet-
gebruiker uw site bekijken.

iDisk 
20 MB eigen opslagruimte op de
Internet-servers van Apple. Hier kunt
u foto's, films en andere bestanden
toegankelijk maken voor alle Internet-
gebruikers. Tevens kunt u
persoonlijke iCards maken met
behulp van foto's op uw iDisk.

. iTools-diensten zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar.



2Volg de instructies om u aan te
melden voor een gratis account.

. Als u zich hebt aangemeld bij EarthLink en
over een e-mailadres bij Mac.com beschikt
(omdat u de configuratie-assistent hebt
gebruikt toen u de computer voor de eerste
keer hebt opgestart), hebt u al een iTools-
account. Ga in dat geval naar
www.apple.com/itools en geef daar uw
gebruikersnaam en wachtwoord op.

1Ga naar www.apple.com/itools 
en klik op de knop 'Free Sign Up'.

Meer informatie over iTools
m Nadat u zich hebt aangemeld voor een account, gaat u naar

www.apple.com/itools en klikt u op de knop 'Help' in de
iTools-menubalk.

11

Aan de slag met iTools:



12

E-mail gebruiken
Voer de volgende stappen uit om een bericht te maken en te verzenden:

1Klik dubbel op het symbool 'Post' op
het bureaublad om het e-mail-
programma te openen.

. Als u dit programma voor de eerste keer opent,
helpt een configuratie-assistent u bij het tot stand
brengen van een verbinding met uw e-mailaccount.

. Om te zien of er nieuwe berichten zijn,
klikt u op de knop 'Verzend en ontvang'. Om een
bericht te lezen, klikt u op het onderwerp.
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2Klik op de knop 'Nieuw' om een
nieuw e-mailbericht te maken.

3Typ het e-mailadres en het onderwerp
van het bericht. Typ vervolgens het
bericht en klik op 'Verzend nu'.
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Films en video's bekijken
Met QuickTime TV kunt u live video's op het Internet bekijken.

2Klik dubbel op het symbool 
'QuickTime Player' op het 
bureaublad.

3Open de favorietenlade 
en klik op een kanaal.

. Met QuickTime kunt u ook films
afspelen die u hebt gemaakt met iMovie,
MP3-bestanden beluisteren en nog veel
meer.

Meer informatie over QuickTime
m Raadpleeg QuickTime Help in het Help-menu.
m Raadpleeg de website op

www.apple.com/nl/quicktime.

1Breng een verbinding met 
het Internet tot stand.
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Als de computer is voorzien van een dvd-speler, kunt u ook dvd-films afspelen.

2Met behulp van de controller kunt 
u de film afspelen en gebruikmaken
van de speciale dvd-functies.

. Als u de film op volledige schermgrootte wilt
afspelen, kiest u 'Presenteer video op scherm'
uit het Video-menu.

. Als u meer informatie over de Apple dvd-
speler wilt, kiest u 'Apple dvd-speler Help' uit
het Help-menu.1Plaats een dvd-schijf in de speler. 

Kies vervolgens 'Apple dvd-speler' 
uit het Apple-menu (K).
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Films maken
Met iMovie 2 kunt u videobeelden bewerken die u met een digitale videocamera hebt
opgenomen.

2 Importeer de videobeelden in iMovie
en monteer en verfraai deze zodat er
een complete film ontstaat.

Meer informatie over iMovie
m Open het programma iMovie en doe de oefeningen

(beschikbaar in het Help-menu).
m Kies 'iMovie Help' uit het Help-menu.
m Raadpleeg de website op www.apple.com/nl/imovie 

voor een lijst met compatibele dv-camera's.

1Neem beelden op met een digitale
videocamera. Sluit de dv-camera aan
met behulp van een FireWire-kabel.

. Standaard FireWire-kabel (4-pens naar 6-
pens) niet inbegrepen.

3Exporteer de film naar een
videoband in de dv-camera of naar
een QuickTime-bestand.
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Met iMovie 2 kunt u muziek, een commentaarstem, ondertitels, overgangen en nog veel
meer toevoegen aan een film.

Bewerkingsknoppen
Via deze knoppen opent u
de paletten waarmee u het
geluid, de video-effecten,
de ondertitels (tekst) en de
overgangen instelt en
aanpast. Met de knop
'Archief' opent u het palet
met videofragmenten.

Monitorvenster 
Hier kunt u een

voorvertoning van uw film
bekijken of videobeelden
direct vanaf een digitale

camera weergeven.

Archief
Nadat u de
videofragmenten hebt
geïmporteerd, sleept u ze
vanuit het archief naar de
Fragmentenviewer om ze
in de film op te nemen.

Viewer
Klik op deze tab (oog) om

fragmenten te bewerken
en te verplaatsen. Klik op

de andere tab (klok) om
het geluid te bewerken.

Modusknoppen
Hier kunt u kiezen tussen

de camera- of de
bewerkmodus.

Navigatiebalk
Met behulp van deze balk kunt u gedeelten van de film
selecteren.

Afspeelknoppen
Hiermee speelt u de film af in het

iMovie-venster. Als u de film op
volledige schermgrootte wilt

weergeven, klikt u op de knop
'Speel schermvullend af'.
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De mogelijkheden van AppleWorks
Met AppleWorks kunt u schrijven, tekenen, presentaties ontwerpen en nog veel meer. 

18

Opmaakfuncties 
U kunt foto's, tabellen,

grafieken en balken
toevoegen,

tekstkaders koppelen,
afbeeldingen over elkaar

plaatsen en tekst om
kaders laten lopen.

Tekstverwerking 
U kunt brieven schrijven,

brochures maken en
wenskaarten en

uitnodigingen ontwerpen.

Presentaties
U kunt diapresentaties

maken voor weergave op
het scherm. Hierin kunt u

filmpjes, illustraties en
grafieken opnemen.

Databases 
U kunt records bijhouden,

adressen bewaren en
inventariseren. Tevens
kunt u adresgegevens

samenvoegen met tekst
uit de tekstverwerkings-

module en zo eenvoudig
mailings maken.

Bewerkbare
modeldocumenten 
U kunt kiezen uit een
groot aantal reeds
opgemaakte documenten
en deze naar wens
aanpassen.

Spreadsheets 
Met de meer dan honderd
functies maakt u
eenvoudig berekeningen,
waarna u de resultaten in
het oog laat springen met
behulp van de
opmaakfuncties.

Schetsen
U kunt zich uitleven op
een leeg vel, of effecten
toepassen op
afbeeldingen of
ingescande foto's.

Uitgebreide
bibliotheek met
illustraties
Keuze uit meer dan
25.000 kant-en-klare 
illustraties.
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Aan de slag met AppleWorks:

1Open AppleWorks 
vanuit de map 'Programma's' 
op de harde schijf.

2 Klik op het type document dat u wilt
maken of klik op de tab
'Modelbestanden' als u een opgemaakt
document wilt gebruiken.

. Klik op de tab 'Web' als u nog meer
(Engelstalige) modeldocumenten wilt downloaden
van het Internet.

Meer informatie over AppleWorks
m Kies 'AppleWorks Help' uit het Help-menu.
m Open het bestand 'Aan de slag met AppleWorks' 

(in de map 'AppleWorks' op de harde schijf).
m Raadpleeg de AppleWorks-website op

www.apple.com/nl/appleworks.
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Meer informatie
Kijk in Mac Help voor meer informatie over het gebruik van de computer.

2 Typ een vraag en 
klik op 'Zoek'.

. Als u de optie 'Mac Help' 
niet ziet in het Help-menu, kiest u
'Finder' uit het Programma-menu
en probeert u het opnieuw.

. Als u op een van de blauwe
koppelingen in het venster klikt,
krijgt u meer informatie over de
computer.

. Als u wilt weten welke
helpsystemen u kunt raadplegen,
kiest u Help-centrum uit het
Help-menu.

1Kies 'Mac Help' 
uit het Help-menu.
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. Een onderstreping duidt op een koppeling. Als u op
een koppeling klikt, gaat u naar een ander Help-
onderwerp, wordt er automatisch iets uitgevoerd of gaat u
naar informatie op het Internet.

3Klik op een van de onderwerpen
in de lijst.

. Als u de gewenste informatie niet hebt gevonden, probeert u het
nogmaals door een andere formulering te gebruiken.



De computer reageert niet:
Annuleer de bewerking die de computer uitvoert.

m Druk tegelijkertijd op de toetsen Command (x) en punt (.).
m Als dit niet werkt, houdt u de toetsen Option (Ω) en Command

(x) ingedrukt en drukt u vervolgens op de Escape-toets.
Als deze methode ook niet werkt, start u opnieuw op.

m Houd de Aan/uit-knop vijf tot tien seconden ingedrukt. Druk
vervolgens op de Aan/uit-knop om opnieuw op te starten.

m Als dit niet werkt, houdt u de toetsen Control en Command (x)
ingedrukt en drukt u vervolgens op de Aan/uit-knop.

m Als dit niet werkt, drukt u op de Reset-knop ( ) door het uiteinde
van een paperclip in het gaatje boven de Aan/uit-knop te steken.
Wacht een aantal seconden en druk vervolgens op de Aan/uit-knop.
Nadat u de iBook opnieuw hebt opgestart, dient u de datum en tijd
opnieuw in te stellen in het regelpaneel 'Datum en tijd'.

Ga nu als volgt te werk:
Als het probleem zich vaker met een programma voordoet.

m Informeer bij de fabrikant of het programma compatibel is met de
computer als u de computer alleen op deze manier kunt opstarten.

Als het probleem zich regelmatig voordoet.

m Raadpleeg in 'Mac Help' het gedeelte over het voorkomen en
oplossen van problemen. Mogelijk zijn bepaalde extensies niet
compatibel of moet u de systeemprogrammatuur opnieuw
installeren.

De computer blijft hangen tijdens het
opstarten of u ziet een knipperend
vraagteken:
Schakel de System-extensies uit.

m Start de computer op terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.
Als dit niet werkt, start u op vanaf de cd met
systeemprogrammatuur.

m Plaats de cd met systeemprogrammatuur in de speler en start de
computer op terwijl u de C-toets ingedrukt houdt. (Zorg dat de
Caps Lock-toets niet is ingeschakeld.)

Ga nu als volgt te werk:
Nadat de computer is opgestart, raadpleegt u de informatie
over het oplossen van problemen in de Help.

m Kies 'Mac Help' uit het Help-menu. Raadpleeg 'Problemen
voorkomen en oplossen'. Mogelijk moet u controleren of er niet-
compatibele extensies zijn of moet u de systeemprogrammatuur
opnieuw installeren.

Als het bureaublad er anders uitziet.

m U hebt de computer opgestart met de systeemprogrammatuur op
de cd in plaats van de harde schijf. Als dit de enige manier is om de
computer op te starten, dient u de systeemprogrammatuur
opnieuw te installeren. Raadpleeg Mac Help voor instructies of
open het installatieprogramma op de cd met
systeemprogrammatuur.
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Bij problemen
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U kunt de computer niet aanzetten of
opstarten:
Controleer of het netsnoer op de computer en op een
werkend stopcontact is aangesloten.

m U dient mogelijk de batterij op te laden. Wanneer de
lichtnetadapter is aangesloten en de batterij wordt opgeladen,
brandt het oranje indicatielampje bij de connector.

Als dit niet werkt, maakt u het PRAM-geheugen leeg.

m Start de computer op en druk onmiddellijk op de toetsen
Command (x), Option, P en R en houd deze ingedrukt, totdat u
het opstartgeluid voor de tweede keer hoort.

Als dit niet werkt of de computer tijdens het opstarten een
vreemd geluid maakt, voert u de onderstaande stappen uit.

m Als u onlangs extra geheugen hebt geïnstalleerd, controleert u of
dit juist is geïnstalleerd. Verwijder het extra geheugen. Als de
computer vervolgens normaal opstart zonder het geheugen, is het
geheugen niet compatibel met de computer.

m Als dit niet werkt, drukt u op de Reset-knop ( ) door het uiteinde
van een rechtgebogen paperclip in het gaatje boven de Aan/uit-
knop te steken. Wacht een aantal seconden en druk vervolgens op
de Aan/uit-knop. Nadat u de iBook opnieuw hebt opgestart, dient u
de datum en tijd opnieuw in te stellen met behulp van het
regelpaneel 'Datum en tijd'.

m Raadpleeg de service- en ondersteuningsinformatie die bij de iBook
is geleverd voor informatie over hoe u voor service contact kunt
opnemen met Apple.

Overige problemen:
U hebt een probleem met uw Internet-verbinding.

m Controleer of de telefoonkabel is aangesloten op de modempoort
(W) en of de telefoonlijn werkt.

m Kies 'Mac Help' uit het Help-menu. Daar vindt u informatie over de
plaats waar u de Internet-instellingen en de gegevens van uw
Internet-aanbieder kunt vinden.

U kunt geen verbinding maken met andere apparaten.

m Controleer of het apparaat goed is aangesloten. Koppel het
apparaat los en sluit het vervolgens opnieuw aan.

m Controleer of u programmatuur dient te installeren om het
apparaat te kunnen gebruiken.

m Als dit niet werkt, neemt u contact op met de fabrikant.
m Als u een ouder apparaat wilt aansluiten, raadpleegt u Mac Help

voor meer informatie.
U hebt problemen met een programma.

m Als u problemen hebt met een programma, neemt u contact op
met de fabrikant van het programma.

m Voor meer informatie over de programmatuur die bij de iBook is
geleverd en de contactgegevens van de fabrikant raadpleegt u
www.apple.com/support/bundledsw.

U hebt problemen met de computer.

m Raadpleeg de informatie in Mac Help voor instructies en
oplossingen bij problemen.

U vermoedt dat er een probleem is met de apparatuur.

m Met behulp van de cd 'Apple Hardware Test' kunt u vaststellen of er
een probleem is met een van de onderdelen van de computer,
zoals het geheugen of de processor.
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Uitbreidingsmogelijkheden voor de iBook
Installeer een AirPort-kaart voor draadloze Internet- en netwerktoegang.

1Zet de computer uit. Koppel de
lichtnetadapter en de
telefoonkabel los. Draai de
computer ondersteboven en
verwijder de batterij.

2 Ontgrendel het toetsenbord
door de twee plastic schuifjes
naar u toe te trekken. Til het
toetsenbord vervolgens op en
klap het om zodat het op de
polssteunen komt te liggen. 3Verwijder, indien nodig, de

metalen beugel en trek de
AirPort-kaart uit de adapter.
De adapter wordt bij de iBook
niet gebruikt.

. Voor meer informatie over het gebruik van de
AirPort-programmatuur raadpleegt u het Help-
centrum in het Help-menu.
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4Klap de draadbeugel omhoog en
sluit het uiteinde van de antenne
aan op de AirPort-kaart. Raak een
metalen onderdeel in de
computer aan. 5Schuif de AirPort-kaart met het ID-

nummer en de streepjescode naar boven
voorzichtig onder de draadbeugel en 
tussen de rails in de sleuf die zich vlak
onder de rand van het stuurvlak bevindt.

6Zet de AirPort-kaart met behulp
van de draadbeugel vast. Plaats
vervolgens het toetsenbord en
de batterij terug.

. Nadat u de AirPort-kaart hebt
geïnstalleerd, dient u mogelijk de datum en
tijd opnieuw in te stellen met behulp van het
regelpaneel ‘Datum en tijd’.



Installeer extra geheugen.
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. De iBook is voorzien van een uitbreidingssleuf
waarin u een 1,35-inch (of kleinere) SO-DIMM-
module kunt installeren die voldoet aan de PC-100-
norm. Raadpleeg voor meer informatie over het
installeren van geheugen Mac Help in het Help-
menu.

1Zet de computer uit. Koppel
vervolgens de lichtnetadapter en
de telefoonkabel los. Draai de
computer ondersteboven en
verwijder de batterij.

2 Ontgrendel het toetsenbord
door de twee plastic schuifjes
naar u toe te trekken.

3Til het toetsenbord vervolgens
op en klap het om zodat het op
de polssteunen en het
stuurvlak komt te liggen. Raak
een metalen onderdeel in de
computer aan.
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4Klap, indien nodig, de
draadbeugel omhoog en
verwijder de AirPort-kaart.

. Leg een zachte doek tussen de AirPort-
kaart en het oppervlak van de iBook om
krassen te voorkomen. 5Verwijder de twee schroefjes van

het RAM-afdekplaatje en
verwijder het plaatje.

6Plaats de RAM-module onder een hoek in
de uitbreidingssleuf en duw de module
omlaag. Plaats vervolgens het RAM-
afdekplaatje, de AirPort-kaart (als u die
hebt), het toetsenbord en de batterij terug.

. Zorg er bij het terugplaatsen van het RAM-afdekplaatje
voor dat de linkerkant van het plaatje zich onder de
toetsenbordkabel bevindt.

. Nadat u het geheugen hebt geïnstalleerd, dient u
mogelijk de datum en tijd opnieuw in te stellen met behulp
van het regelpaneel ‘Datum en tijd’.



Toetsenbord en stuurvlak
Houd uw schouders ontspannen wanneer u het toetsenbord en het
stuurvlak gebruikt. Zorg dat uw boven- en onderarm een bijna rechte
hoek vormen en dat uw hand en pols in een vrijwel rechte lijn liggen.

Sla de toetsen op het toetsenbord licht aan en houd uw handen en
vingers ontspannen wanneer u het toetsenbord en het stuurvlak
bedient. Vouw uw duimen niet onder uw handpalmen.

Houd uw handen niet voortdurend in dezelfde positie om
vermoeidheid te voorkomen. Als u intensief met een computer werkt
en weinig pauzes inlast, kunt u na verloop van tijd last krijgen van
armen, polsen of handen. Raadpleeg een arts als u last krijgt van
chronische pijn in armen, polsen of handen.

Niet zoZo

Niet zoZo
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Comfortabel werken
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Stoel
Ideaal is een verstelbare stoel die veel steun biedt. Stel de hoogte van
uw stoel zo in dat uw bovenbenen iets omlaag zijn gericht en uw
voeten plat op de vloer rusten. Zorg dat de rugleuning uw onderrug
ondersteunt. Volg de instructies van de fabrikant voor de juiste
afstelling van de rugleuning.

Het is mogelijk dat u uw stoel in hoogte moet verstellen om uw
onderarm en hand in de juiste stand ten opzichte van het toetsenbord
te brengen. Als het hierdoor niet meer mogelijk is om uw voeten plat
op de vloer te laten rusten, kunt u een verstelbaar voetenbankje
gebruiken. Als het werkblad van uw bureau verstelbaar is, kunt u
natuurlijk ook het werkblad verlagen. Een andere mogelijkheid is het
gebruik van een bureau met een apart verstelbaar segment voor het
toetsenbord.

Muis
Als u gebruikmaakt van een muis, dient u de muis op dezelfde hoogte
als het toetsenbord te plaatsen. Zorg dat u voldoende ruimte hebt om
de muis te bedienen.

Ingebouwd beeldscherm
Stel de hoek van het beeldscherm zo in dat verlichting en ramen zo
min mogelijk in het scherm worden weerspiegeld.

Wanneer u de computer in verschillende werkruimten gebruikt, kunt u
de helderheid van het beeldscherm aanpassen aan het licht in uw
werkruimte.

Meer informatie
Raadpleeg voor aanvullende informatie over ergonomisch gebruik van
de computer de ergonomische website van Apple op
www.apple.com/about/ergonomics (Engelstalig).



Neem de volgende zaken in acht bij de installatie en het gebruik van
de computer:

m Lees de installatie-instructies aandachtig door voordat u de stekker
van de computer aansluit op een stopcontact.

m Zorg dat u deze informatie altijd binnen handbereik hebt.
m Volg alle instructies en waarschuwingen op die betrekking hebben

op de computer.
m Gebruik uitsluitend de lichtnetadapter die bij de computer is

geleverd. Adapters van andere elektrische apparaten zien er
misschien hetzelfde uit, maar kunnen schade aan de computer
veroorzaken. 

m Als de lichtnetadapter is uitgerust met een randgeaarde netstekker
met drie pinnen (een stekker met een derde geaarde pin), kunt u
de stekker alleen aansluiten op een geaard stopcontact. Als u deze
stekker niet op het stopcontact kunt aansluiten, dient u mogelijk
een geaard stopcontact te laten aanleggen door een erkend
elektrotechnisch installatiebureau. Onderschat het belang van een
geaard stopcontact niet!

m Zorg dat er voldoende ruimte rondom de adapter beschikbaar is.
Gebruik de adapter niet op een plaats waar de luchtcirculatie
rondom de lichtnetadapter gehinderd wordt, zoals in een
boekenkast.

m Koppel altijd eerst de lichtnetadapter en de telefoonkabel los
voordat u de computer opent om bijvoorbeeld geheugen te
installeren.

m Zet de computer nooit aan voordat alle interne en externe
onderdelen zich weer op hun plaats bevinden en de computer is
gesloten. Wanneer de computer is geopend of onderdelen
ontbreken, kan dat gevaar opleveren voor de gebruiker of schade
aan de computer veroorzaken.

m Sluit geen digitale telefoonlijn aan op de modem. Hierdoor kan de
modem beschadigd raken.

m Wanneer u met de computer werkt of de batterij oplaadt, wordt de
onderzijde van de behuizing warm. De onderzijde van de computer
fungeert als een koelvlak waarlangs warmte die in de computer is
ontstaan, wordt afgevoerd naar buiten. Bovendien is de onderzijde
van de computer iets omhooggebogen zodat er lucht kan
circuleren en de normale werktemperatuur van de computer blijft
gehandhaafd.

m Houd de computer uit de buurt van vochtige plaatsen, zoals
wastafels, badkamers, fonteintjes, enzovoort.

m Bescherm de computer tegen vocht, zoals regen, sneeuw,
enzovoort.
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Veiligheid en onderhoud van de computer
Volg de onderstaande instructies voor veilig gebruik en onderhoud van de iBook.



Om uzelf en de apparatuur te beschermen, dient u de onderstaande
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
Verwijder het netsnoer (houd de kabel hierbij altijd vast aan de stekker
en niet aan het snoer), de telefoonkabel en de batterij wanneer:
m u onderdelen wilt verwijderen (sluit het netsnoer pas weer aan als

u het toetsenbord weer hebt bevestigd);
m het netsnoer gerafeld of anderszins is beschadigd;
m u iets in de behuizing hebt gemorst;
m de computer aan regen of andere vochtige omstandigheden is

blootgesteld;
m u de computer hebt laten vallen of de behuizing is beschadigd;
m u vermoedt dat de computer onderhoud nodig heeft of

gerepareerd dient te worden;
m u de behuizing schoon wilt maken (volg hierbij altijd de juiste

procedure).

Belangrijk U kunt de stroomvoorziening alleen volledig onderbreken
door het netsnoer en de telefoonkabel los te koppelen en de batterij te
verwijderen. Houd een van de uiteinden van het netsnoer binnen
handbereik zodat u het snoer, indien nodig, direct kunt loskoppelen.

De iBook heeft een uniek uiterlijk en een speciale afwerking die
mogelijk kleine onvolkomenheden kan vertonen, die in de loop der
tijd kunnen verergeren. Wanneer u de iBook blootstelt aan extreme
temperaturen of vochtigheid, kan dit proces worden versneld. De
iBook blijft er het beste uitzien als u de iBook op de juiste manier
gebruikt en onderhoudt, zoals beschreven in deze handleiding.

Om de behuizing schoon te maken, gaat u als volgt te werk:
1 Koppel het netsnoer en de telefoonkabel los en verwijder de

batterij. (Trek aan de stekker, niet aan het snoer.)
2 Veeg de behuizing voorzichtig schoon met een zachte doek die u

met water hebt bevochtigd.

Waarschuwing Gebruik geen vloeistof op basis van
isopropylalcohol. Hierdoor kan de behuizing beschadigd raken.

Waarschuwing Om schade aan de computer te voorkomen,
is het aan te raden extra RAM-geheugen uitsluitend te laten
installeren door een door Apple erkende serviceaanbieder.
Raadpleeg de documentatie die bij de computer is geleverd
voor informatie over service en ondersteuning door Apple of
een door Apple erkende serviceaanbieder. Eventuele schade
die aan de computer of aan het geheugen ontstaat doordat u
zelf probeert het RAM-geheugen te installeren, valt niet onder
de garantie. Raadpleeg een door Apple erkende leverancier
voor meer informatie over de garantiebepalingen.

Waarschuwing Elektrische apparatuur kan gevaarlijk zijn bij
onoordeelkundig gebruik. Zorg dat kinderen nooit zonder toezicht
van een volwassene met dit apparaat werken. Voorkom dat
kinderen toegang hebben tot het binnenwerk van elektrische
apparaten en laat hen nooit netsnoeren aansluiten.

Duw geen voorwerpen door de openingen in de behuizing in de
computer. Dit kan brand of een gevaarlijke elektrische schok tot
gevolg hebben.
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Regelgeving inzake communicatie, telefoon en modem

Voor informatie over de FCC-regelgeving, informatie over storing op radio en televisie
en voor telefoon- en modeminformatie met betrekking tot dit product raadpleegt u de
betreffende bestanden in de map 'Info communicatieregelgeving' in de map 'Apple
extra's' op de harde schijf.

Laserinformatie

Waarschuwing Wanneer u aanpassingen aanbrengt of procedures uitvoert die niet
worden beschreven in de handleiding bij het apparaat, kan er gevaarlijke straling
vrijkomen.
Demonteer nooit het kastje waarin de laser zich bevindt. De laserstraal die in dit
product wordt gebruikt, is schadelijk voor de ogen. Het gebruik van optische
instrumenten, zoals vergrootglazen, verhoogt het risico voor uw ogen. Laat in het
belang van uw eigen veiligheid onderhoud en reparatie van uw apparatuur over aan
een door Apple erkende serviceaanbieder.

Waarschuwingsetiket

Activiteiten met een verhoogd risico

Deze computer is niet bedoeld voor gebruik in de bediening van nucleaire installaties,
navigatie- of communicatiesystemen voor de luchtvaart of apparatuur voor
luchtverkeersleiding, of in andere situaties waarin problemen met het gebruik van de
Apple apparatuur kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige schade aan
het milieu.

Camera

De dv-camera die is afgebeeld op bladzijde 16 van deze handleiding wordt niet
standaard bij dit product geleverd. Het afgebeelde model is mogelijk niet overal
verkrijgbaar.

Voldoet aan richtlijnen van ENERGY STAR®

Als deelnemer aan het ENERGY STAR®-programma verklaart Apple dat dit product
voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen met betrekking tot efficiënt
energieverbruik. Deelnemers aan het ENERGY STAR®-programma zijn fabrikanten van
kantoorapparatuur die efficiënt energieverbruik een warm hart toedragen.
Energiebesparende kantoorproducten zijn zuiniger en zorgen voor minder
milieuvervuiling als gevolg van minder verspilde energie.

Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Apple aarvaardt
geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

FCC-regels en laserinformatie


