


Twój MacBook wita 
Zaczynamy. Naciśnij przycisk włączania lub podnieś pokrywę, aby 
uruchomić swojego MacBooka. Asystent ustawień przeprowadzi Cię przez 
kilka prostych kroków, aby skonfigurować system i zacząć pracę. Pozwoli 
Ci połączyć się z siecią Wi-Fi i utworzyć konto użytkownika. Może przesłać 
Twoje dokumenty, zdjęcia, muzykę i inne rzeczy z innego Maca lub 
komputera PC do MacBooka.

Możesz zalogować się w Asystencie ustawień przy użyciu swojego 
Apple ID. Twoje konto zostanie dodane do App Store i iTunes Store, a także 
do takich aplikacji jak Wiadomości i FaceTime. Skonfigurowana zostanie 
również usługa iCloud, dzięki której w aplikacjach Mail, Kontakty, Kalendarz 
i Safari dostępne będą Twoje najnowsze dane. Jeśli nie masz Apple ID, 
możesz go utworzyć w Asystencie ustawień.



USB-C
Pozwala ładować baterie MacBooka oraz podłączać dysk 
zewnętrzny lub monitor zewnętrzny.

Kamera FaceTime

Gniazdo słuchawkowe

Podwójny mikrofon

Przycisk 
włączania

Gładzik Force Touch



Poznaj swoje biurko
Biurko MacBooka to miejsce, w którym wszystko znajdziesz i zrobisz. 
Najczęściej używane aplikacje umieść w Docku na dole ekranu. Otwórz 
Preferencje systemowe, aby spersonalizować swoje Biurko i inne 
ustawienia. Aby uzyskać dostęp do wszystkich swoich plików i folderów, 
kliknij w ikonę Findera.

Pasek menu na górze zawiera przydatne informacje o Twoim MacBooku. Aby 
sprawdzić stan bezprzewodowego połączenia z Internetem, kliknij w ikonę 
Wi-Fi. Siri pomoże Ci znaleźć informacje, odszukać pliki oraz wykonać różne 
zadania na Macu, po prostu wykonując Twoje polecenia głosowe.

Menu 
Pomoc

Pasek 
menu

Wi-Fi Siri

Finder Dock
Preferencje 
systemowe



Obsługiwanie Maca przy użyciu gestów Multi-Touch  
Wiele czynności można wykonywać na MacBooku przy użyciu prostych 
gestów wykonywanych na gładziku. Dzięki wbudowanym funkcjom 
rozpoznawania siły nacisku (odróżniania lekkich kliknięć od mocnego 
naciskania) gładzik pozwala na zupełnie nowy poziom interakcji. Aby 
dowiedzieć się więcej, wybierz Preferencje systemowe w Docku, 
a następnie kliknij w Gładzik.

Klikanie
Naciśnij gładzik w dowolnym 
miejscu.

Kliknięcie mocne
Kliknij, a następnie naciśnij 
mocniej, aby uzyskać dostęp do 
dalszych informacji — wyświetlić 
definicję klikanego słowa, 
wyświetlić podgląd mapy dla 
klikanego adresu itd.

Dodatkowe kliknięcie (prawy 
przycisk)
Kliknij dwoma palcami, aby 
otworzyć menu podręczne. 

Przewijanie dwoma palcami
Przesuń dwoma palcami po 
gładziku, aby przewijać w górę, 
w dół lub na boki.



Ważne
Przed pierwszym użyciem komputera przeczytaj ten dokument oraz 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, znajdujące się w przewodniku 
Informacje o MacBooku.

Tworzenie backupu danych
Możesz tworzyć backup swojego MacBookaprzy użyciu Time Machine, 
wbudowanego w macOS narzędzia, które działa z zewnętrznym 
urządzeniem pamięci masowej takim jak AirPort Time Capsule 
(sprzedawany osobno). Aby rozpocząć, Otwórz Preferencje systemowe 
i kliknij w ikonę Time Machine.

Więcej informacji 
Pomoc dotyczącą konfigurowania oraz używania MacBooka znajdziesz 
w przewodniku MacBook — najważniejsze informacje. Aby wyświetlić 
przewodnik MacBook — najważniejsze informacje w iBooks, otwórz iBooks, 
a następnie wyszukaj „MacBook  — najważniejsze informacje” 
w iBooks Store. Odpowiedzi na różne pytania, szczegółowe wskazówki oraz 
informacje o rozwiązywaniu problemów można również znaleźć w Pomocy 
Maca. Kliknij w ikonę Findera, kliknij w Pomoc na pasku menu, a następnie 
wybierz Pomoc Maca.

Wsparcie
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zajrzyj na stronę 
www.apple.com/pl/support/macbook. Można także skontaktować się z 
Apple bezpośrednio. W tym celu zajrzyj na stronę support.apple.com/pl-pl/
contact.

Odtwarzanie oprogramowania
W przypadku wystąpienia problemów z MacBookiem, aplikacja Narzędzia 
macOS może pomóc odtworzyć oprogramowanie i dane z archiwum Time 
Machine lub ponownie zainstalować system macOS i aplikacje Apple. Aby 
otworzyć Narzędzia macOS, uruchom komputer z naciśniętymi klawiszami 
Command i R.
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