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1

 

1

 

Komma igång

 

PowerBook-datorn är utformad så att du enkelt kan installera och snabbt komma igång att 
använda den. Om du inte tidigare har använt en PowerBook-dator bör du läsa det här kapitlet 
som innehåller viktig information om datorn, en översikt över datorns funktioner och tips 
om var du kan hitta mer information. 

Om du är en erfaren Macintosh-användare vet du säkert redan hur du startar och använder 
datorn. Läs igenom informationen i kapitel 2, ”Lära känna din dator”, om du vill veta mer 
om PowerBook-datorns nya funktioner.

 

Obs!  

 

Datorn har kanske ingen elkontakt.

Komposit–S-videokabel

NätsladdNätadapter

Elkontakt

Telefonkabel

 

Viktigt  

 

Läs noga igenom installationsanvisningarna och informationen om säkerhet 
(se sidan 99) innan du ansluter datorn till elnätet.
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Ansluta datorn till elnätet

 

När nätadaptern förser datorn med ström laddas batteriet. Du bör ansluta nätadaptern 
eftersom batteriet kan ha laddats ur under transport eller förvaring.

 

1

 

Anslut nätadapterns kontakt till ett vägguttag. 

En lampa tänds på kontakten. När lampan lyser gult laddas batteriet upp. När lampan lyser 
grönt är batteriet fullt.

 

2

 

Anslut nätadapterns kontakt till nätanslutningen (

 

¯

 

) på datorns baksida.

Du kan vira den adapterkabel som inte behövs runt krokarna som går att fälla ut från nät-
adaptern.

 

Obs!  

 

Det kan finnas ett litet mellanrum mellan elkontakten och nätadaptern. Du kan också 
ta bort elkontakten och ansluta ena änden av nätsladden till adaptern och den andra till ett 
vägguttag.

 

Ansluta det interna modemet

 

Om du vill ansluta till Internet direkt ansluter du den ena änden av telefonkabeln till den 
interna modemporten (märkt med symbolen 

 

W

 

) och den andra änden till en analog 
telefonlinje (den typ av telefonlinje som finns i de flesta hushåll).

G

™
Æ

W

Internt modemNätadapterkontaktElkontakt ¯ Nätanslutning W

Telefonkabel

Nätsladd Nätadapter

 

Varning  

 

Anslut inte modemet till en digital telefonlinje eftersom det kan skada 
modemet. Kontakta din teleleverantör om du är osäker på om du har en digital 
telefonlinje eller inte.
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Fälla upp bildskärmen

 

1

 

Tryck in låsknappen.

 

2

 

Vinkla bildskärmen så mycket att du kan arbeta bekvämt.

®
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Starta datorn

 

Sätt på datorn genom att trycka på strömbrytaren (

 

®

 

). När du har startat datorn hörs en 
ljudsignal. Det tar en stund för datorn att starta. Det är normalt. Varje gång du trycker på 
strömbrytaren kontrollerar datorn minnet innan den kommer igång. Ju mer minne du har 
installerat i PowerBook-datorn, desto längre blir fördröjningen.

® Strömbrytare

®

 

Om datorn inte startar

 

Ingenting händer när du trycker på strömbrytaren.

 

m

 

Batteriet kan vara slut. Se till att nätadaptern är ordentligt ansluten till både datorn 
och strömkällan. Nätadapterkontakten lyser när den är ordentligt ansluten på 
datorns baksida.

 

m

 

Om datorn fortfarande inte startar när du trycker på strömbrytaren, trycker 
du på återställningsknappen på datorns baksida med hjälp av ett uträtat gem 
(se sidan 20). Se till att knappen åker upp igen när du har tryckt ner den. 
Vänta några sekunder och tryck sedan på strömbrytaren igen. 

 

m

 

Om datorn fortfarande inte startar läser du sidan 91 där det finns fler felsöknings-
tips.

 

En skiv- eller mappsymbol med ett blinkande frågetecken visas på 
skärmen.

 

m

 

Symbolen anger att datorn inte kan hitta systemprogrammen på datorns hårddisk 
eller externa hårddiskar som anslutits till datorn. Du kan behöva installera om 
systemprogrammen. Läs mer om hur du ska göra på sidan 90.
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Flytta objekt på skärmen

 

Med hjälp av PowerBook-datorns styrplatta kan du flytta och markera objekt på skärmen 
på nästan samma sätt som när du använder en mus till en stationär dator. Du flyttar pekaren 
genom att dra ett finger över styrplattan. Om du vill markera, klicka eller dubbelklicka på 
ett objekt på skärmen, trycker du på styrplattans knapp.

 

Obs!  

 

Du kan klicka och dubbelklicka direkt på styrplattan i stället för att använda 
styrplattans knapp. Ställ in alternativet i inställningsprogrammet Styrplatta i Mac OS 9 
eller i panelen Mus i Systeminställningar i Mac OS X.

Styrplattan känner av hur snabbt du rör fingret över den. Om du vill flytta pekaren en kort bit 
över skärmen, drar du fingret långsamt över styrplattan. Ju snabbare du drar fingret desto 
längre sträcka på skärmen flyttas pekaren. 

®

Styrplatta Styrplattans knapp

 

Tips om hur du använder styrplattan

 

Så här använder du styrplattan mest effektivt:

 

m

 

Använd bara ett finger. Använd aldrig en penna eller något annat föremål. 

 

m

 

Utsätt inte styrplattan för fukt. Om styrplattan skulle bli fuktig av kondens torkar du 
försiktigt av den med en ren trasa innan du använder den. 

 

m

 

Använd aldrig lösningsmedel när du rengör datorns styrplatta.

Det finns mer information om hur du använder styrplattan i Mac Hjälp eller Mac-
introduktion i Hjälp-menyn.
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Ställa in den inbyggda bildskärmen

 

Innan du börjar arbeta med datorn kan du behöva ställa in bildskärmens ljusstyrka och 
kontrast så att du kan arbeta bekvämt. 

 

Justera ljusstyrkan

 

Du justerar ljusstyrkan med hjälp av tangenterna märkta med symbolen 

 

¤

 

.

®

¤ Reglage för 
    ljusstyrka
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Ställa in bildskärmens upplösning

 

Du kan ändra storleken på bilderna på den inbyggda bildskärmen genom att ändra från 
standardupplösning till anpassad upplösning. Så här justerar du bildskärmens upplösning:

 

m

 

I Mac OS 9 

 

klickar du på symbolen för bildskärmsupplösning i inställningsraden. 

 

m

 

I Mac OS X 

 

klickar du på Bildskärmar i Systeminställningar. Om du vill kunna ändra 
bildskärmsinställningarna med bildskärmssymbolen i menyraden, klickar du på ”Visa 
bildskärmar i menyraden”.

 

Upplösningar som kan hanteras av den inbyggda skärmen

 

Den här PowerBook-datorn har en en extra bred skärm med en egen upplösning på 
1152 x 768 som också kan hantera standardupplösningar som exempelvis 1024 x 768. 
När du använder en standardupplösning visas svarta kanter på skärmens båda sidor.

De flesta program växlar automatiskt till den bästa upplösningen.

Du kanske vill använda någon av standardupplösningarna när du utnyttjar skärmbilds-
dubblering på en extern bildskärm då du använder vissa program (till exempel spel och 
presentationsprogram) som är anpassade till en standardupplösning.

Om du använder ett program som är anpassat för en standardupplösning och inte vill se 
de svarta kanterna kan du välja den ”utdragna” versionen av den upplösningen. Då dras 
bilden ut över hela skärmen och de svarta fälten försvinner. Du kan se de extra utsträckta 
upplösningarna i Mac OS 9 om du håller ner kontrolltangenten samtidigt som du klickar 
på inställningsmodulen för skärmbildsupplösning.

I Mac OS X kan du välja en upplösning på 896 x 600 eller mindre med hjälp av bildskärms-
symbolen i menyraden. Dessa kallas ”skalade upplösningar”. När du växlar till en skalad 
upplösning ser objekten på skärmen större. Men de skalade upplösningarna är ibland 
inte lika skarpa som bildskärmens egen upplösning.

Symbol för upplösning



 

14

 

Kapitel  1  

 

Gå vidare

 

Nu har du gjort allt som behövs för att kunna starta och använda din PowerBook-dator. 
När du startar datorn för första gången kan du med hjälp av Inställningsassistenten göra 
inställningar för datorn och för Internetanslutning.

Mer information finns i följande avsnitt:

 

Kalibrera batteriet för bästa prestanda

 

Den längsta drifttiden från batteriet får du om du laddar ur batteriet helt under den första 
veckan som du har datorn. Ladda sedan upp det helt en gång. Gör så här:

 

1

 

Anslut nätadaptern och ladda upp PowerBook-batteriet tills batterilamporna och mätaren på 
skärmen visar att batteriet är fulladdat (se sidan 56).

 

2

 

Koppla ur nätadaptern och använd din PowerBook tills du ser den första dialogrutan som 
varnar för att batteriet håller på att ta slut.

 

3

 

Anslut nätadaptern och låt den vara ansluten tills batteriet är fulladdat igen.

 

Om du vill veta mer om att... läser du...

 

stänga av datorn eller försätta den i vila ”Vad du gör när du har arbetat klart”, på 
sidan 15

använda datorns delar och förinstallerade 
program

Kapitel 2, ”Lära känna din dator”

söka information Mac Hjälp ”Mac Hjälp – svar på alla dina frågor om 
Macintosh”, på sidan 42

använda en viss PowerBook-funktion Kapitel 3, ”Använda datorn”

installera minne Kapitel 5, ”Datorns inre delar”

lösa problem med PowerBook-datorn Kapitel 6, ”Felsökning”

 

Viktigt  

 

Du behöver bara ladda ur batteriet helt och ladda upp det igen för att kalibrera det. 
Därefter kan du ansluta och koppla loss nätadaptern oberoende av hur mycket laddning som 
finns i batteriet.
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Vad du gör när du har arbetat klart

 

När du har arbetat klart med PowerBook-datorn har du två alternativ att välja på.

 

Försätta datorn i viloläge

 

Om du inte ska använda datorn på en kort stund kan du försätta den i viloläge. När datorn är 
i viloläge kan du ”väcka den” utan att den måste genomgå hela startprocessen. När datorn 
försätts i vila släcks skärmen och en liten lampa under skärmen pulserar med ett vitt sken.

Så här försätter du datorn snabbt i viloläge:

 

m

 

Fäll ner bildskärmen.

 

m

 

Välj Vila från Special-menyn i Mac OS 9 eller från Apple-menyn (

 

K

 

) i Mac OS X.

Så här avbryter du viloläget:

 

m

 

Fäll upp bildskärmen om den är nerfälld. Viloläget avbryts när du fäller upp bildskärmen. 
(Du kan stänga av alternativet i inställningsprogrammet Strömsparare i Mac OS 9.)

 

m

 

Om bildskärmen redan är uppfälld trycker du på strömbrytaren (

 

®

 

) eller på någon 
tangent på tangentbordet.

 

Stänga av datorn

 

Om du inte tänker använda datorn på en dag eller två bör du stänga av den. Gör något av 
följande:

 

m

 

Välj Stäng av från Special-menyn i Mac OS 9 eller från Apple-menyn (

 

K

 

) i Mac OS X.

 

m

 

Tryck på strömbrytaren och klicka sedan på Stäng av i dialogrutan som visas på skärmen:

Om du tänker förvara din PowerBook under en längre tid läser du avsnittet med anvisningar 
om hur du undviker att batteriet laddas ur (se ”Förvara datorn” på sidan 99). 

 

Varning  

 

Vänta några sekunder tills lampan börjar pulsera (vilket visar att datorn 
befinner sig i vila och att hårddisken har slutat snurra) innan du flyttar datorn. Om du 
flyttar datorn medan hårddisken snurrar kan det skada hårddisken, leda till förlust av 
data eller göra så att datorn inte startar från hårddisken.
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2

 

2

 

Lära känna din dator

 

Om du är nyfiken på datorn och vill komma igång och använda den, är det här ett kapitel 
för dig. Det ger en överblick av datorns konstruktion och programfunktioner samt de unika 
Internettjänster som finns för Mac-ägare. 

PowerBook-datorn är en fullt utrustad bärbar dator. Den innehåller det senaste inom dator-
tekniken, exempelvis en PowerPC G4-processor, FireWire, USB och den trådlösa Internet- 
och nätverkstekniken AirPort. Dessutom använder datorn operativsystemet Mac OS. 
I Mac OS ingår kraftfulla funktioner som gör att du kan använda Internet om du vill titta 
på video, söka efter information, handla varor och uppdatera programmen automatiskt.

Med PowerBook får du också iMovie, ett redigeringsprogram som är enkelt att använda och 
med vars hjälp du kan göra egna filmer i datorn. Du ansluter bara en digital videokamera 
till FireWire-porten på datorn och startar iMovie, sedan kan du skapa filmer.

Med PowerBook följer också iTunes, ett digitalt ljudprogram med vilket du kan importera 
låtar från CD-skivor, skapa ett eget iTunes-bibliotek, lyssna på hundratals radiokanaler på 
Internet och bränna egna CD-skivor.

Apple erbjuder dig också en gratis Internettjänst som ger dig lagringsutrymme på Internet, 
en personlig e-postadress hos Mac.com, verktyg med vars hjälp du enkelt skapar en hemsida, 
en ”biosalong” där du kan visa filmer som du skapat med iMovie.

 

Om du inte har arbetat med Mac tidigare

 

Om detta är din första Macintosh-dator kan du börja med Mac-introduktion om du till 
exempel vill lära dig hur man flyttar objekt på skärmen med styrplattan eller ansluter till 
Internet. Du hittar övningsexemplen i Mac OS 9 genom att välja Mac-introduktion från 
Hjälp-menyn.

 

Obs!  

 

Eftersom Apple ofta släpper nya versioner och uppdateringar av systemprogrammen 
och andra program, och då och då uppdaterar webbplatsen, kan bilderna i den här hand-
boken skilja sig något från bilderna som visas på skärmen.
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Datorns delar och reglage

®

Inbyggd 
högtalare

® Strömbrytare

Fäste för stöld-
skydd

Fönster för 
AirPort-antenn

Inbyggd högtalare/
mikrofon

Lampa för viloläge

Fn-tangent

Styrplattans
knapp

LåsknappStyrplatta Direktmatad
DVD-ROM- eller
CD-RW-enhet

Volym-
reglage

Flik som håller tangent-
bordet på plats

¤ Reglage för
     ljusstyrka

Num Lock-
lampa

Num Lock-
tangent

Flik som håller
tangentbordet
på plats

— Knapp för
  ljudavstängning

-

Utmatnings-
knapp

Programmerbara
funktionstangenter
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¤ Reglage för ljusstyrka

Med de här tangenterna kan du öka och minska PowerBook-skärmens ljusstyrka.

- Volymreglage

Med det här reglaget kan du höja och sänka volymen på ljud från de inbyggda högtalarna 
och ljudutgången.

Tangentbordslås

Skydda datorns inre delar genom att förhindra att tangentbordet lätt kan öppnas.

Num Lock-tangent

Aktivera det numeriska tangentbordet som är inbyggt i datorns tangentbord. När det 
numeriska tangentbordet är låst, lyser tangentbordslåset grönt.

Utmatningsknapp för enheter

Tryck och håll ner tangenten om du vill mata ut en CD- eller DVD-skiva. Du kan också mata 
ut en skiva genom att dra dess symbol till papperskorgen.

® Strömbrytare

Startar och stänger av datorn eller försätter den i vila.

Direktmatad optisk enhet (DVD-ROM eller tillvalet CD-RW)

Om du har köpt en PowerBook med DVD-ROM-enhet, kan den läsa CD-ROM-skivor, Photo 
CD, ljudskivor av standardformat, DVD-skivor, DVD-filmer och andra slags medier. Om du 
har köpt CD-RW-enheten (tillval), kan den läsa CD-skivor och spara musik, dokument och 
andra digitala filer på CD-R- och CD-RW-skivor.

Fn-tangent

Tryck på och håll ner den här tangenten om du vill aktivera funktionstangenterna (F1–F12).

Plastflikar som håller tangentbordet på plats

Om du behöver komma åt minneskortplatserna drar du i flikarna för att lossa tangent-
bordet.

Mikrofon

Du kan spela in ljud direkt på hårddisken i din PowerBook med den inbyggda mikrofonen 
som finns under högtalarlocket. Du kan också ansluta en extern mikrofon till en av USB-
portarna eller använda en professionell mikrofon som ansluts via ett PC Card-kort.

Ç Fäste för stöldskydd

Du kan skydda datorn genom att ansluta en låskabel.

Lampa för viloläge

Ett vit lampa pulserar när datorn är i viloläge.

Styrplatta

Flytta pekaren på PowerBook-skärmen. I inställningsprogrammet Styrplatta kan du ställa 
in styrplattan så att du kan dubbelklicka och markera objekt direkt istället för att använda 
styrplattans knapp.
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Datorns portar och kontakter

G

™
Æ

W

PC Card-
kortplats

PC Card-
utmatnings-
knapp

AirPort-
antenn-
fönster

W Port för internt 
       modem

Utag för
hörlurar

IR-
fönster

    USB-portar

¯ Nätanslutning

™ Port för extern
      bildskärm

Ethernetport
(10/100/1000Base-T)

ÅterställningsknappG

FireWire-
port

Lampa för viloläge

TV-utgångÆ

f

G ™ W1 2
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FireWire-port

Här ansluter du externa höghastighetsenheter, t.ex. digitalvideokameror, skrivare och 
externa lagringsenheter.

G Ethernetport (10/100/1000 Base-T)

Anslut till ett höghastighets 10/100/1000Base-T Ethernetnätverk eller anslut till en annan 
dator och överför filer. Ethernetporten känner automatiskt av andra Ethernetenheter. Du 
behöver ingen korsad Ethernetkabel för att ansluta till andra Ethernetenheter.

Två USB-portar (Universal Serial Bus)

Här ansluter du ytterligare utrustning till PowerBook-datorn, t.ex. skrivare, externa lagrings-
enheter, modem, tangentbord och styrspakar.

™ Port för extern bildskärm (VGA)

Här kan du ansluta en extern bildskärm eller projektor med VGA-kontakt.

Æ Utgång för TV eller S-video

Här ansluter du TV, videobandspelare eller annan bildutrustning. Med hjälp av TV-utgången 
kan du titta på presentationer eller spela upp en DVD-film på en TV.

Återställningsknapp

Återställ datorn med denna knapp när du inte kan stänga av den med strömbrytaren eller 
när datorn inte startar om på rätt sätt.

W Port för internt modem

Här ansluter du en telekabel till det interna modemet.

IR-fönster

Via det här fönstret kan du skicka och ta emot filer till och från andra IR-utrustade datorer 
via infrarödanslutning, skriva ut på en IR-utrustad skrivare eller ansluta till ett IrDa-nätverk. 
Du kan också använda IR om du vill utbyta information med vissa fickdatorer eller ansluta 
till en Internetleverantör med hjälp av en mobiltelefon (om tillämpligt).

f Hörlursuttag

Här ansluter du externa högtalare, hörlurar eller andra enheter för ljuduppspelning.

Kortplats för PC Card-kort

I den här kortplatsen för PC Card-kort av typ II kan du mata in kort i PC-Card- och CardBus-
format.
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Inuti PowerBook-datorn

Batteri

Serienummer Ethernet-ID och AirPort-ID

®

Uppfällt
tangentbord

PowerBook med uppfällt tangentbord och den interna RAM-sockeln synlig

Upp-och-ner-vänd PowerBook

Övre
minnes-
sockel

Nedre
minnes-

sockel (fylld)
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Minneskortplatser

Datorn har två minnessocklar, en övre och en undre. I den undre sockeln sitter den 
minnesmodul som levererades med PowerBook-datorn. Du kan installera ytterligare en 
minnesmodul i den övre sockeln. (Om du beställde din PowerBook med extra minne 
installerat kan det övre facket redan vara upptaget.) Som mest kan du installera 1 GB RAM-
minne i PowerBook-datorn med hjälp av 512 MB DIMM-moduler i både den övre och den 
nedre RAM-sockeln. Anvisningar finns i avsnittet”Installera minne” på sidan 69.

Uttagbar hårddisk

Du kan ta ut den interna hårddisken om den behöver service eller om du vill förvara den 
på ett säkert ställe. Anvisningar finns i avsnittet ”Ta bort den interna hårddisken” på 
sidan 78.

AirPort-kort

Med AirPort-kortet kan du ansluta datorn till ett trådlöst nätverk.
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Om Mac OS X

Apple-menyn!
Här ändrar 

du inställningar, 
öppnar senaste 

objekt och stänger 
av datorn.!

!

Fönster med  
knappar!
Klicka på en 
knapp för att 
stänga, minimera 
i Dock eller för-
stora fönstret.

Finders 
verktygsfält !
Klicka för att 
öppna mappar, 
filer och genvägar. 

Dock!
Klicka på en symbol i Dock som du 
vill öppna eller aktivera. En del av 
symbolerna i Dock visar status för 
ett program.!

 

Inställningar!
Enklare att spara 

eller skriva ut 
med inställningar 
kopplade direkt 

till fönstret.

Knapp!
Om en knapp 

pulserar kan du 
trycka på retur-

tangenten istället 
för att klicka.

Status-
symboler!
Kontrollera status 
för system-
inställningarna i 
menyraden.
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Vad du kan göra

Mac OS X ger datorn dess nya, kraftfulla och eleganta användargränssnitt. Med Mac OS X 
behöver du inte bekymra dig om hur mycket minne du ska tilldela ett program och inte 
heller behöver du starta om datorn om ett program skulle låsa sig. Förutom att använda 
Mac OS X kan du fortfarande köra Mac OS 9-versioner av programvaran i Mac OS X med 
hjälp av Classic-miljön. Kapitel 4, ”Använda operativsystemet”‚ på sidan 65 ger dig en 
utförlig beskrivning av Classic. Mac OS X stöder även Java-och UNIX-baserade program.

Komma igång

Systeminställningarna är din kommandocentral för programinställningar. Här kan du göra 
allt från att ändra skrivbordets utseende till att ställa in datorn för nätverksanslutning. I Finder 
och Dock kommer du lätt åt mappar, program, dokument och andra objekt på datorn och i 
nätverket. 

Mer information om funktionerna i Mac OS X hittar du i häftet Välkommen till Mac OS X 
som följde med datorn, eller välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn i Mac OS X.

Tips och trick

Anpassa Finder efter egna önskemål

Du kan välja en bild eller färg för skrivbordet genom att välja Skrivbord i Systeminställningar. 
Du kan också markera och ordna om objekten i verktygsfältet i Finder. Välj Anpassa verktygs-
fält från menyn Visa och dra objekten till verktygsfältet.

Anpassa Dock

Du kan ändra storlek på symbolerna i Dock, sätta på förstoring så att symbolerna under 
pekaren blir större än resten av Dock samt placera Dock längst ner, till vänster eller till 
höger på skärmen. Välj Dock från Apple-menyn (K) och sedan Dock-inställningar. Du 
kan också öppna Systeminställningar och klicka på Dock.

Håll ordning på skrivbordet

Minska trängseln på skrivbordet genom att minimera fönster. När du gör det läggs de i Dock. 
Dubbelklicka på ett fönsters namnlist eller klicka på mittenknappen längst upp till vänster i 
fönstret så läggs det i Dock. Klicka på fönstrets symbol i Dock när du vill öppna det igen. Du 
kan också ändra vissa systeminställningar med hjälp av statussymbolerna i menyraden.

Om du vill lära dig mer

Mer information om hur du anpassar Mac OS X-miljön och om att använda Mac OS X finns i 
häftet Välkommen till Mac OS X som följde med datorn.
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iTools – kostnadsfria Internettjänster för Mac-användare

Email!
Du kan enkelt registrera din e-postadress 
hos Mac.com. Den går att använda i alla 
e-postprogram. 

iDisk
Du har 20 MB eget förvaringsutrymme 
på Apples Internetserver. Dela med dig 
av foton, filmer och andra filer via Internet. 
Köp till mer utrymme om det behövs.

HomePage!
Skapa en egen webbplats i tre enkla steg. 
Gör ett fotoalbum, publicera en iMovie, 
lägg upp din meritförteckning. Sedan kan 
alla besöka din webbplats via Internet.

iCards
Gratulera med ett elegant iCard. Välj ett 
färdigt foto eller skapa ett eget iCard med 
foton från din iDisk.



 Lära känna din dator 27

Vad du kan göra

iTools är ett helt nytt system av Internetfunktioner för Mac. Med iTools kan du skicka e-post 
eller gratulationskort till dina vänner och dela med dig av foton och filmer. Du kan till och 
med skapa en egen webbplats.

Komma igång

1 Anslut till Internet.

2 Gå till www.apple.com

3 Klicka på fliken iTools och klicka sedan på Sign Up. 

Tips och trick

Skapa personliga kort från iCards med foton från din iDisk

Du kan skicka iCards-kort med dina egna bilder. Spara bilderna som GIF- eller JPEG-filer och 
kopiera dem till mappen Pictures på din iDisk. Dina bilder visas som miniatyrer när du skapar 
ett iCard i avdelningen Create Your Own.

Utgå från en HomePage-mall och skapa din egen webbsida på några minuter

HomePage har mallar för webbplatser som du kan ändra och lägga in egen text och egna 
bilder. Man kan t.ex. om man är lärare använda de utbildningsmallar som finns i HomePage 
för att lägga upp klassnyheter, hemuppgifter och annan information till föräldrarna. Du kan 
också använda fotoalbumet på HomePage med iMovie-mallar för att enkelt dela foton och 
filmer med släkt och vänner.

Du kan öppna iDisk direkt istället för att använda en webbläsare:
m I Mac OS 9 markerar du din iDisk-symbol och väljer Skapa alias från Arkiv-menyn. När du 

sedan vill komma åt din iDisk dubbelklickar du bara på aliaset och skriver in ditt lösenord. 
m I Mac OS X, klickar du på symbolen iDisk i verktygsfältet i Finder eller väljer iDisk från 

menyn Gå.
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Sherlock 2 – din Internetdetektiv

Sökknapp!
Skriv vad du letar 
efter och klicka på 
knappen för att 
börja söka.

Sökplatser!
Söktjänster som 
Sherlock använder 
för att söka på 
Internet.

Sherlockkanaler!
Sök på Internet efter 
nyheter, webbutiker, 

Apple-information m.m.

Sherlock-
symbol!

Klicka på den här 
symbolen i Dock.
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Vad du kan göra

Sherlock 2 är din Internetdetektiv och ditt redskap för att handla på Internet. Med det här 
programmet kan du enkelt söka efter personer, nyheter och mycket mer. Köp böcker och 
musik, leta efter auktionssidor och hitta de lägsta priserna. Du kan också se vilka produkter 
av olika slag som finns tillgängliga.

Komma igång

1 Anslut till Internet.

2 Så här öppnar du Sherlock:
m I Mac OS 9 dubbelklickar du på Sherlock-symbolen på skrivbordet. Du kan också välja Sök 

på webben från Arkiv-menyn eller Sherlock från Apple-menyn (K).
m I Mac OS X klickar du på Sherlock-symbolen i Dock. Du kan också välja Sök från Arkiv-

menyn och leta efter filer på datorn.

3 Välj en Sherlock-kanal.

4 Ange vad du vill söka efter och klicka på sökknappen.

Tips och trick

Skapa din egen Sherlock-sökkanal

1 Välj Ny kanal från menyn Kanaler.

2 Välj namn, typ av kanal och symbol.

3 Hämta insticksfiler till Sherlock och dra dem till listan med sökplatser. Du kan också hålla ner 
alternativtangenten och dra insticksfiler från de andra listorna med sökplatser till symbolen 
för den nya kanalen.

Om du vill lära dig mer

Om du vill lära dig mer om Sherlock öppnar du Mac Hjälp och söker på ”Sherlock”. Om 
du vill hämta fler insticksfiler och lära dig hur du kan skapa egna insticksfiler, går du till 
webbplatsen för Sherlock på www.apple.com/se/sherlock.
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Apple.com – din startsida på Internet

Mac-program 
www.apple.com/software!
Sök efter en viss typ av Mac-
program från Apple och andra 
leverantörer.

 

Apple Store
store.apple.com/swedenstore!

Köp datorer, program och 
tillbehör från Apple.

Macintosh
Products Guide

www.apple.com/guide!
På den här webbplatsen hittar 
du bra program och tillbehör 
till datorn.
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Senaste nytt 
www.apple.com/se/hotnews!
Här finns de senaste Apple-
nyheterna direkt från källan. 
Du får också information om 
uppdateringar för program från 
Apple och andra tillverkare, 
kommande Apple-evenemang 
och QuickTime-länkar.

 

 

Apple Support 
www.apple.com/se/support!

Information om AppleCare 
Protection Plan, utbildning och 

produktassistans. Här finns 
också programuppdateringar, 

Apple Knowledge Base och 
annan teknisk information.

Mac OS X 
www.apple.com/se/macosx!
Här hittar du senaste nytt om 
världens mest avancerade 
operativsystem – Mac OS X.
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QuickTime – ljud och video på Internet

Volymreglage

QuickTime TV!
Klicka så får du veta 
vilka QuickTime TV- 
kanaler du kan se på 
din dator.

QuickTime-
symbol!

Klicka på den här 
symbolen i Dock.
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Vad du kan göra

Med QuickTime kan du spela video- och musikfiler på din Mac, och dessutom se på 
inspelningar och direktsändningar på Internet. Spara kanaler du ofta tittar på genom 
att dra dem till din egen lista med QuickTime-bokmärken ( ).  

Komma igång

1 Anslut till Internet.

2 Öppna QuickTime Player:
m I Mac OS 9 dubbelklickar du på symbolen för QuickTime Player på skrivbordet. Du kan 

också öppna mappen Applications och därefter mappen QuickTime. Dubbelklicka sedan 
på QuickTime Player.

m I Mac OS X klickar du på symbolen för QuickTime Player i Dock. Du kan också 
dubbelklicka på QuickTime Player i mappen Applications.

3 Välj en kanal eller ett alternativ från menyn QuickTime Player. Eftersom QuickTime TV 
hanterar strömmande video, musik och information via Internet behöver du inte längre 
lagra några filer på hårddisken.

Du kan visa dina QuickTime-bokmärken ( ) genom att välja Bokmärken från QTV-menyn 
och sedan Visa bokmärken från undermenyn.

Tips och trick

Lägga till nya QuickTime TV-kanaler

Gå till www.apple.com/se/quicktime och klicka på länken QuickTime TV. Där hittar du alla 
tillgängliga QuickTime-kanaler. Du kan se på en QuickTime TV-kanal och lägga till den i 
lådan med bokmärken genom att klicka.

Uppgradera till QuickTime Pro om du vill kunna göra följande:

m Spela upp video på hela skärmen och ändra storlek på filmer.
m Skapa filmer.
m Arbeta med mer än 30 ljud-, video- och bildformat, däribland Flash.
m Skapa, öppna, redigera och spara filmer och ljud lika enkelt som att kopiera och klistra.

Om du vill lära dig mer

Internetvideo är bara en av de saker du kan använda QuickTime till. Om du vill lära dig mer 
börjar du med QuickTime Hjälp. Om du vill hämta fler kanaler eller söka efter information 
om att sätta upp en egen webbserver för strömmande medier, går du till QuickTimes 
webbplats på adressen www.apple.com/se/quicktime
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iMovie 2 – skapa och redigera digitala filmer

Bildvisning!
Förhandsgranska 

din film eller titta 
på video direkt 
från en digital- 
videokamera i 

det här fönstret.

Uppspelnings-
reglage!
Använd reglagen när du 
visar filmen. 

Lägesväxlare!
Här kan du växla 

mellan kamera- 
och redigerings-

läge.

Tidslinje!
I de här fönstren 
placerar du dina 

klipp som du ska 
redigera till en film.

Redigerings- 
knappar!
Klicka på dessa 
knappar när du 
ska justera och 
välja ljud, video-
effekter, text och 
övergångar. Klicka 
på knappen Klipp 
så visas hyllan. 

Skrubbningslist!
Här väljer du video- 
avsnitt.  

Ljudspår!
Här arbetar du med 
inspelningar, musik och 
ljudeffekter.

Avspelningshuvud!
Anger var i filmen 
den visade bilden 
finns. Genom att flytta 
reglaget kan du ta 
reda på var i videon 
olika avsnitt finns.

Videospår !
Här redigerar du 

ljudet i ett 
videoklipp.

Klippvisning 

Hyllan!
Här förvarar du 
importerade klipp 
som du kanske 
ska använda i 
filmen. 
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Vad du kan göra

iMovie är ett lättanvänt program för redigering av digitalvideo. Med iMovie och en digital 
videokamera kan du skapa och redigera filmer. Hämta det du filmat från kameran. Redigera 
klipp och lägg till övergångar, text, ljudeffekter och musik. Sedan kan du kopiera den färdiga 
filmen till ett digitalt videoband eller skapa en QuickTime-film. Du kan också sprida dina 
QuickTime-filmer genom att lägga dem på webben med Apple iDisk eller HomePage. 

Datorn levereras med iMovie optimerat för Mac OS 9 och Mac OS X.

Komma igång

1 Spela in videofilmen och anslut kameran till datorns FireWire-port.

2 Öppna iMovie i mappen iMovie (den finns i mappen Applications).

3 Klicka på knappen Importera för att importera videoklipp till hyllan. Lägg till klippen till 
filmen genom att dra dem till klippvisningsfönstret.

4 I klippvisnings- och tidslinjefönstren sammanställer och redigerar du filmen.

5 Lägg till övergångar, text, ljudeffekter och musik.

6 När du är klar väljer du Exportera från Arkiv-menyn.

Tips och trick

Låt släkt och vänner se dina iMovie-filmer på Internet

Exportera filmen som en QuickTime Web-film och kopiera den till din iDisk. Använd sedan 
HomePage och skapa din egen iMovie-biograf så att andra kan titta på din film via Internet.

Om du vill lära dig mer

Om du vill veta mer om iMovie går du till iMovie-introduktion eller iMovie Hjälp. Gå till 
webbplatsen för iMovie på www.apple.com/se/imovie om du vill ha senaste nytt om iMovie, 
inklusive uppdateringar, extra insticksprogram och en lista med kompatibla DV-kameror. 



36 Kapitel  2  

iTunes – digital musik för din Mac

Utmatnings-
knapp för CD

Radio!
Lyssna till hundratals 
Internet-radiokanaler 
– jazz, rock, nyheter 

m.m.

Musik-CD!
Spela upp ljud-
CD-skivor och 

importera låtar till 
ditt musikbibliotek.

Bärbar musik!
Överför låtar till 
en MP3-spelare 

genom att dra 
dem från musik-

biblioteket.

Ny spellista!
Skapa en egen spellista med 
låtar från ditt bibliotek.

Sök!
Så fort du börjar 
skriva söktext 
visar iTunes en 
lista med träffar.

Visualiseringar!
iTunes kan visa en sprakande 

ljusshow där färger och 
mönster pulserar i takt med 

musiken. Olika färger och 
mönster visas varje gång du 

spelar en låt.
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Vad du kan göra

Med iTunes kan du importera låtar som MP3-filer från CD-skivor, skapa spellistor, flytta musik 
till en bärbar MP3-spelare, lyssna på hundratals radiokanaler via Internet och mycket annat.

Komma igång

1 Öppna iTunes (i mappen Applications på hårddisken).

2 Mata in en CD-skiva i datorns optiska enhet.

3 Klicka i kryssrutan vid de låtar du vill importera.

4 Klicka på knappen Importera. Dina låtar konverteras till MP3-filer och lagras i ditt iTunes-
bibliotek.

Tips och trick

Skapa spellistor för dina favoritlåtar

Med iTunes kan du skapa spellistor med låtarna i biblioteket. En spellista är en lista med låtar 
i en viss ordning. Använd spellistorna till att dela upp musiken efter humör, artist eller tema. 
Klicka på knappen Ny spellista och dra låtarna från biblioteket till spellistan.

Ändra storlek på iTunes-fönstret eller gå till iTunes från inställningsraden

Du kan minimera iTunes-fönstret om du bara vill se reglage och status för uppspelning. 
Klicka på zoomningsrutan längst upp till höger i iTunes-fönstret. Du kan också nå iTunes-
reglagen från iTunes-modulen i inställningsraden i Mac OS 9 eller Dock i Mac OS X.

Söka efter CD-information i CDDB

iTunes ansluter automatiskt till CDDB-databasen på Internet för att leta upp namnet på CD-
skivan, låttitlar och annan information om CD-skivan. Om du inte är ansluten till Internet, 
kan du leta upp information om låtar som du har importerat nästa gång du ansluter. Markera 
låten och välj sedan Hämta CD-information från menyn Avancerat.

Anslut PowerBook-datorn till din stereo

Det är enkelt att ansluta en PowerBook till stereon. Anslut en kabel med telekontakt i den 
ena änden och RCA-kontakt i den andra änden (ingår inte) mellan PowerBook-datorns 
hörlursport (f) och ljudingångarna på din stereo.

Om du vill lära dig mer

Information om att använda iTunes hittar du i iTunes Hjälp eller så kan du gå till iTunes-
webbplatsen på adressen www.apple.com/se/itunes
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Automatisk uppdatering – uppdatera datorn med det allra senaste

Uppdatera nu
Klicka om du genast vill kontrollera om 

det finns tillgängliga uppdateringar. 
Vä

uppdatera från listan som visas.

Uppdatera program
Ställ in hur ofta datorn ska söka

ån
Apple.
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Vad du kan göra

Funktionen Programuppdatering hämtar och installerar automatiskt de senaste 
programversionerna, drivrutinerna och andra förbättringar från Apple. Med hjälp av 
Programupp-datering kan du direkt kontrollera på Apples Internetservrar om det 
finns några uppdateringar av din Apple-programvara. Du kan t.o.m. ställa in datorn 
så att den regelbundet kontrollerar Apples server åt dig och hämtar och installerar 
uppdateringar.

Komma igång

1 Anslut till Internet.

2 Så här öppnar du Programuppdatering:
m I Mac OS 9 väljer du Inställningar från Apple-menyn (K) och sedan Programuppdatering 

från undermenyn. 
m I Mac OS X öppnar du Systeminställningar och klickar på Programuppdatering. 

3 Klicka på Uppdatera nu. Välj sedan de programuppdateringar du vill ha och klicka på 
Installera.

Tips och trick

Anpassa programuppdateringsschemat

Om du ständigt är uppkopplad till Internet kan du låta datorn leta efter uppdateringar vid 
en viss tidpunkt en viss dag i veckan. Om du har en uppringd Internetanslutning och inte är 
uppkopplad kontrollerar Programuppdatering nästa gång du ansluter till Internet.

Installera nya program automatiskt

Du kan ställa in datorn att regelbundet kontrollera Apples server och hämta och installera 
uppdateringar. Bestäm när datorn ska leta efter programuppdateringar och ta bort 
markeringen i kryssrutan ”Fråga innan nya program installeras”. 

Om du vill lära dig mer

Om du vill ha mer information om hur du använder inställningsprogrammet Program-
uppdatering söker du på ordet ”Programuppdatering” i Mac Hjälp. Gå till webbplatsen 
för Mac OS på www.apple.com/se/macos om du vill läsa senaste nytt om Mac OS. 
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Flera användare – en dator blir många

Användare
ndare, i

Systeminställningar,
lägger du till användar-
konton.

Mappen Shared
Du kan ge andra

användare tillgång till

att starta fildelning.

Hem
Varje användare har 

en hemmapp. Finder,
Dock, iTools, Mail 

och andra individuella
inställningar ligger i

hemmappen.
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Vad du kan göra

Flera användare kan dela på en dator genom att logga in på var sitt användarkonto. 
Användarna kan välja sina egna inställningar, t.ex. bokmärken och skrivbord, och komma 
åt sina personliga lagringsutrymmen i sin hemmapp. Alla som delar dator har tillgång till 
en gemensam delad mapp.

Det första användarkontot du skapar på datorn blir ett administratörskonto. Administratörer 
är användare med särskilda behörigheter. De kan ge nya användare tillgång till datorn, 
installera programvara och ändra datorns allmänna inställningar. 
Obs!  Om du glömmer administratörslösenordet kan du återställa det med hjälp av CD-
skivan Mac OS X. Starta datorn från CD-skivan Mac OS X och välj Återställ lösenord från 
menyn Installera. Eftersom vem som helst som har tillgång till CD-skivan Mac OS X får 
obegränsad tillgång till datorn bör du förvara CD-skivan på ett säkert ställe.

Komma igång

1 Så här skapar du en ny användare:
m I Mac OS 9 väljer du Inställningar från Apple-menyn (K) och sedan Flera användare från 

undermenyn. Starta Konton för flera användare och klicka sedan på Ny användare.
m I Mac OS X väljer du Systeminställningar från Apple-menyn (K), klickar på Användare 

och sedan på Ny användare. 

2 Ändra användarinformationen. Du kan ge en användare behörighet som administratör.

3 Stäng fönstret.

Tips och trick

Skydda datorn

Du kan ställa in skärmsläckaren så att det krävs lösenord för att komma åt datorn. Öppna 
Systeminställningar, klicka på Skärmsläckare och klicka på Aktivera. Ställ in efter hur lång 
tids overksamhet som skärmsläckaren ska starta. Välj sedan ”Använd lösenordet för mitt 
användarkonto”. 

Ställa in användarbehörigheter

I Mac OS 9 kan administratörer ange vilka dokument och program användare ska få tillgång 
till och konfigurera allmänna inställningar som startmeddelande och förvald skrivbordsmiljö. 
Mer information får du genom att söka efter ”Flera användare” i Mac Hjälp i Mac OS 9.

Om du vill lära dig mer

Mer information om att lägga upp användarkonton i Mac OS X får du genom att söka efter 
”användare” i Mac Hjälp. 
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Mac Hjälp – svar på alla dina frågor om Macintosh

Sök!
Är det något 
du vill veta? 

Skriv din fråga 
och klicka 

på Sök.
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K A P I T E L

3
3 Använda datorn

Din PowerBook har många inbyggda funktioner och utbyggnadsmöjligheter som du kan 
använda om du vill anpassa och utöka datorn allt efter dina behov. Däribland följande:
m USB (Universal Serial Bus) för anslutning av externa enheter till datorn, t.ex. skrivare, 

bildläsare, styrspakar, tangentbord, digitalkameror och diskettenheter.
m FireWire för anslutning av höghastighetsutrustning, t.ex. digitalvideokameror och externa 

hårddiskar.
m Den senaste kommunikationstekniken, exempelvis ett 56 K-modem, en infraröd port, 

10/100/1000Base-T Ethernet och trådlös anslutning till Internet eller ett lokalt nätverk 
via AirPort. 

m Du kan använda PowerBook-datorn med en extern bildskärm, videoprojektor eller TV-
apparat och den fungerar med skärmbildsdubblering och funktionen Utökat skrivbord. 
Med hjälp av PowerBook-datorns inbyggda bildskärms- och videofunktioner kan du göra 
presentationer, arbeta med en extern bildskärm eller spela upp DVD-videoskivor på en 
TV.

m Batteri som räcker länge, en kortplats för PC Card-kort av typ II och CardBus-kort m.m.

Om du vill veta vad du kan använda datorn till, kan du börja med att läsa det här kapitlet. Mer 
information hittar du i Mac Hjälp (se sidan 42) och på Apples många webbplatser på Internet.
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USB (Universal Serial Bus)

Till PowerBook-datorns två USB-portar kan du ansluta många olika typer av externa enheter, 
däribland skrivare, bildläsare, digitalkameror, spelstyrplattor, styrspakar, tangentbord, möss 
och diskettenheter. Det är enkelt att ansluta extern utrustning med hjälp av USB. I de flesta 
fall kan du ansluta och koppla loss USB-enheter medan datorn är igång. Så fort du har anslutit 
enheten är den klar att användas. Du behöver inte starta om eller konfigurera om datorn.

Använda USB-enheter

Om du vill använda en USB-enhet med datorn behöver du bara ansluta enheten till datorn. 
Datorn läser automatiskt in rätt program när du ansluter en ny enhet. 
Obs!  Apple har redan byggt in programvara som fungerar med många USB-enheter. 
Om datorn inte kan hitta rätt programvara när du ansluter en USB-enhet kan du antingen 
installera programvaran som levererades med enheten eller följa anvisningarna på skärmen 
och använda Internet för att hitta, hämta och installera rätt programvara.

USB-enheter och batteriet

Du kan använda USB-enheter, t.ex. styrspakar och tangentbord, som får sin ström från 
USB-anslutningen och inte från en separat nätadapter. Sådana USB-enheter kan dock göra 
att PowerBook-batteriet laddas ur fortare. Om du tänker ha en enhet ansluten under en 
längre tid är det bra om du ansluter nätadaptern till den.

1 2
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Använda flera USB-enheter samtidigt

PowerBook-datorn har två USB-portar. Om du vill använda flera enheter på samma USB-port, 
skaffar du en USB-hubb. Du ansluter USB-hubben till en ledig port på datorn och får på så 
sätt ett antal extra USB-portar (vanligen fyra eller sju). 

Mer information om USB

Det finns mer information om USB i Mac Hjälp (se sidan 42). Välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn 
och sök efter ”USB”. Du kan också hitta mer information på Apples webbplats om USB på 
adressen www.apple.com/se/usb.

Information om vilka USB-enheter som finns att köpa till datorn hittar du i Macintosh 
Produktguide på adressen www.apple.com/guide.
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FireWire

Datorn har en FireWire-port. FireWire gör att du enkelt kan ansluta och koppla loss externa 
enheter, t.ex. digitalvideokameror, skrivare, bildläsare och hårddiskar. Du kan ansluta och 
koppla loss FireWire-enheter utan att behöva starta om datorn.  

Nedan följer några exempel på vad du kan göra med hjälp av FireWire:
m Du ansluter bara en digital videokamera till FireWire-porten på din PowerBook och 

öppnar iMovie, sedan är du redo att skapa egna filmer.
m Ansluta en extern FireWire-hårddisk och använda den för att säkerhetskopiera data eller 

överföra filer. En FireWire-hårddisksymbol visas på skrivbordet så fort du har anslutit 
enheten till PowerBook-datorn.

m Starta från en extern FireWire-hårddisk. Anslut en extern FireWire-skiva (med en giltig 
systemmapp installerad) och gör sedan följande:
m I Mac OS 9 öppnar du inställningsprogrammet Startskiva och klickar på FireWire-

skivan.
m I Mac OS X öppnar du panelen Startskiva i Systeminställningar och klickar på FireWire-

skivan.
m Starta om datorn.

Använda FireWire-enheter

Om du vill använda en FireWire-enhet med datorn, ansluter du enheten till datorn och 
installerar de program som eventuellt följde med den. Datorn märker automatiskt när 
du ansluter en ny enhet. 
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FireWire-enheter och batteriet

Du kan använda FireWire-enheter, t.ex. styrspakar och tangentbord, som får sin ström från 
FireWire-anslutningen och inte från en separat nätadapter. Sådana FireWire-enheter kan dock 
göra att PowerBook-batteriet laddas ur fortare. Om du tänker ha en enhet ansluten under en 
längre tid är det bra om du ansluter nätadaptern till den. 

FireWire-hårddiskläge

Om du har problem med datorn som gör att du inte kan starta den, eller om du vill överföra 
filer mellan två datorer, kan du använda FireWire för att ansluta din PowerBook till en annan 
dator och på så sätt få den att visas som en extern hårddisk på den andra datorn.

Så här ansluter du din PowerBook-dator i FireWire-hårddiskläge:

1 Kontrollera att du har stängt av datorn.

2 Använd en FireWire-kabel med en standardkontakt med sex stift i båda ändarna när du ska 
ansluta din dator till en annan FireWire-utrustad dator.

3 Starta PowerBook-datorn samtidigt som du håller ner T-tangenten. På PowerBook-datorns 
skärm anges att datorn befinner sig i FireWire-hårddiskläge och symbolen för PowerBook-
datorns interna hårddisk visas på den andra datorns skrivbord.

4 När du har överfört alla filer drar du symbolen för PowerBook-datorns hårddisk till pappers-
korgen.

5 Stäng av datorn genom att trycka på strömbrytaren och koppla därefter loss FireWire-kabeln.

Mer information om FireWire

Det finns mer information om USB i Mac Hjälp (se sidan 42). Välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn 
och sök efter ”FireWire”. Du kan också hitta information på Apples webbplats om FireWire på 
adressen www.apple.com/se/firewire.

Obs!  FireWire-porten förser FireWire-enheter med ström (max 7 W ). Du kan ansluta flera 
enheter till varandra och ansluta hela kedjan av enheter till datorns FireWire-port, men det 
är bara en enhet som kan få ström i från datorn. De andra enheterna i kedjan måste få ström 
från separata nätadaptrar. Om du ansluter flera FireWire-enheter som får ström ifrån datorn 
kan det uppstå problem. I så fall stänger du av datorn, kopplar bort FireWire-enheterna och 
startar om datorn.

Viktigt  Datorn som du vill ansluta PowerBook-datorn till måste ha FireWire version 2.3.3 
eller senare installerad. Använd Apple Systeminformation, som du öppnar från Apple-menyn 
i Mac OS 9 och från mappen Utilities i mappen Applications i Mac OS X, och se efter vilken 
version av FireWire som är installerad på datorn.



48 Kapitel  3  

PC Card-kort

Du kan utöka datorns funktioner med hjälp av kortplatsen för PC Card-kort. PowerBook har 
en PC Card-kortplats avsedd för PC Card-kort av typ I och II och CardBus-kort. Du kan mata 
in ett PC Card-kort när datorn är på, avstängd eller i viloläge.

 

Mata in och mata ut ett PC Card-kort

När du matar in ett PC Card-kort bör du se till att etiketten är vänd uppåt och att kortet är 
plant. Det kommer att kännas litet trögt när du trycker in kortet. När kortet ligger rätt i 
kortplatsen snäpper det fast och en symbol visas på datorns skrivbord. Du kan mata ut ett 
PC Card-kort när datorn är på eller avstängd men inte när den är i vila.

Så här matar du ut ett PC Card-kort:

1 Om datorn är på drar du symbolen för kortet till papperskorgen.

2 Tryck på utmatningsknappen för PC Card-kort så att knappen skjuts ut ca 2 cm.

3 Tryck på knappen en gång till så att kortet matas ut.

4 Dra ut kortet ur kortplatsen och tryck på knappen igen så att den fastnar på samma nivå 
som datorn.

Mer information om PC Card-kort

Om du vill veta vilka PC Card-kort som finns tillgängliga för din dator går du till Macintosh 
Produktguide på adressen www.apple.com/guide.
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       knapp

Viktigt  Apple AirPort-kortet installeras i en kortplats i datorn. Det ska inte monteras i PC 
Card-kortplatsen som många trådlösa nätverkskort från andra tillverkare än Apple. AirPort-
kortet fungerar inte om det installeras i PC Card-kortplatsen.
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Trådlös anslutning till Internet och nätverk med AirPort

Din PowerBook är förberedd för AirPort. Den har en inbyggd antenn och eventuellt är 
ett AirPort-kort redan installerat i den. AirPort är ett enkelt och prisvärt sätt att få trådlös 
Internetanslutning i hemmet, på jobbet eller i klassrummet. I stället för att använda 
vanliga kablar utnyttjar AirPort trådlös teknik för trådlös kommunikation mellan flera 
datorer. Via ett trådlöst nätverk kan du bland annat ansluta till Internet, överföra filer 
och spela spel med flera deltagare.
Obs!  För trådlös anslutning till Internet behöver du ha ett AirPort-kort, en AirPort-
basstation och ett Internetabonnemang (avgifterna varierar). Vissa Internetleverantörer, 
däribland America Online, fungerar för närvarande inte med AirPort. Räckvidden kan 
variera beroende på förhållandena på platsen.

Hur AirPort ger trådlös Internetanslutning

Med AirPort skapar du en trådlös anslutning till en basstation som har en fysisk anslutning 
till Internet. AirPort-tekniken fungerar på samma sätt som en trådlös telefon. AirPort-kortet 
i datorn har en trådlös förbindelse med basenheten, som är ansluten till ett telefonjack.

Mer information om AirPort

Om du vill köpa ett AirPort-kort eller en AirPort-basstation kontaktar du en auktoriserad 
Apple-återförsäljare eller besöker Apple Store på adressen www.apple.com/swedenstore.

Mer information om AirPort finns i AirPort Hjälp. Välj Hjälpcenter från Hjälp-menyn och 
klicka på länken till AirPort Hjälp. Du hittar också information på Apples webbplats om 
AirPort på adressen www.apple.com/se/airport.

AirPort-basstation

Internetanslutning  

Nätuttag  

®



50 Kapitel  3  

Ethernet (10/100/1000Base-T)

Datorn har inbyggd nätverksfunktion med 10/100/1000 Mbit/s partvinnat Ethernet som du kan 
använda när du ansluter till ett nätverk, kabelmodem eller ADSL-modem.

Om du ansluter till ett nätverk får du tillgång till andra datorer. Du kan också lagra och hämta 
information, använda nätverksskrivare, modem och elektronisk post eller ansluta till Internet. 
Du kan dessutom använda Ethernet om du vill dela filer mellan två datorer eller upprätta ett 
mindre nätverk. Datorns Ethernetport upptäcker automatiskt andra Ethernetenheter. Du 
behöver inte ha en korsad Ethernetkabel när du ansluter till andra Ethernetenheter.
m Använd en partvinnad kabel av kategori 3 om du vill ansluta till ett 10Base-T 

Ethernetnätverk.
m Använd en partvinnad kabel av kategori 5 om du vill ansluta till ett 100Base-T 

Ethernetnätverk.
m Använd en dubbel partvinnad kabel av kategori 5 om du vill ansluta till ett 1000Base-T 

Ethernetnätverk.

Mer information om att använda Ethernet

I Mac Hjälp finns mer information om Ethernetnätverk och om filöverföring med Ethernet 
(se sidan 42). Välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn och sök efter ”Ethernet” eller ”nätverk”. 

Om du vill veta vilka nätverksprodukter som du kan använda med datorn går du till 
Macintosh Produktguide på adressen www.apple.com/guide.
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IR-överföring

Eftersom PowerBook-datorn är utrustad med funktioner för infraröd kommunikation (IR) 
kan du utbyta filer och data utan att behöva använda kablar. Den typ av IR som används är 
en branschstandard för kommunikation som kallas IrDA.

Du kan använda infrarödteknik för att dela filer med en annan IR-utrustad dator, 
kommunicera med andra IR-enheter som t.ex. fickdatorer, ansluta till ett IR-nätverk och 
t.o.m. skriva ut på en IR-utrustad skrivare. Du delar filer med hjälp av infrarödteknik på 
samma sätt som via Ethernet, bortsett från att AppleTalk och TCP/IP är inställda för IR 
och inte för Ethernet. Fildelning och IrDA-utskrifter kan inte användas i Mac OS X.
Obs!  Du kan inte dela filer med en dator som bara kan använda IRTalk (en metod för 
IR-kommunikation som används av äldre datorer).

Upprätta en IR-anslutning

Så här ansluter du till en annan dator med hjälp av infrarödteknik:

1 Placera de båda datorernas IR-fönster mitt emot varandra på ett avstånd av högst 1 m.

2 Ställ in AppleTalk och TCP/IP för infrarödkommunikation.

3 Kontrollera att fildelning är aktiverat i inställningsprogrammet Fildelning i Mac OS 9.

Mer information om IR-överföring

Information om hur du ställer in Mac OS för IR-kommunikation och hur du ställer in 
fildelning hittar du i Mac Hjälp (se sidan 42). Välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn och sök 
efter ”infraröd” eller ”fildelning”.
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Stöd för extern bildskärm (VGA och S-video)

Datorn har en bildskärmsport för direktanslutning till en bildskärm med en VGA-adapter 
eller någon annan videoutrustning som t.ex. en videoprojektor. 

Till datorns videoutgång (även kallad S-videoutgång) kan du ansluta en TV, videoband-
spelare eller annan utrustning för videovisning antingen via en S-video- eller komposit-
videokabel (finns i radio- och TV-handeln). Med hjälp av TV-porten kan du visa bilder 
på en TV, spela in bilder från datorn på en videobandspelare eller spela upp DVD-skivor 
på en TV. 

Om enheten du ska ansluta saknar S-videoanslutning kan du använda den komposit-till-S-
videoadapter som följde med datorn. 

När du ansluter en extern bildskärm kan du antingen låta samma bild visas på båda 
bildskärmarna (skärmbildsdubblering) eller använda den externa bildskärmen för att 
öka skrivbordets storlek (utökat skrivbord).
Obs!  På grund av tekniska begränsningar hos de flesta TV-apparater kommer bilder som 
visas på TV:ns bildskärm att vara av lägre kvalitet än de som visas på den inbyggda bild-
skärmen eller en extern bildskärm.

G

™
Æ

W

™ Port för extern 
bildskärm
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Komposit–S-videokabel
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Ansluta en extern bildskärm

Så här ansluter du en extern bildskärm till datorn:

1 Stäng av den externa skärmen.

2 Anslut bildskärmskabeln till PowerBook-datorn.

3 Sätt på den externa bildskärmen.

4 Håll ner kommandotangenten (x) och tryck på tangenten för att öka ljusstyrkan/F2 ( ) så 
upptäcker datorn automatiskt den nya skärmen.

5 Så här justerar du den externa skärmens upplösning:
m I Mac OS 9 klickar du på modulen för bildskärmsupplösning i inställningsraden. Om du 

vill se en lista med alla upplösningar som kan användas håller du ner kontrolltangenten 
när du klickar på Upplösning.

m I Mac OS X klickar du på fliken Bildskärm i panelen Bildskärmar i Systeminställningar eller 
använder bildskärmssymbolen i menyraden.

Information om vilka upplösningar som fungerar med externa bildskärmar finns i avsnittet 
”Extern bildskärm i läget utökat skrivbord eller skärmbildsdubblering” på sidan 97.

Om du vill visa samma bild på PowerBook-skärmen och en extern skärm startar du skärm-
bildsdubblering i inställningsraden i Mac OS 9 eller med bildskärmssymbolen i menyraden 
i Mac OS X. Du kan växla mellan skärmbildsdubblering och utökat skrivbord genom att 
trycka på kommandotangenten (x) och tangenten för att sänka ljusstyrkan/F1 ( ).

Viktigt  För att skärmbildsdubbleringen ska fungera på bästa sätt, bör du ställa in datorns 
bildskärm och den externa bildskärmen på samma upplösning och färgantal. 

Använda PowerBook-datorn med bildskärmen nerfälld

Du kan använda datorn med bildskärmen nerfälld om datorn är ansluten till en extern 
bildskärm, ett tangentbord, en mus och nätadaptern. 

Gör så här om du vill använda datorn med en extern skärm och bildskärmen nerfälld:

1 Anslut ett USB-tangentbord och en mus till datorn.

2 Fäll ner skärmen så försätts datorn i viloläge.

3 Följ stegen i föregående avsnitt om du vill ansluta datorn till en extern bildskärm.

Skärmbilds-
dubblering

Färg-
antal

Upp-
lösning
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4 Vänta i några sekunder och tryck sedan på valfri tangent på det externa tangentbordet 
så avbryts datorns viloläge.

Ansluta en TV, videoapparat eller någon annan videoenhet

Så här ansluter du en enhet till TV-utgången:

1 Anslut en S-videokabel till datorns TV-utgång (Æ) (eller använd adaptern för att ansluta en 
kompositvideokabel) och anslut den andra änden till enheten.

2 Om du vill skicka ljud från PowerBook-datorn till enheten ansluter du en telekontakt-RCA-
kabel (tillval) från datorns port för utgående ljud (f) till enhetens ljudingångar.

3 Sätt på den externa enheten.

4 Håll ner kommandotangenten (x) och tryck på tangenten för att öka ljusstyrkan/F2 ( ) 
så upptäcker datorn automatiskt den nya skärmen.

5 Så här ställer du in hur bilderna ska visas på enheten:
m I Mac OS 9 använder du TV-bildsdubblering i inställningsraden. 

m I Mac OS X använder du panelen Bildskärmar i Systeminställningar.

Mer information om hur du använder en extern bildskärm

Mer information om hur du använder och gör inställningar för en extern bildskärm finns 
i Mac Hjälp (se sidan 42). Välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn och sök efter ”bildskärm”. 

TV-bildsdubblering
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Batteri 

När den externa nätadaptern inte är ansluten får datorn ström från ett batteri i batterifacket 
eller modulfacket. På batteriet sitter små kontrollampor som visar hur mycket laddning som 
finns kvar i batteriet. Lamporna lyser i några sekunder efter att du har tryckt in batteri-
laddningsknappen. Du kan kontrollera laddningen både när batteriet är isatt i datorn och 
när det är uttaget.

Ta ut eller byta ett batteri

Så här tar du ut batteriet
m Stäng av datorn eller försätt den i vila. Vänd datorn upp-och-ner och leta reda på batteri-

spärren. Skjut spärren åt sidan och ta bort batteriet.

Viktigt  Om bara en kontrollampa blinkar finns det ytterst lite laddning kvar i batteriet. När 
den externa nätadaptern inte är ansluten får datorn ström från ett batteri i batterifacket eller 
modulfacket. Anslut nätadaptern under flera timmar och ladda upp batteriet.

Batteri

Batterilampor

Batteri

Spärr
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Byta batteri medan datorn befinner sig i viloläge

Om batteriet tar slut medan du arbetar med datorn kan du försätta datorn i vila och byta ut 
det mot ett fulladdat batteri. Det inbyggda reservbatteriet kan förse datorn med tillräckligt 
mycket ström för att bevara RAM-minnets innehåll i tre minuter medan du byter batteri.

Ladda ett batteri

När nätadaptern är ansluten, laddas batteriet oavsett om datorn är avstängd, på eller befinner 
sig i viloläge. En lampa tänds på nätadapterns kontakt. När lampan lyser gult laddas batteriet 
upp. När lampan lyser grönt är batteriet fulladdat.

Batteriet laddas snabbare om datorn är avstängd eller i viloläge. Du kan övervaka batteriets 
laddningsnivå.
m I Mac OS 9 använder du indikatorn för batteriladdning i inställningsraden.

m I Mac OS X använder du batterisymbolen i menyraden.

Använd nätadaptern så snart det är möjligt så håller batteriet längre. 

Kalibrera batteriet för bästa prestanda

Den längsta drifttiden från batteriet får du om du laddar ur batteriet helt under den första 
användningsveckan och därefter laddar upp det maximalt igen vid ett och samma tillfälle. 
Gör så här:

1 Anslut nätadaptern och ladda upp PowerBook-batteriet tills batterlamporna och mätaren på 
skärmen visar att batteriet är fulladdat.

2 Koppla bort nätadaptern och använd datorn tills du ser den första varningen om att batteriet 
håller på att ta slut.

3 Anslut nätadaptern och låt den vara ansluten tills batteriet är fulladdat igen.

Visar batteriets laddningsnivå

Viktigt  Du behöver bara ladda ur batteriet helt och ladda upp det igen för att kalibrera det. 
Därefter kan du ansluta och koppla loss nätadaptern oberoende av hur mycket laddning som 
finns i batteriet.
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Tips om att spara på batteriströmmen

Hur länge du kan arbeta med datorn utan att behöva ladda batteriet beror på vilken 
utrustning du använder tillsammans med datorn och vilka strömsparande åtgärder 
du har vidtagit. 

Du sparar ström på något av följande sätt:
m Koppla loss USB- och FireWire-enheter när de inte används.
m Avsluta alla öppna program som du inte använder.
m Ta ut CD-ROM- och DVD-ROM-skivor när de inte används.
m Minska skärmens ljusstyrka med hjälp av reglaget för ljusstyrka på datorns tangentbord.
m Försätt datorn i viloläge, så fort du gör ett avbrott i arbetet.
m I Mac OS 9 väljer du ”Stäng av inbyggd bildskärm istället för att tona ner den” på fliken 

Fullständiga inställningar i inställningsprogrammet Strömsparare. 

Du kan också göra följande:
m Ange att hårddisken ska försättas i vila när den inte använts på en viss angiven tid. 
m Ställ in datorn så att den försätts i vila efter fem minuters overksamhet eller mindre. 

Så här kommer du åt datorns strömssparande inställningar:
m I Mac OS 9 använder du Ströminställningar i inställningsraden. 
m I Mac OS X använder du panelen Strömsparare i Systeminställningar.

Mer information om PowerBook-batteriet

Det finns mer information i Mac Hjälp (se sidan 42). Välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn och 
sök efter ”batteri”.
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DVD-ROM-enhet 

De program du behöver för att kunna använda datorn och ansluta till Internet är redan 
installerade. (Du behöver bara använda CD-ROM-skivorna som följde med datorn om du 
får problem och måste installera om systemprogrammen.) Om du skaffat andra program 
till datorn kan du installera eller använda dem med hjälp av DVD-ROM-enheten.
Obs!  Om du har äldre program på disketter kan du kontakta programtillverkaren och fråga 
om programmet finns på CD-ROM-skiva eller köpa en utbyggnadsmodul eller en extern 
diskettenhet (exempelvis en LS120/SuperDisk) från en annan tillverkare än Apple via en 
auktoriserad Apple-återförsäljare eller Apple Store (www.apple.com/swedenstore).

Mata in en CD-ROM- eller DVD-skiva

Så här installerar och använder du program från en CD- eller DVD-skiva:

1 Mata in skivan (med etiketten vänd uppåt) i enheten tills du känner att enheten tar tag i 
skivan och drar in resten av den.

2 Du kan använda skivan så fort symbolen för den visas på skrivbordet.

®

Utmatnings-
hål

Gem

Viktigt  PowerBook-datorns DVD-ROM-enhet fungerar med runda 12 cm och 8 cm 
standardskivor. Skivor med oregelbunden form och skivor som är mindre än 8 cm kan 
inte användas. Skivor med oregelbunden form kan fastna i enheten.
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Mata ut en skiva

Du matar ut en skiva genom att dra skivsymbolen till papperskorgen eller genom att trycka 
på utmatningsknappen ( ) på tangentbordet. 

Om det inget går att mata ut skivan försöker du med följande:
m Avsluta aktiva program som kanske använder skivan och försök igen.
m Starta om datorn och håll styrplattans knapp nertryckt tills skivan matas ut.
m Om det inte fungerar sticker du in ena änden av ett uträtat gem i hålet för manuell 

utmatning (längst ut på höger sida om DVD-enheten) och trycker på utmatningsknappen 
Datorn måste vara påslagen.

Spela DVD-skivor

Du kan använda DVD-enheten för att spela upp DVD-video på din PowerBook. Mata in
DVD-skivan och gör så här:
m I Mac OS 9 väljer du Apple DVD-spelare från Apple-menyn (K).
m I Mac OS X använder du programmet Apple DVD-spelare som du hittar i mappen 

Applications på hårddisken.

Om du vill ansluta PowerBook-datorn till en TV med hjälp av S-video (se sidan 52) så att 
du kan titta på en DVD-videofilm på TV-skärmen, väljer du 720 x 480 NTSC (i USA) eller 
720x 576 PAL (i Europa och övriga regioner).
m I Mac OS 9 klickar du på modulen för bildskärmsupplösning i inställningsraden.
m I Mac OS X använder du fliken Bildskärm i panelen Bildskärmar i Systeminställningar.
Obs!  När din PowerBook är ansluten till en extern bildskärm, är DVD-uppspelning endast 
tillgänglig i utökat skrivbord. Du kan inte använda skärmbildsdubblering när du spelar upp 
DVD. 

Det är enkelt att ansluta en PowerBook till stereon. Anslut en kabel med telekontakt i den 
ena änden och RCA-kontakt i den andra änden (ingår inte) mellan PowerBook-datorns 
hörlursuttag (f) och ljudingångarna på din stereo.

Mer information om DVD-enheten

Anvisningar om hur du använder Apple DVD-spelare får du om du öppnar programmet och 
väljer Apple DVD-spelare Hjälp från Hjälp-menyn.
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CD-RW-enhet som tillval

Om datorn levererades med en CD-RW-enhet kan du mata in inspelningsbara skivor i 
enheten och bränna musik, program och filer på CD-R- och CD-RW-skivor. Du kan skapa 
egna musik-CD-skivor och spela upp dem på din CD-spelare. Du kan också bränna datafiler, 
exempelvis program, dokument eller andra digitala filer, på en inspelningsbar CD-skiva. 

På en CD-R-skiva (inspelningsbar) kan du bara spela in en gång. Även om du inte kan 
ändra informationen som sparats på skivan, kan du lägga till information tills skivan är full, 
beroende på vilket program du använder. Mer information om hur du spelar in CD-R-skivor 
hittar du i dokumentationen som följde med programmet. Bäst är att använda CD-R-skivor 
för inspelning av ljud-CD-skivor, eftersom de flesta CD-spelare för ljud inte kan läsa CD-RW-
skivor.

På en CD-RW-skiva (återskrivbar) kan du spela in, ändra och spela in igen. En del inspelnings-
program, som t.ex. iTunes Disc Burner, kan dock bara spela in en gång på skivan.

Mata in en CD-skiva

Så här installerar och använder du program från en CD-skiva:

1 Mata in skivan (med etiketten vänd uppåt) i enheten tills du känner att enheten tar tag i 
skivan och drar in resten av den.

2 Du kan använda skivan så fort symbolen för den visas på skrivbordet.

Information om hur du använder iTunes för att spara musikfiler på en CD finns i iTunes Hjälp 
i Hjälpcenter.

Mata ut en skiva

Du matar ut en skiva genom att dra skivsymbolen till papperskorgen eller genom att trycka 
på utmatningsknappen ( ) på tangentbordet. 

Om det inget går att mata ut skivan försöker du med följande:
m Avsluta aktiva program som kanske använder skivan och försök igen.
m Starta om datorn och håll styrplattans knapp nertryckt tills skivan matas ut.

Viktigt  PowerBook-datorns CD-RW-enhet fungerar med runda 12 cm standardskivor. Skivor 
med oregelbunden form och mindre skivor än 12 cm kan inte användas. Skivor med 
oregelbunden form kan fastna i enheten.
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Tangentbordsreglage och programmerbara snabbtangenter

Du kan snabbt justera inställningarna för t.ex. ljudvolym och skärmens ljusstyrka och mata 
ut CD- och DVD-skivor med hjälp av tangentbordsreglagen.

PowerBook-datorn har också fem extra tangenter som du kan ställa in så att de öppnar 
program eller dokument du ofta använder i Mac OS 9. Dessa tangenter kallas för 
programmerbara funktionstangenter eller snabbtangenter. Du kan t.ex. använda 
snabbtangenterna för att öppna webbläsare, ordbehandlingsprogram eller ditt favoritspel. 
När programmen väl är öppna kan du använda snabbtangenterna för att växla mellan 
dem.

Ställa in programmerbara snabbtangenter

Första gången du trycker på en oanvänd funktionstangent i Mac OS 9 visas en dialogruta där 
du kan koppla ett program eller dokument till tangenten. Sedan kan du ändra inställningarna 
för snabbtangenterna i inställningsprogrammet Teckenuppsättning.

Använda vanliga funktionstangenter

Du kan snabbt göra om en tangent från ett reglage eller en programmerbar snabbtangent till 
en vanlig funktionstangent genom att trycka på Fn-tangenten samtidigt som du trycker på 
tangenten du vill göra om. Du kan också använda inställningsprogrammet Teckenuppsättning 
i Mac OS 9 och ställa in att funktionstangenterna är primära och reglagen för ljusstyrka och 
volym är sekundära. (Då måste du hålla ner Fn-tangenten om du t.ex. vill ändra skärmens 
ljusstyrka.) I Mac OS X använder du panelen Tangentbord i Systeminställningar när du ska 
ställa in funktionstangenterna.

®

¤ Reglage för
    ljusstyrka

- Reglage för
   ljudvolym Programmerbara 

funktionstangenter

Utmatningsknapp

Fn-tangent
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Använda det numeriska tangentbordet

Tangentborden till de flesta stationära datorer har ett numeriskt tangentbord bredvid de 
vanliga tangenterna. PowerBook-datorn har ett numeriskt tangentbord inbyggt i det vanliga 
tangentbordet. Tangenterna som utgör det numeriska tangentbordet är försedda med en 
extra liten etikett.

Om du vill använda de numeriska tangenterna trycker du på Num Lock-tangenten på 
tangentbordet. Då tänds den gröna lampan bredvid Num Lock-tangenten som visar att 
det numeriska tangentbordet är aktiverat. När du är klar avaktiverar du det numeriska 
tangentbordet genom att trycka på Num Lock-tangenten igen. 
Obs!  När det numeriska tangentbordet är aktivt stängs andra tangenter och snabb-
kommandon av (t.ex x-Q för att avsluta).

Mer information om tangentbordsreglage

Mer information om hur du ställer in tangentbordsreglagen och de programmerbara 
snabbtangenterna finns i Mac Hjälp (se sidan 42). Välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn och 
sök efter ”tangentbord”.

®

Numeriskt 
  tangentbord

Num Lock-
tangent
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Fäste för stöldskydd och tangentbordslås

Du kan stöldskydda PowerBook-datorn genom att skaffa ett säkerhetslås och en låskabel. 
Sedan kan du låsa fast datorn vid t.ex. skrivbordet. 

PowerBook-datorn är också utrustad med en låsmekanism för tangentbordet. När tangent-
bordet är låst är det svårare för andra personer att komma åt datorns inre delar, bl.a. minnet.

Låsmekanismen för tangentbordet är den lilla plastfliken till vänster om Num Lock- 
tangenten, som också innehåller indikatorlampan för det numeriska tangentbordet. 
När PowerBook-datorn levereras är tangentbordet olåst.

Du låser tangentbordet genom att vrida skruven medurs ett halvt varv med hjälp av en liten 
skruvmejsel. En liten flik gör att tangentbordet inte kan tas bort.
Obs!  Skruven som får plastfliken att förflytta sig har en liten skåra på ena sidan som du kan 
använda för att avgöra om tangentbordet är låst eller inte. Om skåran i skruven är vänd uppåt 
är tangentbordet olåst. Om skåran i skruven är vänd neråt är tangentbordet låst.

Mer information om säkerhetsalternativ

Mer information om datorns säkerhetsfunktioner, däribland funktioner för flera användar-
lösenord och filkryptering, finns i Mac Hjälp (se sidan 42). Välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn 
och sök på ”säkerhet” eller ”flera användare”.
Obs!  Om du använder Mac OS 9 är inställningsprogrammet Lösenordsskydd, som används i 
äldre datorer, inte kompatibelt med PowerBook och därför inte installerat i datorn.

®

Exempel på låsmekanism
med låskabel

Fäste för stöldskydd
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K A P I T E L

4
4 Använda operativsystemet

Ett operativsystem (kallas ofta bara OS) definierar den skrivbordsmiljö där du arbetar med 
datorn. Operativsystem brukar vara utformade på olika sätt. 

Datorn levereras med Mac OS 9 installerat som standardoperativsystem. Första gången du 
slår på datorn startar den i Mac OS 9. Datorn levereras också med Mac OS X och Classic, 
en teknik som gör det möjligt att använda Mac OS 9-program i Mac OS X.

En del program är ännu inte optimerade för Mac OS X eller Classic. De fungerar bäst i 
Mac OS 9. Om du bara använder Mac OS 9-kompatibla program och inte behöver special-
funktionerna i Mac OS X, kan du fortsätta att starta datorn i Mac OS 9. I det här kapitlet 
beskrivs några av funktionerna i Mac OS X och Classic och hur du växlar mellan operativ-
systemen.



66 Kapitel  4  

Om Mac OS X

Starta i Mac OS X om du vill använda dess avancerade tekniker, det eleganta gränssnittet, 
den otroliga grafiska kapaciteten och systemets förbättrade stabilitet och prestanda. 
Mac OS X hanterar datorns processer så att du kan koncentrera dig på ditt eget arbete. 
Du slipper att starta om datorn om ett program skulle låsa sig. Mac OS X avslutar helt enkelt 
programmet och du kan fortsätta att arbeta utan avbrott. Mac OS X hanterar det virtuella 
minnet och förser programmen med den minnesmängd de behöver för att fungera 
effektivt. När du vill veta mer om Mac OS X kan du läsa Välkommen till Mac OS X. Boken 
innehåller en introduktion till Mac OS X och ger Mac OS 9-användare tips om hur de kan 
använda Mac OS X för att utföra vanliga uppgifter i Mac OS 9. Om du råkar ut för problem 
när du använder Mac OS X går du till felsökningsavsnittet längst bak i boken eller väljer 
Mac Hjälp från Hjälp-menyn i Mac OS X. 

Information om programvara och Mac OS X

Om du vill veta vilka program som är kompatibla med Mac OS X eller läsa mer om Mac OS X 
kan du gå till webbplatsen guide.apple.com/se/macosx/.

Använda Classic i Mac OS X

Förutom att använda Mac OS X-program kan du fortsätta att använda Mac OS 9-program i 
den speciella Classic-miljön. Classic arbetar i bakgrunden så att du kommer åt funktioner 
och program i Mac OS 9. När du startar Classic fungerar Mac OS 9-programmen på samma 
sätt i Mac OS X som i Mac OS 9 men kan inte utnyttja de särskilda Mac OS X-funktionerna. 
Du öppnar helt enkelt ett Mac OS 9-program eller dubbelklickar på ett dokument som du 
skapat i ett Mac OS 9-program. Classic startar om det inte redan är igång.

Classic fortsätter att vara igång i bakgrunden även om inte några Mac OS 9-program är öppna. 
Det gör att det går fortare att öppna Mac OS 9-program och dokument. Du kan ställa in 
datorn så att den automatiskt startar Classic när du loggar in i Mac OS X. Välj System-
inställningar från Apple-menyn (K), klicka på Classic och välj ”Starta Classic vid inloggning 
till datorn”.

Du avslutar Classic-miljön genom att klicka på Stopp på Classic-fliken i Systeminställningar. 
Du kan spara osparade ändringar i Classic-dokumentet och avsluta Classic.

Viktigt   Eftersom Mac OS X redan är installerat i datorn behöver du inte följa installations-
anvisningarna i Välkommen till Mac OS X. Följ i stället anvisningarna i Välkommen till Mac 
OS X om att logga in och börja använda Mac OS X.

Viktigt  Ta inte bort operativsystemet Mac OS 9 från datorn. Mac OS 9 måste vara installerat 
annars fungerar inte Classic.
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Växla mellan operativsystemen

Datorn är inställd på att använda Mac OS 9. Du kan växla mellan Mac OS 9 och Mac OS X. 
När du har ställt in datorn på att använda OS X, kommer den alltid att starta med OS X tills 
du ställer in den på att använda Mac OS 9.

Så här ställer du in datorn på att använda Mac OS X: 

1 I Mac OS 9 väljer du Inställningar från Apple-menyn (K) och sedan Startskiva.

2 I inställningsprogrammet Startskiva dubbelklickar du på den hårddisk som innehåller 
operativsystemen och väljer Mac OS X-systemmappen som startskiva. Klicka på triangeln 
till vänster om hårddisksymbolen så kan du se vilka systemmappar den innehåller.

Starta om datorn.
Obs!  Eftersom Apple ofta kommer med nya versioner eller uppdateringar av system-
programvaran, kan versionsnumren på Mac OS X och Mac OS 9 i den här handboken 
skilja sig något från vad som är installerat i din dator.
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Så här ställer du in datorn på att använda Mac OS 9: 

1 Välj Systeminställningar från Apple-menyn (K) och klicka på Startskiva. 

2 Välj Mac OS 9-mappen som systemmapp vid start. (Om symbolerna är nertonade klickar du 
på låssymbolen längst ner i fönstret och skriver användarnamnet och lösenordet som du 
tidigare angav i inställningsassistenten. I Välkommen till Mac OS X finns mer information om 
att logga in som administratör.) 

3 Starta om datorn.

Vissa arbetsuppgifter och program kan kräva att du startar datorn med Mac OS 9. Du kan när 
som helst ändra vilken version av Mac OS datorn ska använda.

Behöver du hjälp?

Om du vill ha mer information om Macintosh-datorns funktioner väljer du Mac Hjälp från 
Hjälp-menyn och klickar på länkarna i form av understruken blå text. Du kan också skriva ett 
ord i sökfältet och trycka på returtangenten så startar sökningen. 
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5
5 Datorns inre delar

Det här kapitlet innehåller information och anvisningar om att arbeta inuti datorn. 

Det finns anvisningar om följande procedurer:
m ”Installera minne” på sidan 69
m ”Ta bort den interna hårddisken” på sidan 78
m ”Installera ett AirPort-kort” på sidan 87 

Installera minne

Datorn har två minnessocklar, en övre och en övre, och du når dem genom att ta bort 
tangentbordet på PowerBook-datorn. Datorn har 128 MB SDRAM-minne (Synchronous 
Dynamic Random-Access Memory) i den nedre minnessockeln. I den övre minnessockeln 
kan du installera en SDRAM-modul som uppfyller följande specifikationer:
m SO-DIMM-format (Small Outline-Dual Inline Memory Module)
m 1,25 tum eller mindre
m 64, 128, 256 eller 512 MB
m 144 stift
m RAM-minne av typen PC-133

En SDRAM-modul från en äldre PowerBook som uppfyller de här specifikationerna kan 
installeras i den här PowerBook-datorn.

Som mest kan du installera 1 GB RAM-minne i PowerBook-datorn med hjälp av DIMM-
moduler på 512 MB i både den övre och den nedre RAM-sockeln.

Varning  Apple rekommenderar att du låter en auktoriserad Apple-tekniker installera 
minne eller ta bort den interna hårddisken. I informationen som följde med datorn kan 
du läsa om hur du kontaktar Apple för att få hjälp. Om du försöker utföra någon av dessa 
åtgärder själv och datorn skulle skadas täcks inte skadorna av garantin.
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Installera minne

1 Stäng av datorn. Koppla loss nätsladden, modemkabeln och alla andra kablar som är anslutna 
till datorn.

2 Vänd på datorn och ta bort batteriet.

På så sätt undviker du att sätta på datorn av misstag när du installerar minnet.

Batteri

Spärr

Varning  Datorns inre delar kan vara varma. Om du har använt datorn, bör du vänta 30 
minuter innan du fortsätter så att de inre delarna hinner svalna.
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3 Kontrollera att låsskruven för tangentbordet inte är i låst läge. När PowerBook-datorn 
levereras är tangentbordet olåst, så om inte du eller någon annan har låst tangentbordet 
kan du hoppa över det här steget.

4 Lossa tangentbordet genom att dra ner plastflikarna som håller tangentbordet på plats 
(placerade till vänster om tangenterna F1 och F9) tills den övre delen av tangentbordet 
lossnar från datorn.

®

®
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5 Lyft tangentbordets övre del uppåt en aning och dra det bakåt så långt som krävs för att lossa 
de små flikarna som håller den nedre delen av tangentbordet på plats.

6 Vik upp tangentbordet och lägg det på handlovssstödet och styrplattan.

7 Ladda ur eventuell statisk elektricitet genom att röra vid metallytan inuti datorn.

®

®
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8 Leta reda på den övre RAM-sockeln.

9 Vinkla RAM-utbyggnadskortet 30 grader. Passa in kortets skåra i RAM-sockelns flik. Tryck 
sedan fast RAM-kortet i sockeln.

Det kan krävas lite kraft för att trycka fast kortet. Om det är svårt att trycka in kortet kan 
du prova att trycka på en sida i taget.

®

Övre
RAM-
sockel

Nedre
RAM-
sockel (fylld)
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10 Tryck försiktigt in RAM-kortet tills du känner att det sitter ordentligt på plats.

11 Vänd på tangentbordet och sätt tillbaka det i datorn och för in de små flikarna på 
tangentbordets nedre del i öppningarna i datorns hölje.

®

®
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12 Dra ner plastflikarna som håller tangentbordet på plats (placerade till vänster om 
tangenterna F1 och F9) och tryck sedan ner den övre delen av tangentbordet.

13 Släpp plastflikarna och kontrollera att tangentbordet sitter på plats.

14 Vänd på datorn och sätt tillbaka batteriet.

15 Anslut nätsladden, modemkabeln och alla andra kablar som var anslutna till datorn.

®
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Kontrollera om datorn hittar det nya minnet

När du har installerat mer minne i PowerBook-datorn kan du kontrollera om datorn kan 
identifiera det nya minnet. Gör så här:

1 Sätt på datorn.

2 När skrivbordet i Mac OS visas väljer du Om den här datorn från Apple-menyn (K).

I Mac OS 9

I Mac OS X

Totala mängden minne
installerat i datorn

Totala mängden minne 
installerat i datorn
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Summan utgörs av det minne som levererades med datorn plus det nya minnet som du 
installerat. Om du vill ha mer utförlig information om datorns inbyggda minne väljer du 
Apple Systeminformation från Apple-menyn. I Mac OS 9 väljer du Apple Systeminformation 
från Apple-menyn (K). I Mac OS X öppnar du mappen Applications och därefter mappen 
Utilities. Öppna programmet Apple Systeminformation genom att dubbelklicka på det.

Om datorn inte kan identifiera minnet eller om den inte startar stänger du av datorn och 
kontrollerar att minnet är kompatibelt med PowerBook-datorn och att det har installerats på 
rätt sätt. Om du fortfarande har problem tar du bort minnet och ser efter i dokumentationen 
som följde med datorn hur du kontaktar Apple för service. 



78 Kapitel  5  

Ta bort den interna hårddisken

När datorn är avstängd kan du ta ut den inbyggda hårddisken för service och reparation eller 
av säkerhetsskäl.

1 Stäng av datorn. Koppla loss nätsladden, modemkabeln och alla andra kablar som är anslutna 
till datorn.

2 Lägg en handduk eller en mjuk tygbit på bordet framför dig. 

Tyget skyddar datorns tangentbord och skärm när du vänder upp och ner på den. Se till att 
tygbiten täcker en tillräckligt stor bordsyta för datorn och att den hänger ner över bords-
kanten.

3 Låt bildskärmen vara öppen och vänd upp och ner på datorn så att den hänger över bords-
kanten. Se till att datorns vikt vilar mot bordet och inte mot bildskärmen. 

Mjuk trasa Stöd skärmen
mot benen

Viktigt  Öppna inte bildskärmen i större vinkel än i bilden ovan.



 Datorns inre delar 79

4 Ta bort batteriet genom att skjuta spärren åt vänster. Se till att du skjuter tillbaka batteri-
spärren så långt det går åt höger. 

5 Använd en stjärnskruvmejsel och ta bort de åtta skruvar som håller datorns bottenplatta på 
plats. Lossa skruvarna i den ordning som visas i bilden. 

Varning  Datorns inre delar kan vara varma. Om du har använt datorn, bör du vänta 
30 minuter innan du fortsätter så att de inre delarna hinner svalna.
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6 Skjut försiktigt bottenplattan bort från dig. 

7 Vänd upp bottenplattan på samma sätt som i bilden nedan.

8 Ladda ur eventuell statisk elektricitet genom att röra vid metallytan inuti datorn.

Viktigt  Vrid inte plattan från sida til sida. Skjut bottenplattan så långt fram som det går 
innan du lyfter upp den. Om det tar emot när du lyfter upp bottenplattan kontrollerar du 
att den är skjuten så långt framåt som det går och att den lossnar från facket för optisk enhet.
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9 Leta reda på hårddiskkabeln och koppla loss den från logikkortet.

10 Använd en stjärnskruvmejsel, ta bort de två skruvar som håller fast hårddiskhållaren vid 
fästanordningen och ta sedan bort hårddisken.

Hårddiskkabel

Skruvar
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Sätta tillbaka hårddisken och bottenplattan

Gör så här när du ska sätta tillbaka den interna hårddisken i datorn:

1 Skruva loss skruven från fästanordningens ovansida. 

2 Lyft upp fästanordningen och böj den försiktigt runt det första batterifackets flik. Fliken håller 
fästanordningen ur vägen. 

Fäst-
anordning

Batterifackets
flik

Skruv

Varning  Lyft fästanordningen bara så mycket som krävs för att den ska lossa från batteri-
fackets flik. Om du lyfter fästanordningen högre upp än fliken kan den skadas och sådana 
skador täcks inte av garantin. 
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3 Sätt i de två skruvarna i högra sidan på hårddisken och sätt fast de två gummibussningarna. 
Se därefter till att de vänstra och högra sidorna på undersidan av hårddisken täcks av 
mylarmanteln.

4 Sätt i högra sidan av hårddisken först och sedan den vänstra. Använd hårddiskhållarens hål 
när du passar in hårddisken.

Skruv

GummibussningMylarmantel
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5 Lyft upp fästanordningen över batterifackets flik och sänk ner den i dess ursprungliga läge. 
Skruva i skruven i fästanordningens ovansida men skruva inte i den för hårt. 

6 Anslut hårddiskkabeln till logikkortet.

Skruv Fästanordning

Hårddiskkabel
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7 Fäst bottenplattan vid datorn och skruva i de åtta skruvarna i samma ordning som i bilden 
nedan. 

Passa in skårorna på höljets högra och vänstra sida. Tryck sedan försiktigt så att bottenplattan 
fastnar. Se till att springan mellan bottenplattan och ramen stängs till ordentligt. Kontrollera 
ytterkanterna och området runt batterifacket. Kontrollera inpassningen av de åtta skruvhålen 
så att bottenplattan kommer på rätt plats.

8 Sätt tillbaka batteriet och vänd på datorn.
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9 Se efter vid facket för optisk enhet att höljet är fastsatt ordentligt. 

Om det finns en springa nedanför facket för optisk enhet drar du försiktigt enhetsfackets 
bottenplatta mot dig så att den optiska enheten låses fast vid höljet och springan försvinner.

10 Anslut nätsladden, modemkabeln och alla andra kablar som var anslutna till datorn.

®

Optisk enhet
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Installera ett AirPort-kort

Om din dator inte levereras med ett AirPort-kort kan du köpa ett kort från en auktoriserad 
Apple-återförsäljare eller från Apple Store på adressen www.apple.com/swedenstore. Du kan 
välja att installera kortet själv eller låta ett auktoriserat Apple-serviceställe göra det åt dig

När du ska installera ett AirPort-kort i en PowerBook tar du först bort datorns bottenplatta. 
Följ anvisningarna i det tidigare avsnittet ”Ta bort den interna hårddisken” på sidan 78. 
Fortsätt sedan med följande steg:

1 Om ditt AirPort-kort levererades med en AirPort-adapter tar du bort metallklämman och 
drar ut AirPort-kortet ur adaptern. (Adaptern och metallklämman används inte i PowerBook-
datorer.)

2 Ladda ur eventuell statisk elektricitet genom att röra vid metallytan inuti datorn.

3 Ta bort AirPort-antennen från dess hållare.

4 Håll AirPort-kortet så att du ser AirPort ID-numren och streckkoden och för in kortet i 
hållaren.

AirPort-
antenn
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Det är viktigt att du för in kortet hela vägen tills du känner att det är ordentligt anslutet till 
kontakten.

5 Anslut AirPort-kortet till kontakten på antennkabeln.

Kontrollera att kontakten på antennkabelns ände är rak innan du ansluter den till kortet. När 
den anslutits ser du till att kabeln hålls fast av den lilla klämman som visas på bilden nedan.

6 Vik plastfliken på AirPort-kortet över ena änden av kortet.

Fäst bottenplattan vid datorn. Följ anvisningarna i det tidigare avsnittet, ”Ta bort den interna 
hårddisken” som börjar på sidan 78.

AirPort-kort

Antennklämma

Viktigt  Plastfliken måste vikas över kortets ände. Om fliken inte viks över änden kommer 
du inte att kunna sätta fast datorns bottenplatta.
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6
6 Felsökning

Ibland kan det uppstå problem när du använder PowerBook-datorn. Vanligtvis beror 
det på att programvaran inte har ställts in på rätt sätt eller så använder du program eller 
systemtillägg som inte fungerar med den version av Mac OS (systemprogrammen) som är 
installerade på datorn. Andra mindre sannolika orsaker kan vara problem med Mac OS 
(som ofta kan åtgärdas genom att du installerar om datorns systemprogram eller installerar 
en programuppdatering) och problem med datorns maskinvara, t.ex. minne eller hårddisk.

Om du har problem med datorn finns det oftast en enkel och snabb lösning. När du stöter 
på ett problem är det bra om du kan komma ihåg vilka omständigheter som ledde fram 
till problemet. Om du antecknar vad du gjorde innan problemet uppstod kan du enklare 
begränsa antalet möjliga orsaker och sedan hitta lösningen på problemet. Du bör t.ex. 
anteckna följande:
m vilket program du använde när problemet uppstod (om problemet bara uppstår när du 

använder ett visst program kan det vara ett tecken på att programmet inte fungerar med 
den version av Mac OS som är installerad på datorn)

m de program du installerat nyligen, i synnerhet program som kan ha placerat objekt i 
systemmappen (vissa program installerar tillägg som kan vara inkompatibla med den 
version av Mac OS som är installerad på datorn)

m ny maskinvara (t.ex. mer minne eller en extern enhet) som du har installerat

Informationen i det här kapitlet

Det här kapitlet innehåller lösningar på problem som gör att du inte kan använda datorn, 
t.ex. om datorn ”låser sig” eller inte går att starta. Det finns mer information om felsökning 
och problemlösning i Mac Hjälp (se sidan 42) och på Apples webbplats för teknisk assistans 
på www.apple.com/support.
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Problem som gör att du inte kan använda datorn

Om datorn inte reagerar på kommandon eller om muspekaren inte rör sig

m Tryck på kommandotangenten (x) och punkt. Om ett meddelande visas på skärmen, 
klickar du på Avbryt. 

m Om det inte fungerar, håller du ner alternativ- och kommandotangenten (x) och trycker 
på escape-tangenten. Om ett meddelande visas på skärmen, klickar du på Avsluta. Spara 
sedan alla dokument i öppna program och starta om datorn så att du kan vara säker på 
att alla problem är lösta.

m Om du inte kan tvinga programmet att avsluta, trycker du in strömbrytaren (®) i några 
sekunder så att datorn stängs av.

m Om datorn fortfarande inte reagerar startar du om den genom att samtidigt trycka på 
kommando- (x) och kontrolltangenterna på tangentbordet och strömbrytaren (®) 
ovanför tangentbordet.

m Om det inte fungerar letar du reda på återställningsknappen (se sidan 20) på datorns 
baksida. Tryck försiktigt på knappen med hjälp av ett uträtat gem. Se till att knappen 
åker upp igen. Tryck på strömbrytaren (®) och starta om datorn. 

När du har använt återställningsknappen behöver du kanske återställa datum och tid 
(i inställningsprogrammet Datum och tid i Mac OS 9 eller i Datum och tid i System-
inställningar i Mac OS X).

Om det ofta uppstår problem väljer du Mac Hjälp från Hjälp-menyn. Läs avsnittet som 
handlar om felsökning. Du kan behöva kontrollera om det finns konflikter mellan 
systemtillägg eller installera om systemprogrammen. Om problemet bara uppstår när 
du använder ett visst program kan du kontakta programmets tillverkare för att avgöra 
om det går att använda med datorn.

Om datorn ”låser sig” vid start eller om du ser ett blinkande frågetecken

m I Mac OS 9 stänger du av systemtilläggen genom att starta datorn medan du håller ner 
skifttangenten.

Mac OS X använder inte systemtillägg. Så här stänger du av tilläggen i Classic:
m I Mac OS X, väljer du Stäng av tillägg från popupmenyn på fliken Avancerat i Classic-

panelen i Systeminställningar. Klicka på Starta om Classic.
m Om det inte fungerar startar du datorn medan du håller ner C-tangenten och samtidigt 

matar in CD-skivan med systemprogram för Mac OS 9 eller Mac OS X. (Kontrollera att 
skiftlåstangenten inte är nertryckt.)

När datorn har startat väljer du Mac Hjälp från Hjälp-menyn. Läs avsnittet som handlar om 
problemlösning. Du kan behöva kontrollera om det finns konflikter mellan systemtillägg 
eller installera om systemprogrammen. 
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Om du bara kan starta PowerBook-datorn från CD-skivan med systemprogram måste du 
installera om datorns systemprogram. Anvisningar om hur du gör finns i Mac Hjälp. Du kan 
också öppna programmet som installerar eller återskapar systemprogrammen och följa 
anvisningarna på skärmen.

Om du inte kan starta datorn

m Kontrollera att nätadaptern är ansluten till datorn och till ett eluttag.  
m Batteriet kan behöva laddas. Tryck på den lilla knappen på batteriet (se sidan 55). Då kan 

du se en eller upp till fyra lampor som visar batteriets laddningsnivå.
m Om det inte fungerar letar du reda på återställningsknappen (se sidan 20) på datorns 

baksida. Tryck försiktigt in knappen med hjälp av spetsen på en penna. Se till att knappen 
åker upp igen när du har tryckt ner den.
Obs!  När du har använt återställningsknappen behöver du kanske återställa datum och 
tid (i inställningsprogrammet Datum och tid i Mac OS 9 eller i Datum och tid i System-
inställningar i Mac OS X).

m Om det inte fungerar startar du datorn med strömbrytaren (®) och trycker omedelbart 
ner tangenterna kommando (x), alternativ, P och R. Håll tangenterna nertryckta tills du 
hör startljudet en andra gång. 

m Om du nyligen installerade mer minne eller någon annan inre del kontrollerar du att 
den är ordentligt installerad och att den fungerar med datorn. Prova med att ta bort 
utrustningen och se om datorn startar.

m Om du fortfarande inte kan starta datorn kan du i dokumentationen som följde med 
datorn läsa om hur du kontaktar Apple för att få hjälp.
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Återskapa datorns programvara

Apples CD-skivor för att återskapa program raderar allt som finns på hårddisken eller 
partitionen och återskapar det ursprungliga innehållet, inklusive de ursprungliga system-
programmen, fabriksinställningarna och program som följde med datorn.

Om behöver återskapa datorns program använder du CD-skivorna Återskapa program 
som kom med datorn. Säkerhetskopiera först viktiga program och filer om det går.
Obs!  Om du inte vill radera allt som finns på hårddisken kan du installera om bara system-
programmen och vissa program från CD-skivorna med systemprogram och andra program 
som följde med datorn. Installationsanvisningar för Mac OS 9 och Mac OS X finns 
i häftet Välkommen till Mac OS X.

1 Se till att du tagit fram alla CD-skivorna Återskapa program som följde med datorn.

2 Mata in den första CD-skivan Återskapa program i enheten.

3 Starta om datorn och håll sedan ner C-tangenten så att datorn startar från CD-skivan.

4 Följ anvisningarna på skärmen.

Inställningsassistenten hjälper dig att ställa in datorn i Mac OS 9. Första gången som du 
startar om datorn i Mac OS X öppnas Inställningsassistenten och hjälper dig att göra 
inställningarna i Mac OS X. 
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Andra problem

Om du har problem med ett program

m Om det krånglande programmet levererats av någon annan tillverkare än Apple, 
kontaktar du tillverkaren av programmet. Programtillverkare har ofta uppdateringar 
till sina program på sina webbplatser. Med hjälp av inställningsprogrammet Program-
uppdatering i Mac OS 9 eller Programuppdatering i Systeminställningar i Mac OS X kan 
du ställa in att datorn automatiskt letar efter och installerar de senaste Apple-program-
men. Vill du ha mer information väljer du Mac Hjälp i Hjälp-menyn och letar 
efter ”programuppdateringar”.

Om du har problem med Internetanslutningen

m Kontrollera att telefon- eller nätverkskabeln är ordentligt ansluten och fungerar som den 
ska.

m Kontrollera att telefonkabeln är ordentligt ansluten till modemporten (som är märkt 
med symbolen W) och inte till Ethernetporten (märkt med symbolen G).

m Välj Mac Hjälp från Hjälp-menyn. Där kan du läsa om hur du hittar dina Internet-
inställningar och uppgifter om din Internetleverantör (om du skaffade ditt Internet-
abonnemang med hjälp av Inställningsassistenten).

Om du har problem med datorn eller med systemprogrammen

m Om du inte hittar svaren på dina frågor i den här handboken kan du söka i Mac Hjälp 
efter anvisningar och felsökningsinformation.

m Besök Apples webbplats för teknisk assistans på adressen  www.apple.com/support för 
aktuell felsökningsinformation och de senaste programuppdateringarna.

Om du misstänker att det är fel på själva datorn

m Du kan använda Apple Hardware Test CD och ta reda på om det är fel på någon av datorns 
komponenter, exempelvis minnet eller processorn.

Hitta datorns serienummer

PowerBook-datorns serienummer finns på insidan av batterifacket. Om du behöver mer 
information om hur du tar bort batteriet, läser du avsnittet ”Ta ut eller byta ett batteri” på 
sidan 55.
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A
A Teknisk information

Det här avsnittet innehåller grundläggande teknisk information om datorn. Mer information 
hittar du i Apple Systeminformation på datorns hårddisk och på Internet på adresserna 
www.apple.com/se/powerbook och www.apple.com/support.

Apple Systeminformation

Med hjälp av Apple Systeminformation kan du ta reda på detaljerad information om din 
PowerBook-modell, t.ex. mängden inbyggt minne, hårddiskstorlek, anslutna enheter och 
produktens serienummer.

Så här får du tillgång till informationen i Apple Systeminformation:
m I Mac OS 9 väljer du Apple Systeminformation från Apple-menyn (K).

m I Mac OS X, öppnar du Apple Systeminformation i mappen Utilities, som ligger i mappen 
Application.

Klicka på trianglarna i
fönstret om du vill visa
eller dölja information i
de olika kategorierna.
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Teknisk information om PowerBook

Processor, minne och hårddisk

m Processor:  PowerPC G4-processor på minst 550 megahertz (MHz)
m Minne:  Minst 128 MB, max 1 GB
m Hårddisk:  Minst 20 GB 

Bildskärmsminne och grafik

m Bildskärmsminne:  16 MB DDR SDRAM
m Bildskärmsstyrkrets:  ATI Mobility Radeon

Modem

m Modemstandarder:  K56flex och V.90
m Modemhastighet:  56 kbit/s

Obs!  Överföringshastigheten kan variera beroende på telefonlinjen och 
Internetleverantörens modemkapacitet. I USA är den högsta tillåtna 
överföringshastigheten 53 kbit/s.

AirPort-kort

m Trådlös överföringshastighet:  Upp till 11 Mbit/s 
m Räckvidd:  45 meter (maximalt) vid normal användning inomhus (varierar i olika 

byggnader)
m Frekvensband:  2,4 GHz

Nätadapter

m Ineffekt:  100–240 V växelström, 50/60 Hz
m Uteffekt:  24 V likström, 1,875 A

Batteri

m Uteffekt:  14,4 V likström
m Kapacitet:  3840 mAh
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Extern bildskärm i läget utökat skrivbord eller skärmbildsdubblering

När bildskärmen är inställd på upplösningen 1152 x 768 och miljoner färger kan en extern 
VGA-skärm ha följande upplösningar:
m Upp till miljoner färger:  640 x 480, 640 x 870, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768,

1152 x 870, 1280 x 960, 1280 x 1024 och 1600 x 1200
m Upp till tusentals färger:  1280 x 960, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1792 x 1344,

1856 x 1392 och 1920 x 1440

Om du väljer en högre upplösning  än 1152 x 768 när du använder skärmbildsdubblering 
anpassas bilden på den externa bildskärmen till den inbyggda bildskärmens upplösning på 
1152 x 768. Bilden förminskas och tar inte upp hela skärmen.

Extern skärm med datorns inbyggda skärm stängd

När PowerBook-skärmen är stängd kan en extern VGA-skärm ha någon av följande 
upplösningar:
m Upp till miljoner färger:  640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 870, 1280 x 960,

1280 x 1024, 1600 x 1200, 1792 x 1344, 1856 x 1392 och 1920 x 1440
m Upp till tusentals färger:  1792 x 1344, 1856 x 1392 och 1920 x 1440

Extern S-video- eller komposit-TV (NTSC)

En extern NTSC-videoenhet eller TV kan ha någon av följande upplösningar:
m Upp till miljoner färger:  640 x 480, 720 x 480 (endast NTSC), 800 x 600, 832 x 624,

och 1024 x 768 vid 60 Hz
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Extern S-video- eller komposit-TV (PAL)

En extern PAL-videoenhet eller TV kan ha någon av följande upplösningar:
m Upp till miljoner färger:  640 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 832 x 624,

och 1024 x 768 vid 50 Hz
Obs!  Uppspelning av DVD-filmer på en extern bildskärm eller en TV minskar mängden 
tillgängligt bildskärmsminne för bildskärmen. Det kan innebära att det finns färre färger 
tillgängliga vid vissa högre upplösningar.

Mått och vikt

m Höjd:  26 mm
m Bredd:  341 mm
m Djup:  241 mm
m Vikt:  2,4 kg
Obs!  Vikten varierar beroende på datorns konfiguration och tillverkningsprocess.

Omgivning

m Arbetstemperatur:  10 till 35˚C
m Förvaringstemperatur:  –25˚C till 60˚C
m Höjd över havet:  Högst 3000 m 
m Höjd vid frakt:  Högst 10000 m 
m Relativ luftfuktighet:  20–80 % icke-kondenserande
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B
B Rengöring, förvaring och säkerhet

Rengöra datorn

Följ de här anvisningarna när du rengör utsidan på datorn och dess komponenter:
m Rengör datorns kåpa med en fuktad, luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några 

öppningar.
m Använd inte spray, lösningsmedel eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel.

Rengöra datorns bildskärm

Du rengör datorns skärm på följande sätt:
m Stäng av datorn.
m Fukta en mjuk och luddfri trasa eller ett mjukt papper lätt med vatten och torka försiktigt 

av skärmen. Spruta inte vätska på skärmen.

Bära datorn

Om du bär datorn i en väska eller portfölj måste du se till att det inte finns några lösa 
föremål (exempelvis gem eller mynt) som av misstag skulle kunna komma in i datorn 
genom öppningen för DVD-enheten.

Förvara datorn

Om du inte ska använda datorn under en längre tid bör du vidta någon av följande åtgärder 
så att inte batteriet laddas ur:
m Låt nätadaptern vara ansluten.
m Se till att batteriet är fulladdat innan du ställer undan datorn.
m Ladda batteriet och ta sedan ut det ur datorn (i synnerhet om du ska förvara datorn 

längre än fem månader).
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Säkerhetsanvisningar för installation och användning

Ansluta datorn till elnätet

Lämna alltid utrymme runt nätadaptern. Placera inte utrustningen på platser med dålig 
luftcirkulation. Koppla alltid loss nätadaptern och ta ut batteriet innan du öppnar datorn för 
att installera minne eller ta ut hårddisken.

Ansluta modemet till ett telefonjack

Koppla alltid loss telefonkabeln innan du öppnar datorn för att t.ex. installera minne eller ta 
ut hårddisken.

Använda datorn

När du använder datorn eller laddar batteriet är det normalt att datorns undersida blir varm. 
Undersidan fungerar som en avkylningsyta som för över värmen inuti datorn till den svalare 
luften utanför. Undersidan är något böjd för att luft ska kunna passera och kyla av datorn.

Varning  Använd bara den nätadapter som levererades tillsammans med PowerBook-
datorn. Adaptrar till annan elektrisk utrustning (däribland andra bärbara datorer) kan se 
likadana ut men kan skada på utrustningen. Om nätadaptern levererades med en jordad 
kontakt kan den endast anslutas till jordade uttag. Om du inte kan ansluta kontakten till 
uttaget kontaktar du en elektriker för att byta uttaget till ett jordat eluttag. Kom ihåg att 
jordningen är avsedd att skydda dig och datorn!

Varning  Anslut inte modemet till en digital telefonlinje eftersom det kan skada 
modemet.

Varning  Placera inte PowerBook på en kudde eller annat mjukt underlag när den är 
påslagen, eftersom det mjuka materialet kan blockera luftcirkulationen så att datorn 
överhettas. 

Varning  Starta aldrig datorn om inte alla inre och yttre delar är på plats. Det kan vara 
riskabelt både för dig själv och för datorn.
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Skötsel och säkerhet

Om du alltid följer anvisningarna nedan skyddar du både dig själv, datorn och annan 
utrustning från onödiga skador. 

Dra ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i sladden), ta ut batteriet och koppla 
loss telefonkabeln om
m du vill ta loss någon del (låt nätsladden vara urdragen så länge som tangentbordet 

är öppet)
m nätsladden eller nätkontakten är sliten eller skadad
m du råkar spilla något på datorn
m datorn utsätts för regn eller annan väta
m du har tappat datorn eller skadat den på något annat sätt
m du misstänker att datorn är i behov av service eller reparation
m du vill rengöra höljet (följ anvisningarna ovan)

Tänk alltid på följande:
m Utsätt inte datorn för fukt och väta.
m Skydda datorn från fukt och våt väderlek som regn och snö.
m Läs noga igenom installationsanvisningarna innan du ansluter datorn till elnätet.
m Ha alltid dessa anvisningar tillgängliga som referens.
m Följ alla anvisningar och uppmärksamma alla varningar som gäller datorn.

Viktigt  Det enda sättet att helt strypa datorns strömtillförsel är att dra ur nätsladden och 
plocka ut batterierna ur datorns modulfack. Ha alltid nätsladdens ena ände så nära dig att
du när som helst kan dra ut den ur datorn.

Varning  All elektrisk utrustning kan vara farlig om den används på fel sätt. Lämna 
därför aldrig barn utan tillsyn när de använder elektrisk utrustning. Låt aldrig barn 
röra vid insidan av en elektrisk produkt och låt dem inte hantera nätsladdar.

Varning  Tryck aldrig in några föremål i datorns öppningar. Du kan få en kraftigt elektrisk 
stöt och datorn kan skadas.
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Arbeta bekvämt

Tangentbord och styrplatta

När du använder tangentbordet och styrplattan bör du sitta så att du inte spänner axlarna. 
Vinkeln mellan över- och underarmen bör vara något större än 90 grader. Håll handen och 
handleden rakt utsträckta.

Tryck lätt när du skriver eller använder styrplattan. Försök att låta bli att spänna händer och 
fingrar när du arbetar. Undvik att hålla tummarna under handflatorna när du använder 
styrplattan.

Byt handställning ofta så att du inte blir trött i handlederna. En del kan få värk i händer, 
handleder eller armar efter att ha arbeta länge utan paus. Om du får kroniskt ont eller 
obehagskänslor i händer, handleder eller armar bör du uppsöka läkare.

Stol

Använd en justerbar stol. Justera höjden på stolen så att du kan böja knäna i rät vinkel och 
ha båda fötterna på golvet. Ryggstödet ska stödja nedre delen av din rygg. Följ tillverkarens 
anvisningar och ställ in ryggstödet så att du sitter bekvämt.

Du måste kanske höja stolen så att vinkeln mellan över- och underarm blir rät. Om du 
inte når ner med båda fötterna på golvet kan du använda en fotplatta. Du kan även sänka 
skrivbordet eller använda ett skrivbord med nedsänkning för tangentbordet.

Rätt Fel

Rätt Fel
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Extern mus

Om du arbetar med en mus placerar du den i samma höjd som tangentbordet inom bekvämt 
avstånd.

Inbyggd bildskärm

Justera bildskärmens vinkel så att du undviker störande reflexer från lampor och fönster.

Du kan behöva justera bildskärmens ljusstyrka när du flyttar datorn till en annan arbetsplats 
eller om ljusförhållandena på din arbetsplats förändras.

Mer information

Om du vill veta mer om ergonomi kan du gå till Apples webbplats om ergonomi på adressen 
www.apple.com/about/ergonomics.



Tekniska rekommendationer för telekommunikation 

Information om FCC-bestämmelser, radio- och tv-störningar, telefon och modem finns i mappen med 
kommunikationsbestämelser i mappen Dokumentation på hårddisken.

Laserenhet

Ta inte isär höljet som innehåller laserutrustningen. Laserstrålen som används i den här produktenär skadlig för 
ögonen. Använd aldrig optiska hjälpmedel, t.ex. ett förstoringsglas, i närheten av produkten. Då ökar risken för 
ögonskador. Låt alltid ett auktoriserat Apple-serviceställe utföra service.
Datorn är godkänd som en ”Class 1 laser product”. Etiketten som finns på produkten anger att enheten uppfyller 
alla säkerhetskrav. Inuti datorn finns en klass 1-etikett. Etiketterna på din dator kan skilja sig något från de som 
visas nedan. 

Teknisk information om laserenheten

Laser på pickup-enheten (när den läser en CD-skiva)
m Typ:  Halvledarlaser GaAlAs 
m Våglängd:  790 nm
m Linsens uteffekt:  3,3 mW
m Stråldivergens:  horisontell 12° vertikal 35° 
Laser på pickup-enheten (när den läser en DVD-skiva)
m Typ:  Halvledarlaser GaAs 
m Våglängd:  658 nm
m Linsens uteffekt:  6 mW
m Stråldivergens:  horisontell 8,5° vertikal 27° 

Högriskmiljöer

Utrustningen är inte avsedd att användas i högriskmiljöer, där ett systemfel kan orsaka dödsfall, personskador 
eller andra allvarliga olyckor.

ENERGY STAR

I egenskap av Energy Star-partner har Apple fastställt att standardkonfigurationerna av produkten med 
operativsystemet Mac OS 9 uppfyller Energy Star-programmets krav på låg energiförbrukning. Energy Star-
programmet är ett samarbete mellan tillverkare av kontorsutrustning i syfte att öka effektiviteten vid 
energianvändning. Att minska kontorsprodukters energiförbrukning sparar pengar och minskar mängden 
miljöskadliga utsläpp genom att reducera slöseriet med energi.

Varning  Om du gör ändringar i datorn eller utför åtgärder som inte beskrivs i dokumentationen till 
utrustningen kan det leda till att du utsätts för farlig strålning.

Klass 1-etikett Varningsetikett
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