Kiirjuhend

Tervita oma MacBooki Air.
Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup
Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada.
See aitab sul Wi-Fi võrku ühenduda ja kasutajakontot luua. Dokumentide,
fotode, muusikapalade ja muude failide teisaldamine mõnest muust Macist
või PC-arvutist sinu uude Maci on samuti imelihtne.
Rakendusse Setup Assistant saad sisse logida oma Apple’i ID-tunnusega.
Sellega luuakse sulle konto Mac App Store’is, iTunes Store’is ning sellistes
rakendustes nagu Messages ja FaceTime. See seadistab ka iCloudi, nii on
kogu värskeim teave olemas rakendustes Mail, Contacts, Calendar ja Safari.
Kui sul veel pole Apple’i ID-tunnust, siis loo see rakenduses Setup Assistant.

USB 3
Lae seadmeid, ühenda
väliseid mäluseadmeid jpm

Thunderbolt 2
Ühenda väliseid ekraane ja
suure jõudlusega seadmeid.

MagSafe 2
Ühenda toitejuhe
magnetiliselt
FaceTime HD kaamera

Multi-Touch puutepaneel

Toitenupp

Õpime töölauda tundma
Sinu Maci töölaud võimaldab sul kõik vajaliku üles leida ja kõiki tegevusi teha.
Lemmikrakendusi saad hoida ekraani allservas olevas Dokis (Dock). Töölaua
ja muude seadete kohandamiseks ava System Preferences. Klõpsa ikoonil
Finder, et näha oma faile ja kaustu.
Ülemises servas oleval menüüribal on palju olulist teavet sinu Maci kohta. WiFi ühenduse oleku kontrollimiseks klõpsa Wi-Fi ikoonil. Otsingufunktsiooni
Spotlight abil leiad kõik vajaliku oma Macis või veebis. Selle abil saad avada
ka oma lemmikrakendusi.
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Kasuta Maciga töötamisel Multi-Touch žeste
Sa võid oma MacBook Air’iga palju korda saata, tehes vaid mõningaid lihtsaid
žeste puutepaneelil.
Siin on mõned levinumad žestid. Rohkema teabe saamiseks vali Dokis
System Preferences ja klõpsa seejärel valikul Trackpad.

Klõpsamine
Vajuta puutepaneelile.
Paremklõpsamine
Klõpsa kahe sõrmega, et avada kiirmenüüd.
Kahe sõrme abil kerimine
Üles, alla või küljele kerimiseks libista kahe
sõrmega puutepaneelil.
Libistamisega navigeerimine
Veebilehtede, dokumentide jmt lehitsemiseks libista
kahe sõrmega üle puutepaneeli.

Andmete varundamine
MacBooki Air andete juhtmevabaks varundamiseks kasuta Time Machine’i
koos AirPort Time Capsule’iga (müügil eraldi). Alustamiseks ava System
Preferences ja klõpsa ikoonil Time Machine.
Oluline märkus
Enne oma arvuti esmakordset kasutamist tutvu käesoleva kiirjuhendiga
ja ohutusinformatsiooniga olulise tooteteabe juhendis Important Product
Information Guide.
Rohkem teavet
Juhendi „MacBook Air Essentials“ vaatamiseks iBooksis ava iBooks ning sisesta
iBooks Store’i otsingusse „MacBook Air Essentials“. Lisateabe saamiseks,
demode vaatamiseks ja MacBooki Air funktsioonidega tutvumiseks külasta
veebilehte www.apple.com/macbook-air.
Abi
Vastuseid küsimustele, juhendeid ja teavet tõrkeotsingu kohta võid leida
menüüst Mac Help. Klõpsa ikoonil Finder, vali menüüribalt Help ja seejärel
Mac Help või „Get to know your Mac“ (Õpime Maci tundma).
OS X Utilities
Kui su Macil peaks tekkima tõrge, siis aitab rakendus OS X Utilities sul
taastada tarkvara ja andmed Time Machine’i varukoopiatelt või taasinstallida
operatsioonisüsteem OS X ja Apple’i rakendused. Kui su Mac leiab tõrke, ava
rakendus OS X Utilities, taaskäivitades arvuti ning hoides all Command- ja
R-klahve.
Tugi
MacBooki Air tehnilise toe saamiseks külasta veebilehte www.apple.com/
support/macbookair või helista numbril 1-800-275-2273. Kanadas helista
1-800-263-3394.
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