
Trumpa naudojimo instrukcija



Susipažinkite su „MacBook Air“
Pradėkime! Įjunkite savo „Mac“ kompiuterį paspaudę maitinimo mygtuką. 
Nustatymo pagelbiklis „Setup Assistant“ padės atlikti keletą paprastų 
parengiamųjų bei naudojimo veiksmų. Jo padedami galėsite prisijungti prie 
belaidžio tinklo ir susikurti naudotojo paskyrą. Taip pat naudodamiesi juo 
galite perkelti dokumentus, nuotraukas, muziką ir kt. į savo naująjį kompiuterį 
„Mac“ iš kito „Mac“ arba asmeninio kompiuterio.

Nustatymo pagelbiklyje „Setup Assistant“ galite prisijungti naudodami 
savo „Apple“ ID. Tokiu būdu jūsų paskyrą bus nustatyta ir apsipirkimo 
parduotuvėse „Mac App Store“ bei „iTunes Store“, taip pat tokiose programose 
kaip „Messages“ ir „FaceTime“. Taip pat nustatoma „iCloud“ paskyra, kad „Mail“, 
„Contacts“, „Calendar“ ir „Safari“ programos galėtų pateikti jums naujausius 
duomenis. Jeigu neturite „Apple“ ID, galite jį susikurti nustatymo pagelbiklyje 
„Setup Assistant“.



USB 3
Įkraukite prietaisus, prijunkite 
išorinius atminties įrenginius ir 
atlikite kitus veiksmus

„Thunderbolt 2“
Prijunkite išorinius ekranus 
ir sparčius įrenginius.

Lizdas „MagSafe 2“
Prijunkite maitinimo laidą 
magnetiniu būdu

Raiškioji kamera 
„FaceTime“

Maitinimo 
mygtukas

„Multi-Touch“ (daugiafunkcis) 
manipuliatorius



Žinyno meniu Meniu juosta „Wi-Fi“ „Spotlight“

Programa „Finder“ Juosta „Dock“
Sistemos nuostatos 
„System Preferences“

Pažinkite savo darbalaukį
Jūsų „Mac“ kompiuterio darbalaukis jums leis viską rasti ir viską atlikti. 
Dažniausiai naudojamas programas laikykite ekrano apačioje esančioje 
juostoje „Dock“. Atverkite „System Preferences“, jei norite individualizuoti savo 
darbalaukį bei kitus nustatymus. Spragtelėję „Finder“ piktogramą galėsite 
prieiti prie visų savo failų ir aplankų.

Viršuje esančioje meniu juostoje pateikiama naudingos informacijos apie 
jūsų kompiuterį „Mac“. Norėdami pamatyti belaidžio interneto ryšio būseną, 
spragtelėkite belaidžio ryšio „Wi-Fi“ piktogramą. „Spotlight“ jums leis viską 
susirasti savo „Mac“ kompiuteryje arba ieškoti informacijos internete. Ja taip 
pat galima atverti jūsų mėgstamas programas.



Antrasis spragtelėjimas (spragtelėjimas dešinėje)
Norėdami atverti sparčiųjų veiksmų meniu, spragtelėkite 
dviem pirštais.

Slinktis dviem pirštais
Dviem pirštais prabraukite manipuliatoriaus paviršiumi, 
norėdami slinkti aukštyn, žemyn ar į šonus.

Naršymas braukiant manipuliatorių
Norėdami greitai perversti tinklalapius, dokumentus ir 
kt., perbraukite dviem pirštais.

Spragtelėjimas
Paspauskite bet kurią manipuliatoriaus vietą.

Jūsų „Mac“ kompiuterio valdymas „Multi-Touch“ (daugiafunkciais) gestais
Su kompiuteriu „MacBook Air“ daug dalykų galite daryti labai paprastai – 
tiesiog gestais ant manipuliatoriaus.
Pateikiame keletą populiarių gestų. Norėdami sužinoti apie tai daugiau, 
pasirinkite sistemos nuostatas „System Preferences“ juostoje „Dock“ ir tuomet 
spustelėkite manipuliatorių „Trackpad“.



Atsarginės jūsų duomenų kopijos
Atsargines savo „Mac“ kompiuterio duomenų kopijas galite daryti belaidžiu 
būdu, naudodamiesi „Time Machine“ bei „AirPort Time Capsule“ (parduodama 
atskirai). Atverkite „System Preferences“ ir spustelėkite „Time Machine“ piktogramą 
norėdami pradėti tai daryti.

Svarbi pastaba
Prieš pradėdami naudotis kompiuteriu perskaitykite šį dokumentą ir saugos 
informaciją, pateiktą Svarbios gaminio informacijos vadove.

Sužinokite daugiau
Norėdami peržiūrėti „MacBook Air Essentials“ vadovą „iBooks“ programoje, 
atverkite „iBooks“, tuomet pradėkite „MacBook Air Essentials“ paiešką „iBooks 
Store“. Taip pat norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėti demonstracijas ir 
daugiau sužinoti apie „MacBook Air“ funkcijas, apsilankykite tinklalapyje  
www.apple.com/macbook-air.

Pagalba
„Mac Help“ pagalbos ekrane galite rasti atsakymus į savo klausimus, instrukcijas 
ir informaciją apie gedimų šalinimą. Spragtelėkite piktogramą „Finder“, paskui 
meniu juostoje spragtelėkite „Help“ ir pažymėkite parinktį „Help Center“ arba „Get 
to know your Mac“.  

Paslaugų programos „OS X“
Jeigu iškilo problema, susijusi su jūsų „Mac“ kompiuteriu, „OS X“ paslaugų 
programos gali padėti atkurti jūsų programinę įrangą ir duomenis iš atsarginės 
kopijos, kurią sukūrė programa „Time Machine“, arba iš naujo įdiegti „OS X“ 
operacinę sistemą ir „Apple“ programas. Jeigu jūsų „Mac“ kompiuteris aptinka 
problemą, atverkite „OS X“ paslaugų programas iš naujo paleidę kompiuterį, 
laikydami paspaustus mygtukus „Command“ ir „R“.

Rėmimas
Informacijos apie „MacBook Air“ techninę priežiūrą rasite tinklalapyje  
www.apple.com/support/macbookair. Arba skambinkite tel. 1-800-275-2273. 
Kanadoje: 1-800-263-3394.

Kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos visuose regionuose.
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