Кратко ръководство

Информация за Mac mini
Прегледайте ръководството преди да използвате Mac mini.
Посетете help.apple.com/macmini. Използвайте отметката в
Safari, за да прегледате ръководството на потребителя.
Разполагате с възможност да изтеглите ръководството и от
iBooks Store. Запазете документацията за по-нататъшни
справки.

Apple и околната среда
Ние от Apple правим всичко, което е възможно, за да
минимализираме отрицателното въздействие от нашата
дейност, операции и продукти върху околната среда.

Безопасност и поддръжка
За да видите важните инструкции за безопасност, потърсете
раздел “Безопасност, работа и поддръжка” в ръководството
на потребителя на Mac mini.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Предотвратяване на увреждане на слуха
За да избегнете възможно увреждане на слуха, не слушайте
при висока сила на звука дълго време. Повече информация
за звука и слуха може да намерите онлайн на адрес
www.apple.com/sound и в раздел "Важна информация за
безопасност" в ръководството на потребителя на Mac mini.
Декларация за съответствие с изискванията на ЕС
С настоящето Apple Inc. декларира, че това безжично
устройство е в съответствие с основните изисквания и
другите приложими правила на Директива R&TTE и на
Директива 2014/53/ЕС за радио оборудване.
Копие на Декларация за съответствие с изискванията на ЕС,
включително честотните ленти на устройството и
максималната радио-честотна енергия, може да намерите на
адрес www.apple.com/euro/compliance.
Представител на Apple в ЕС e Apple Distribution International,
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ирландия.

Ограничение на използването
Това устройство е ограничено за работа на закрито, когато
работи в честотния диапазон от 5150 да 5350 MHz.
Това устройство може да бъде използвано в ЕС.
ENERGY STAR® Съответствие

Mac mini отговаря на ръководствата на ENERGY STAR за
енергийна ефективност. Намаляването на потреблението на
енергия спестява пари и помага за запазването на ценни
ресурси.
За да пести енергия, този Mac mini е настроен да премине в
спящ режим автоматично, ако не бъде използван повече от
десет минути. За да го използвате отново, натиснете върху
мишката, тракпада или клавиатурата.
За повече информация относно ENERGY STAR посетете
www.energystar.gov.

Повече информация може да намерите онлайн, като
посетите www.apple.com/environment.

Горният символ означава, че според местното
законодателства и разпоредби, вашият продукт продукт и/
или неговата батерия трябва да се изхвърля отделно от
битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на
своя живот, занесете го на място за събиране, обозначено от
местните власти. Разделното събиране и рециклиране на
вашия продукт и/или неговата батерия по време на
изхвърлянето ще помогне по начин, който предпазва
здравето на хората и околната среда.
Споразумение за софтуерен лиценз
Чрез използването на този компютър вие се съгласяване с
лицензионните условия на Apple, включително и с тези на
трети страни, за което може да разберете повече, след като
посетите www.apple.com/legal/sla.
Гаранция
Apple предоставя гаранция за включения хардуерен продукт
и аксесоарите в комплекта срещу дефекти в материалите и
изработката за една година от датата на първоначалната
покупка. Apple не предоставя гаранция срещу обичайното
износване или срещу дефекти, причинени от инцидент или
от злоупотреба. За да получите обслужване се свържете с
оторизиран сервиз на Apple за страната, обадете се на
Apple, посетете магазин на Apple или оторизиран от Apple
мобилен оператор - предоставяните услуги зависят от
страната, в която е необходимо сервизно обслужване и е
възможно да е ограничено до страната, в която
първоначално е закупено устройството. Възможно е
начисляването на такса при обаждане по телефона или при
международна доставка в зависимост от мястото. Ако в
рамките на пълните условия и подробната информация за
получаване, които може да намерите на адреси
www.apple.com/legal/warranty и
www.apple.com/bg/support, предявите валидни претенции
според тази гаранция, Apple по своя собствена преценка ще
поправи, замени или ще ви обезщети за вашия Mac mini.
Възможностите, осигурени чрез гаранцията, са в допълнение
към правата, предоставени според местните закони за
потребителите. Може да се наложи да предоставите
доказателство за покупката при предявяване на претенции,
базирани на тази гаранция.
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Добре дошли при вашия Mac mini.

Gigabit Ethernet
Връзка с интернет
или с локална мрежа

USB 3
Зареждане на
устройства, външна
памет и други

Бутон за
включване

Вградено
захранване

SDXC
Прехвърляне на
снимки от камера
или карта с памет
Аудио
вход

HDMI
Връзка към
телевизор
или монитор

Thunderbolt
Монитор и
други периферни
устройства

Аудио изход
Свържете слушалки
или външни колони

Нека да започнем
За да стартирате вашия Mac mini, натиснете бутона за включване. Setup
Assistant ще ви помогне да се свържете с желана Wi-Fi мрежа, да създадете
потребителски акаунт и да прехвърлите вашите документи, снимки и музика
от друг Mac или PC.
Разполагате с възможност да създадете нов Apple ID акаунт или да се
впишете със съществуващ, с което ще конфигурирате по автоматичен начин
App Store, iTunes Store, Messages, FaceTime и не само. След като Setup
Assistant се свърже с iCloud, заложените приложения Mail, Contacts, Calendar
и Safari ще се обновят с вашите персонални данни и съдържание.

За да разберете как да прехвърлите файлово съдържание към вашия нов Mac, посетете support.apple.com.

Запознайте се с работния плот
Работният плот на iMac ви позволява не само да откриете всичко, но и да
направите всичко, което пожелаете. Сложете приложенията, които
използвате най-често в удобния Dock панел, който се намира в долната
част на екрана. Отворете System Preferences, за да персонализирате вашия
работен плот и да извършите други настройки. Кликнете върху Finder, за да
стигнете до всички файлове и папки.
Менюто в горната част на екрана ви предоставя полезна информация
относно вашия iMac. За да видите дали сте се свързали към желаната
безжична мрежа, кликнете върху стандартната Wi-Fi икона, която се намира
от дясната страна на основното меню. Siri винаги е в готовност да ви
помогне, като намери търсена информация, файл или като изпълни друга
задача, след като отправите гласова команда.
Help меню

Finder

Dock

Основно меню

Wi-Fi

Siri

System Preferences

*За да използвате Siri, трябва да разполагате с микрофон, който не е включен в комплекта.

Използвайте Mac с вашите iOS устройства
Когато вашият Mac и iOS устройствата ви са свързани към iCloud през един
Apple ID акаунт, може да се възползвате от невероятни функции. Всяко от
изпратените SMS съобщения към вашия iPhone ще се появява на Mac mini.
Чрез Instant Hotspot вашият Mac може автоматично да използва Personal
Hotspot на съответното iOS устройство, а Handoff ви позволява да копирате
съдържание от което и да е устройство и да го поставите в ответното.

Universal Clipboard
Копиране и поставяне на съдържание
между устройства, близки едно до
друго и стартирани през един Apple
ID акаунт.

*Функциите изискват iOS устройство с версия на мобилната операционна система 8 или по-нова.

Важно
Моля, прочетете внимателно този документ и информацията за безопасност в инструкциите на Mac
mini, преди да го използвате за първи път.
Архивирайте вашите данни
Може да архивирате вашите Mac mini данни, като използвате Time Machine, заложено приложение в
macOS, което работи с външна памет и AirPort Time Capsule (продава се отделно). За да стартирате
процеса, отворете System Preferences и кликнете върху Time Machine.
Научете повече
За да разберете повече за това как да настроите и използвате вашия Mac mini, вижте ръководството
за потребителя. Може да стигнете до него, след като отворите приложението iBooks и потърсите "Mac
mini Essentials".
Повече информация за вашия Mac mini ще намерите и в раздел Mac Help, до който може да стигнете,
след като отворите Finder и кликнете върху меню Help.
Поддръжка
За подробна информация посетете www.apple.com/support/macmini
За да се свържете с Apple посетете support.apple.com/contact
Възстановяване на софтуер
Ако имате проблем с Mac mini, системното приложение macOS Utilities може да ви помогне да
възстановите съдържанието си от направено копие през Time Machine или да инсталирате отново
вашата операционна система. За да стигнете до macOS Utilities, рестартирайте вашия компютър,
докато държите натисната клавишната комбинация от Command и R.

*Представените периферни устройства се продават отделно. Siri може да не е на разположение на
всички езици или във всички области. Не всички функции са налични за всички райони.

