Where´s Daddys VISA? av Chris Smith, CC: by nc sa

Kom igång med Mac

UPPDATERING
Det är viktigt att du uppdaterar din dator
med jämna mellanrum. Klicka på äpplet
längst upp till vänster på skärmen och välj
Programuppdatering. Följ därefter
instruktionerna. Beroende på hur mycket
som behöver uppdateras, tar det olika
lång tid.

ANVÄNDARE OCH GRUPPER
Här byter du lösenord och profilbild. Det
är även här du skapar nya användare till
datorn. Kanske vill du ha ett särskilt konto
för barn/elever? Klicka på plustecknet
under den stora vita rutan. Se till att
användaren är Standard. Rollen
Administratör har större rättigheter.

DATORN I VÄNTELÄGE
Om du tycker att datorn för snabbt går in
i vänteläge kan du ändra det i
Strömspararen.

STÄLL IN DATORN
Längst ner i Dock finns genvägen till
Systeminställningarna. Det är Macdatorns kontrollpanel. Här styr du de
flesta av datorns funktioner.

HJÄLPMEDEL
Klicka på Hjälpmedel för att ställa in olika
hjälpfunktioner. Det är framför allt viktigt
att du sätter en bock i rutan ”Aktivera
åtkomst för assisterande enheter” längst
ner. Det gör att de kompensatoriska
programmen (exemplevis talsyntes)
fungerar som de ska.

LAUNCHPAD
I Dock finns Launchpad. Klickar du på
den hittar du alla program som finns i din
dator. Vill du lägga ett program i Dock tar
du helt enkelt tag i det och drar ner det till
Dock. När du märker att programmen
som redan ligger i Dock ”gör plats” åt det
nya programmet är det bara att släppa.
För att ta bort ett program från Dock tar
du bara tag i det och släpper det på
Skrivbordet.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR
Genom att klicka på de olika ikonerna kan
du ändra olika funktioner i din Mac. Du
kan alltid klicka på ”Visa alla” för att
komma tillbaka till den här vyn.

STYRPLATTA
Här ändrar du styrplattans funktioner. Det
finns tre flikar med olika funktioner. Varje
funktion har en instruerande film som
visar hur den fungerar.

ÖVERGÅNGSSTÄLLET I DOCK
Till höger i Dock ser du något som liknar
ett övergångsställe. Till vänster om
övergångsstället ligger dina genvägar till
program, till höger kan du lägga genvägar
till mappar och filer som du använder
ofta. När du minimerar ett fönster hamnar
även detta här (om du inte valt att de ska
minimeras bakom programsymbolen i
Systeminställningar).
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FINDER
Längst till vänster i Dock hittar du Finder.
Det är Macens Utforskare. Här hittar du
alla dina filer.

DOKUMENT OCH HÄMTADE FILER
Ett bra ställe att spara dina dokument är i
just Dokument. Skapa gärna mappar
genom att sekundärklicka. Det är samma
sak som att högerklicka och det görs
genom att du klickar med två fingrar på
styrplattan. I Hämtade filer hamnar alla
filer du hämtar från internet (om du inte
väljer någon annan destination).

AIRDROP
Om du vill skicka en fil (eller mapp) från en
Mac till en annan behöver du inget USBminne. Gå in i Airdrop på båda datorerna.
Du ser användaren från den andra datorn i
ditt airdropfönster. Skicka filen eller
mappen till den andra genom att helt
enkelt dra och släppa den på den andra
personens profilbild.

USB-MINNEN
När du ansluter ett USB-minne dyker det
upp längst ner i Finder. Därifrån kan du
sedan dra filer till eller från minnet. För att
mata ut klickar du på EJECT-knappen
bredvid minnets namn.

FLYTTA FILER MELLAN MAPPAR
Ibland vill man flytta filer mellan olika
mappar för att strukturera lite. Då kan det
underlätta att ha två Finderfönster öppna.
Det gör du genom att klicka på Arkiv och
Nytt Finder-fönster.

VISNING AV FINDER
Längst upp kan du välja mellan fyra olika
sätt att visa dina filer och mappar i Finder.
Testa de olika genom att klicka på dem
och välj hur du vill att filerna ska visas.

SPOTLIGHT
Längst upp till höger på skärmen finns ett
förstoringsglas, Spotlight. Här kan du leta
efter filer, program och mappar. Skriv helt
enkelt in början på vad du letar efter så
ger Spotlight dig alternativ på sökträffar.

VÄXLA ANVÄNDARE
Om du skapat flera användare till datorn
(exempelvis barn/elev-konto) kan du växla
mellan de olika genom att klicka på
namnet i listen uppe till höger på
skärmen.

LOGGA UT
Om du vill logga ut från datorn med din
användare Klickar du på äpplet längst
upp till vänster. Välj därefter Logga ut.
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WEBBLÄSARE
Vi har två webbläsare i våra Mac-datorer.
Safari och Firefox. Välj den du trivs bäst
med. Du måste dock tänka på att du
fortfarande måste använda Firefox när du
ska blogga i Sajtomaten.

PAGES
Pages är motsvarigheten till Word. En
vanlig ordbehandlare med andra ord. Om
du saknar de färdiga mallarna i Publisher,
ska du titta på mallarna i Pages. Tänk på
att filer du skapar i Pages bara kan läsas i
Mac-datorer. Vill du att alla ska kunna läsa
väljer du Arkiv > Exportera > PDF. Om du
vill kunna redigera i en PC ska du välja
Exportera > Word.

NUMBERS
Numbers är motsvarigheten till Excel. Här
kan du skapa scheman och diagram.

KEYNOTE
Keynote är motsvarigheten till Power
Point. Här kan du enkelt skapa bildspel
med häftiga effekter.

IPHOTO
För att sortera dina bilder använder du
iPhoto. Koppla in lärplattan/telefonen/
kameran i datorn och låt iPhoto sortera
bilderna. Du kan även enkelt skapa
snygga bildspel i iPhoto.

IMOVIE
Om du vill skapa snygga filmer använder
du iMovie. Filma med datorns kamera,
eller hämta filmklipp från iPhoto och lägg
till den proffsiga touchen. När din film är
färdig väljer du Dela > Exportera > HD 720
för att alla ska kunna se filmen.

PHOTO BOOTH
Vill du enkelt skapa roliga bilder direkt i
datorn ska du testa PhotoBooth. Sätt dig
framför datorns webbkamera, välj filter
och tryck på kameraknappen.

SE PÅ DVD
Att se på DVD kan inte vara enklare. Sätt i
skivan på högersidan av datorn och låt
datorn starta skivan. För att trycka ut
skivan trycker du på EJECT-knappen på
tangentbordet.

AVSLUTA ETT PROGRAM
När du vill avsluta ett program trycker du
på programmets namn uppe till vänster.
Klicka därefter på Avsluta. Om du endast
trycker på det röda krysset i fönstret
stänger du bara fönstret, inte
programmet.

För ytterligare hjälp: ystad.se/faqmac
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