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Ръководство на потребителя за Apple 27-inch iMac Retina 5K 

I. Първи стъпки и представяне на устройството: 

Добре дошли при вашия iMac. Нека да започнем. За да стартирате вашия iMac, натиснете бутона за 

включване. Setup Assistant ще ви помогне да стартирате процеса на настройка на вашия компютър. 

Аксесоари: 

Magic Mouse и Magic Keyboard са вече сдвоени с вашия iMac.  Ако сте закупили Magic Trackpad или 

Magic Keyboard с Numeric Keypad с вашия iMac, те също са вече сдвоени. За да ги включите трябва 

да преместите малкия превключвател за Вкл./Изкл. към позиция Вкл. (така че да виждате зелен 

цвят).  

 

Употреба на вашата клавиатура и мишка: 

За да заредите вашите устройства или за да ги сдвоите отново, използвайте включения в 

комплекта Lightning към USB кабел, за да ги свържете към вашия iMac. Проверете нивото на 

батерията и статуса на връзката в Bluetooth® менюто. Ако Bluetooth менюто не е видимо, отворете 

System Preferences, кликнете върху Bluetooth и изберете “Show Bluetooth in menu bar.” 

 

За да персонализирате начина по който използвате вашите устройства, отворете System 

Preferences и изберете Keyboard, Mouse или Trackpad. Кликнете върху разделите, за да видите 

различните жестове и опции за всяко устройство.  

 

Научете повече: 

Може да намерите допълнителни насоки за настройката и употребата на вашия iMac като се 

запознаете с ръководството iMac Essentials на support.apple.com/guide/imac.  

 

Поддръжка: 

За повече информация, моля посетете support.apple.com/mac/imac. За да се свържете с Apple, моля 

посетете support.apple.com/contact. 

 

II. Преглед на устройството: 

 

 

*Не всички функции са налични за всички райони. 

 

III. Важна и регулаторна информация: 

 

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки. 

Слушалки 

SDXC 

USB-A 

Ethernet 

Thunderbolt 3 (USB-C)  
Зареждане на устройства; свързване на 
външни дисплеи и високопроизводителни 
периферни устройства 

Бутон за захранване 

Търсачка  
Достъп до 

всички ваши 
файлове, папки и 

приложения. 

Dock  
Лесен достъп до 
приложенията, които 
използвате най-често. 

Системни предпочитания 

Меню лента FaceTime  
HD камера 

Осветяване 

Контролен център  
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Предотвратяване на увреждане на слуха: 

За да предотвратите възможно увреждане на слуха си, моля не слушайте с висока сила на звука за 

дълги периоди на време. Може да намерите повече информация за звука и слуха на 

apple.com/sound. 

 

Apple Magic Mouse Class 1 лазерна информация: 

Тази мишка е класифицирана като Клас 1 лазерен продукт спрямо IEC 60825-1 Ed. 3. Това 

устройство отговаря на 21 CFR 1040.10 и 1040.11, с изключение на съответствието с IEC 60825-1 

Ed. 3., както е описано в Лазерно известие № 56 от 8 май 2019 г. 

 

Внимание: Това устройство съдържа един или повече лазери. Всяка употреба, която е различна от 

описаната в това ръководство може да причини повреди и да доведе до опасно излагане на 

инфрачервени лазерни емисии, които не се виждат. Всяка поправка и разглобяване на това 

устройство може да причини повреди, което може да доведе до опасно излагане на инфрачервени 

лазерни емисии, които не се виждат. Това оборудване трябва да бъде обслужвано само от Apple 

или от оторизиран технически персонал.  

 

Захранване: 

Внимание: Вашият захранващ кабел има трижилен щепсел за заземяване (щепсел, който има три 

връзки, едната от които е за защитно заземяване). Този щепсел е предназначен да се използва със 

заземен контакт за променлив ток. Ако не можете да поставите щепсела в контакт, защото 

контактът не е заземен или ако няма заземена връзка в контакта, свържете се с лицензиран 

електротехник, за да смените контакта с правилно заземен контакт. Винаги следвайте 

предназначението на заземяващия щепсел. 

 

Може да намерите информация за регулаторното сертифициране на самото устройство. Изберете 

Apple menu > About This Mac > Resources > Regulatory Certification. Може да намерите 

допълнителна регулаторна информация в iMac Essentials guide на „Safety, handling, and regulatory 

information”.  

 

Съответствие с ЕС/Обединеното кралство: 

С настоящото Apple Inc. декларира, че това безжично устройство е в 

съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Регламенти за радиооборудване 2017. 

Копие от Декларацията за съответствие е достъпно на apple.com/euro/compliance. Представител 

на Apple в ЕС е Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Корк, Ирландия. 

Представител на Apple в Обединеното кралство е Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, 

Middlesex, UB11 1BB. 

 

Ограничения при употреба: 

Това устройство е ограничено за употреба на закрито, когато работи в честотния обхват от 5150 

до 5350 MHz. Това ограничение е приложимо в: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, 

HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK (NI). 

 

Съвместимост с ENERGY STAR®: 

Като партньор на ENERGY STAR, Apple определи, че стандартните конфигурации на 

този продукт отговарят на насоките на ENERGY STAR за енергийна ефективност. 

Програмата ENERGY STAR е партньорство с производителите на електронно 

оборудване за популяризиране на енергийно ефективни продукти. Намаляване на консумацията 

на енергия на продуктите спестява пари и спомага за запазването на ценни ресурси.  

Този компютър се доставя с активирано управление на захранването, като компютърът е в режим 

на заспиване след 10 минути бездействие от страна на потребителя. За да събудите компютъра си, 

щракнете върху бутона на мишката или тракпада или натиснете произволен клавиш на 

клавиатурата. 

За повече информация относно ENERGY STAR, моля посетете energystar.gov. 
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Изхвърляне и рециклиране: 

Този символ означава, че съгласно местните закони и разпоредби вашият продукт 

и/или неговата батерия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. 

Когато този продукт достигне края на живота си, занесете го в пункт за събиране, 

определен от местните власти. Разделното събиране и рециклиране на вашия продукт и/или 

батерията му в момента на изхвърляне ще помогне за опазването на природните ресурси и ще 

гарантира, че се рециклира по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда. За да 

видите повече информация относно програмата за рециклиране на Apple, пунктовете за събиране 

на рециклиране, ограничените вещества и други екологични инициативи, посетете 

apple.com/environment. 

 

Вградени батерии: 

Вашите периферни устройства идват с вградени литиево-йонни батерии. Не се опитвайте сами да 

сменяте или премахвате литиево-йонната батерия – може да повредите батерията, което може да 

причини прегряване и нараняване. Вградената батерия трябва да бъде заменена от Apple 

или оторизиран доставчик на услуги и да се рециклира или изхвърли отделно от битовите 

отпадъци. За повече информация относно литиево-йонните батерии на Apple, моля посетете 

apple.com/batteries. 

 

Лицензионно споразумение за софтуер: 

Използването на този компютър представлява приемане на лицензионните условия на Apple и 

лицензионните софтуерни условия на трети страни. Може да намерите повече информация за тях 

на apple.com/legal/sla.  

 

Търговски марки: 

2021 Apple Inc. Всички търговски марки са запазени. Логото и символът на Bluetooth са 

регистрирани търговски марки, чийто собственик е Bluetooth SIG, Inc. и са използвани по лиценз.  

 


