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Ръководство на потребителя за Apple Mac mini 

I. Първи стъпки и представяне на устройството: 

Добре дошли при вашия Mac mini. Нека да започнем. За да стартирате вашия Mac mini, натиснете 

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

компютър. 

Научете повече: 

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

запознаете с ръководството Mac mini Essentials на apple.com/guide/mac-mini 

 

Поддръжка: 

За повече информация, моля посетете support.apple.com/mac/mac-mini. 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. 
 

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. 

 

Регулаторна информация: 

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 Mac mini 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. 
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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. 

 

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. 

 

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 права запазени. Apple, логото на Apple, Mac и Mac mini са търговски марки 

на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple Books е търговска марка на Apple Inc. Apple 

Store е марка за услуги на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. ENERGY STAR и марката 

ENERGY STAR са регистрирани търговски марки, собственост на Агенцията за опазване на 

околната среда на САЩ. 

 


