LŠs innan du installerar
Mac OS X
I det hŠr dokumentet finns viktig information om att installera Mac OS X som inte finns
i boken VŠlkommen till Mac OS X. LŠs dokumentet innan du installerar Mac OS X sŒ fŒr
du veta mer om vilka datorer som stšds, systemkrav och kŠnda problem.
Om du vill ha mer information om Mac OS X kan du besška Apples webbplats

m www.apple.com/se/macosx/
Den senaste informationen om den hŠr utgŒvan av Mac OS X fŒr du genom att klicka pŒ
symbolen Senaste nytt i Dock efter att du har installerat programvaran.
Information om tillgŠnglig assistans fšr den hŠr produkten finns i dokumentet
AppleCare Ð Service och assistans, som fšljer med Mac OS X.

Datorer som stšds
Du kan installera denna version av Mac OS X pŒ fšljande datorer:

m Power Mac G4
m Power Macintosh G3
m PowerBook G4
m PowerBook G3 (utom den ursprungliga versionen av PowerBook G3)
m iMac
m iBook

Systemkrav
Datorn mŒste ha

m minst 128 MB RAM-minne
m inbyggt bildskŠrmsstšd eller ett IXMicro-, ATI- eller NVidia-bildskŠrmskort frŒn Apple
m minst 1,5 GB tillgŠngligt diskutrymme
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Kompatibilitet med maskinvara
Installera pŒ PowerBook G3, ursprungliga Power Macintosh G3 eller iMac
Om du installerar Mac OS X pŒ en dator i PowerBook G3-serien som inte har USB, den
ursprungliga versionen av Power Macintosh G3 (beige), eller en iMac (version A, B, C
eller D), och hŒrddisken Šr stšrre Šn 8 GB och har flera partitioner, mŒste du vŠlja en
mŒlpartition fšr Mac OS X som helt ryms inom de fšrsta 8 GB pŒ skivan.

Installera pŒ FireWire- eller USB-skivor
Du kan inte installera Mac OS X pŒ en FireWire- eller USB-skiva.

Installera pŒ en dator med ett SCSI-kort frŒn annan leverantšr Šn Apple
Om du har installerat ett SCSI-kort frŒn en annan leverantšr Šn Apple i datorn och du
inte kan starta Mac OS X, ansluter du en skiva eller avslutare till nŒgon av kortets portar.
Om problemen fortfarande finns kvar tar du bort kortet.

Innan du installerar
Uppdatera datorns fasta programvara
Innan du installerar Mac OS X kan du behšva uppdatera datorns fasta programvara. Se
efter pŒ CD-skivan Mac OS X om det finns uppdateringsprogram fšr den fasta programÐ
varan fšr din datormodell. Om det gšr det uppdaterar du den fasta programvaran innan
du installerar Mac OS X.
Om du har en Power Macintosh G3 (beige) med ett Apple Ultra Wide SCSI PCI-kort bšr
du ocksŒ uppdatera kortets fasta programvara genom att anvŠnda uppdateringsÐ
programmet fšr Mac OS X SCSI-kort, som finns tillgŠngligt pŒ Apples webbplats fšr
programuppdateringar (asu.info.apple.com).
Passa pŒ att se efter om det finns andra uppdateringar fšr datorn pŒ Apples webbplats.

Uppdatera programvaran fšr olika enheter
Du kan behšva uppdatera programvaran fšr skrivare och andra enheter som du
anvŠnder med datorn. Kontakta tillverkarna och frŒga efter de senaste uppdateringarna.

Installera olika versioner av Mac OS X
Om du har installerat Mac OS X Public Beta pŒ nŒgon av fšljande datorer och installerar Mac
OS X pŒ nŒgon annan partition pŒ samma skiva, mŒste du installera den hŠr versionen av
Mac OS X pŒ en partition med lŠgre nummer: den ursprungliga versionen av Power Macintosh
G3 (beige), en dator i PowerBook G3-serien eller en iMac (version A eller B, Bondi Blue).

Installera Mac OS X pŒ samma skiva som Mac OS 9
Om du installerar Mac OS X pŒ samma skiva eller skivpartition som Mac OS 9 mŒste
skivan ha formatet Mac OS Extended (HFS Plus). VŠlj inte att radera och formatera
skivan i Installeraren.
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Uppgradera till Mac OS 9.1
Fšr att kunna anvŠnda dina Mac OS 9-program behšver du ha Mac OS 9.1 installerat i
datorn. Om du inte har Mac OS 9.1 installerat visas ett felmeddelande nŠr du installerar
Mac OS X. Vi rekommenderar att du uppgraderar innan du installerar Mac OS X. Det gšr
du genom att starta datorn med Mac OS 9 (om du inte redan har gjort det) och anvŠnda
CD-skivan med Mac OS 9.1 som fšljer med Mac OS X.

Formatera hŒrddisken
NŠr du installerar Mac OS X kan du vŠlja att radera och formatera den mŒlskiva du
vŠljer. Om du gšr det ska du i de flesta fall vŠlja Mac OS Extended (HFS Plus).

Starta installationen
Om du anvŠnder Mac OS 9 startar du installationen genom att mata in CD-skivan
Installera Mac OS X och dubbelklicka pŒ symbolen Installera Mac OS X. Om Installeraren
inte šppnas matar du in CD-skivan och startar om datorn samtidigt som du hŒller Ctangenten nertryckt.
Om du uppgraderar frŒn Mac OS X Public Beta matar du in CD-skivan och startar om
datorn samtidigt som du hŒller C-tangenten nertryckt.
Om Mac OS X Installeraren fortfarande inte šppnas, kan du fšrsška lšsa problemet
genom att vŠlja CD-skivan Installera Mac OS X som startskiva:

m Om du anvŠnder Mac OS 9 drar du den version av instŠllningsprogrammet Startskiva
som finns pŒ CD-skivan till systemmappen pŒ hŒrddisken. …ppna instŠllningsÐ
programmet, vŠlj CD-skivan och starta sedan om datorn.

m Om du anvŠnder Mac OS X matar du in CD-skivan, šppnar SysteminstŠllningar och
klickar pŒ Startskiva. VŠlj CD-skivan och starta om datorn.

Andra problem
AirPort-stšd
NŠr du anvŠnder Mac OS X kan du ansluta till ett befintligt AirPort-nŠtverk. Fšr att
installera ett AirPort-nŠtverk mŒste du starta om datorn med nŒgon version av
Mac OS 9.

InstŠllningar fšr att anvŠnda PPPoE med DSL
I denna utgŒva av Mac OS X finns stšd fšr att ansluta till Internet med hjŠlp av PPPoE
med DSL (Digital Subscriber Line). I instruktionerna du fŒr frŒn DSL-leverantšren kan
det stŒ att du ska ange ett nummer i rutan fšr DNS (domŠnnamnsservrar) i programÐ
varan de tillhandahŒller fšr Mac OS 9. Den instruktionen kanske inte stŠmmer fšr
Mac OS X. Om du fŒr problem med att ansluta till Internet och har angivit den hŠr
informationen i rutan fšr domŠnnamnsservrar pŒ fliken TCP/IP i nŠtverksinstŠllningarna,
bšr du prova om det hjŠlper att ta bort numret. Om du fortfarande inte kan ansluta till
Internet med hjŠlp av PPPoE med din DSL-tjŠnst kontaktar du den som levererar tjŠnsten.
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Hitta dina skrivbordsobjekt frŒn Mac OS X Public Beta
Om du uppgraderar frŒn Mac OS X Public Beta kommer du inte att se de objekt du hade
pŒ skrivbordet. Dina skrivbordsobjekt finns fortfarande i mappen Skrivbord som du
anvŠnde i Mac OS X Public Beta. Den mappen finns nu i mappen Library i din hemmapp.
Om du vill lŠgga objekten pŒ skrivbordet drar du ut dem ur mappen.

Uppdatera dina program
Fšr att fŒ det bŠsta resultatet med Classic kan du behšva uppdatera dina Mac OS 9program och annan programvara till de senaste versionerna. Kontakta tillverkarna och
frŒga efter de senaste uppdateringarna.
Om Apple skriftsystem Šr installerat pŒ det system som Classic anvŠnder kan du hŠmta
de senaste versionerna av typsnitten pŒ Apples webbplats fšr programuppdateringar
(asu.info.apple.com).

Om PDF-dokumenten pŒ CD-skivan Mac OS X
Detta och andra dokument pŒ CD-skivan Mac OS X Šr i Adobe Acrobat PDF-format. Om
du anvŠnder Mac OS X kan du šppna dem i programmet Fšrhandsvisning som ingŒr i
Mac OS X, eller i Mac OS X-versionen av Acrobat Reader, om den Šr tillgŠnglig.
Om du vill šppna dokumenten nŠr du anvŠnder Mac OS 9 mŒste du anvŠnda Mac OS 9versionen av Adobe Acrobat Reader. Om den versionen av Acrobat Reader inte finns pŒ
datorn anvŠnder du Installeraren fšr Acrobat Reader, som finns pŒ CD-skivan Mac OS X.
Om du vill installera den versionen av Acrobat Reader startar du datorn med Mac OS 9.
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