Läs innan du installerar
Mac OS X
I det här dokumentet finns viktig information om att installera Mac OS X som inte finns i boken
Välkommen till Mac OS X. Läs dokumentet innan du installerar Mac OS X så får du veta mer om
vilka datorer som stöds, systemkrav och kända problem.
Om du vill ha mer information om Mac OS X kan du besöka Apples webbplats

m www.apple.com/se/macos/
Den senaste informationen om den här utgåvan av Mac OS X får du genom att öppna Mac Hjälp
och klicka på länken Mer under Nyheter.
Information om tillgänglig assistans för den här produkten finns i dokumentet AppleCare –
Service och assistans, som följer med Mac OS X.

Datorer som stöds
Du kan installera denna version av Mac OS X på följande 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 måste ha

m minst 128 MB RAM-minne
m inbyggd bildskärm eller en skärm ansluten till ett bildskärmskort från Apple
m minst 1,5 GB tillgängligt skivutrymme
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Starta installationen
Starta installationen av Mac OS X genom att dubbelklicka på symbolen Installera Mac OS X.

I Mac OS 9

I Mac OS X

Om Installeraren inte öppnas matar du in CD-skivan och startar om datorn samtidigt som du
håller ner C-tangenten.
Om Installeraren fortfarande inte öppnas väljer du CD-skivan Installera Mac OS X
som startskiva från inställningspanelen Startskiva (om du använder Mac OS X) eller
inställningsprogrammet Startskiva (om du använder Mac OS 9).

Uppdatera datorns fasta programvara
Innan du installerar Mac OS X kan du behöva uppdatera datorns fasta programvara. Öppna
mappen Firmware Updates (i mappen Utilities) på CD-skivan Mac OS X och se efter om det
finns uppdateringsprogram för den fasta programvaran för din modell.
Om det gör det uppdaterar du den fasta programvaran innan du installerar Mac OS X.
Du bör dessutom använda inställningsprogrammet eller inställningspanelen Program–
uppdatering och kontrollera om du behöver uppdatera programvara. Uppdateringar för datorn
kan du också hitta på Apples webbplats för programuppdateringar

m www.info.apple.com/downloads/
Om du har en Power Macintosh G3 (beige) med ett Apple Ultra Wide SCSI PCI-kort bör du
uppdatera kortets fasta programvara genom att använda Mac OS X SCSI Card Updater, som
finns tillgänglig på Apples webbplats för programuppdateringar.

Viktigt Du kan behöva uppdatera programvaran för skrivare och andra enheter som du
använder med datorn. Kontakta tillverkarna och fråga efter de senaste uppdateringarna.

Uppgradera till Mac OS 9.2.1
För att kunna använda dina Mac OS 9-program med Mac OS X behöver du ha Mac OS 9.1 eller
senare installerat i datorn. Tillsammans med Mac OS X får du en installations- eller upp–
graderings-CD för Mac OS 9.2.1, som du kan använda för uppgraderingen.
Om du har installerat Mac OS 9.1 kan du uppgradera till Mac OS 9.2.1 efter att du har
uppgraderat till Mac OS X 10.1.
Om du inte har CD-skivan och för närvarande använder Mac OS 9.1, kan du uppgradera genom
att använda inställningsprogrammet Programuppdatering. Du kan också hämta uppdateringen
från Apples webbplats för programuppdateringar.
Om du har en tidigare version än Mac OS 9.1 installerad rekommenderar vi att du uppgraderar
innan du installerar Mac OS X.
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Formatera hårddisken
När du installerar Mac OS X kan du välja att radera och formatera den målskiva du väljer. Om du
gör det ska du i de flesta fall välja Mac OS Extended (HFS Plus).

Viktigt Välj inte UNIX File System (UFS) annat än om du behöver använda det formatet. Om du
formaterar Mac OS X-skivan med UFS kommer du inte att kunna använda Classic och dina Mac
OS 9-program.
Om du behöver partitionera skivan väljer du Öppna skivverktyg från Installerarens programmeny
och klickar på Partitionera. Se till att du har säkerhetskopierat alla filer på skivan, eftersom
innehållet raderas under partitioneringen.

Installera om systemprogramvaran
Om du behöver installera om systemprogramvaran kan du använda CD-skivan Installera
program, som följde med datorn. Därefter uppgraderar du till den senaste versionen av Mac OS
9 och Mac OS X, om det behövs.

Råd om kompatibel maskinvara
Identiﬁera en ursprunglig PowerBook G3-dator
Du kan inte installera Mac OS X på en PowerBook G3-dator av den ursprungliga modellen. Den
datorn har en liten Apple-logotyp i sex färger på bildskärmslocket.
Du kan också se efter på datorns undersida om den har modellnumret M3553.

Installera på en PowerBook G3, en ursprunglig Power Macintosh G3 eller en iMac
Om du installerar Mac OS X på 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),
måste du installera Mac OS X på en skivpartition som helt ryms inom skivans första 8 GB. Om
hårddisken är större än 8 GB och inte är partitionerad, eller om den första partitionen är större
än 8 GB, måste du formatera och partitionera om skivan så att den första partitionen blir mindre
än 8 GB.
För att avgöra vilken partition du ska använda öppnar du Skivinställning, om du använder Mac
OS X, eller Skivverktyg om du använder Mac OS 9. Du kan också välja Öppna skivverktyg från
Installerarens programmeny. Kom ihåg att säkerhetskopiera dina filer först om du behöver
partitionera om hårddisken.

Installera på en Power Macintosh G3 (blå eller vit)
Om du har en Power Macintosh G3 (blå eller vit) ska du inte välja UNIX File System (UFS) som
format för målskivan.
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Installera på en dator som har ett SCSI-kort från en annan leverantör
Om du har installerat ett SCSI-kort från en annan leverantör i datorn och du inte kan starta Mac
OS X, ansluter du en skiva eller en avslutare till en av kortets portar. Om problemen kvarstår bör
du prova om det hjälper att ta bort kortet.

Installera på en dator som har ett bildskärmskort från en annan leverantör
Om du har installerat ett bildskärmskort från en annan leverantör i datorn kanske du behöver ta
bort kortet innan du installerar Mac OS X. Kontakta kortets tillverkare om du behöver mer
information om att använda kortet med Mac OS X.

Installationsråd
Uppgradera om du tagit bort den tidigare versionen av Mac OS X
Om du har tagit bort den ursprungliga versionen av Mac OS X, måste du installera
om den innan du uppgraderar till Mac OS X version 10.1. Det gör du genom att mata in CDskivan med den ursprungliga Mac OS X-versionen och dubbelklicka på symbolen Installera Mac
OS X.

Viktigt Markera inte kryssrutan som anger att du vill formatera om hårddisken.
När ominstallationen är klar och datorn startat om med den ursprungliga versionen
av Mac OS X får du ett meddelande om att Finder inte kan hitta någon hemmapp. Dessutom
visas inte de rätta symbolerna i Dock. Det här rättas till när du har uppgraderat till Mac OS X
version 10.1.
För att uppgradera Mac OS X matar du först ut CD-skivan med den ursprungliga versionen av
Mac OS X genom att markera skivsymbolen och välja Mata ut från Arkiv-menyn. Sedan matar
du in CD-skivan med Mac OS X-uppgraderingen och dubbelklickar på symbolen Installera Mac
OS X. Följ anvisningarna på skärmen under uppgraderingen.
När uppgraderingen är klar visas Inställningsassistenten så att du kan skapa ett nytt
användarkonto och ange andra inställningar. När Mac OS X version 10.1 startar kommer du att
använda det nya användarkontot och de vanliga symbolerna finns med i Dock.

Om du har problem med att starta
Om du inte kan starta med Mac OS X efter att du har installerat programvaran, startar du datorn
med Mac OS 9. Det gör du genom att hålla alternativtangenten nertryckt under starten och
sedan välja Mac OS 9-systemet. Om detta inte fungerar håller du ner kommando-, alternativ-,
P- och R-tangenterna samtidigt som du startar datorn. Du kan släppa tangenterna när du har
hört startljudet en andra gång.
Använd sedan inställningsprogrammet Programuppdatering och se efter om det finns några
uppdateringar, eller besök Apples webbplats för programuppdateringar.
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Installera olika versioner av Mac OS X
Om du har Mac OS X installerat på en ursprunglig Power Macintosh G3 (beige) eller
på en dator i PowerBook G3-serien och tänker installera den här utgåvan av Mac OS X på en
annan partition på samma skiva, bör du installera den här utgåvan på partitionen med det lägsta
numret. I annat fall kan du behöva starta om datorn efter att du har installerat vissa
programuppdateringar.
Ta reda på vilken partition som har det lägsta numret genom att öppna Skivinställning om du
använder Mac OS X eller Skivverktyg om du använder Mac OS 9. Du kan också välja Öppna
skivverktyg från Installerarens programmeny.

Installera Mac OS X på samma skiva som Mac OS 9
Om du tänker installera Mac OS X på samma skiva eller skivpartition som Mac OS 9, måste
skivan ha formatet Mac OS Extended (HFS Plus). Om skivan inte har det formatet
säkerhetskopierar du dina filer och formaterar om skivan.

Uppgradera från en server
Du måste installera Mac OS X version 10.1 från CD-skivan. Det går inte att uppgradera över ett
nätverk genom att placera Installeraren på en filserver.

Inställningar för att använda PPPoE med DSL
Med den här versionen av Mac OS X kan du ansluta till Internet med PPPoE med DSL-funktion.
I anvisningarna från DSL-leverantören kanske det står att du ska ange ett nummer i textrutan för
DNS-server i det program leverantören tillhandahåller för Mac OS 9. Den anvisningen stämmer
kanske inte för Mac OS X. Ta bort det här numret om du får problem med att ansluta till Internet
efter att ha angivit numret i textrutan för DNS i TCP/IP-panelen i inställningspanelen Nätverk.
Om du fortfarande inte kan ansluta till Internet med PPPoE med DSL-funktion kontaktar du din
Internetleverantör.

Uppgradera Classic-program och annan programvara
För att få bästa resultat med Classic kan du behöva uppgradera dina Mac OS 9-program och
annan programvara till de senaste versionerna. Kontakta programtillverkarna och fråga efter de
senaste uppdateringarna.
Om du har Apple skriftsystem installerat på det system som Classic använder, kan du gå till
Apples webbplats för programuppdateringar och hämta de senaste versionerna av de typsnitt
som installerades av Apple skriftsystem.

Installera den senaste versionen av inställningsprogrammet Startskiva
Om du använder Mac OS 9.1 eller senare drar du den version av inställningsprogrammet
Startskiva som finns på CD-skivan Mac OS X till systemmappen på hårddisken.
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