Läs innan du installerar
Mac OS X
I det här dokumentet finns viktig information som du bör läsa innan du installerar Mac OS X. Det
innehåller information om vilka datorer som stöds, systemkrav och om installation av Mac OS X.
Om du vill ha mer information om Mac OS X kan du besöka Apples webbplats:

m www.apple.com/se/macosx/
Den senaste informationen om den här versionen av Mac OS X får du om du ansluter till Internet och
öppnar Mac Hjälp. Du öppnar Mac Hjälp genom att välja Mac Hjälp från Hjälp-menyn i Finder.
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 och eMac
m iBook

1

Systemkrav
Datorn måste ha

m minst 128 MB RAM-minne
m inbyggd bildskärm eller en skärm ansluten till ett bildskärmskort från Apple
Hur mycket skivutrymme som krävs beror på din dator och hur du installerar Mac OS X. Om du får ett
meddelande om att du inte har tillräckligt med skivutrymme för att installera Mac OS X, kan du
avmarkera objekt för att spara utrymme.

Uppdatera datorns fasta programvara
Innan du installerar Mac OS X kan du behöva uppdatera datorns fasta programvara. Du måste i så
fall göra det innan du installerar Mac OS X. Uppdateringar för datorns fasta programvara kan du 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 du kan hitta på
Apples webbplats för programuppdateringar.
Du kan leta efter andra uppdateringar med hjälp av inställningspanelen Programuppdatering.

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

Påbörja installationen
Påbörja installationen av Mac OS X genom att dubbelklicka på symbolen för Mac OS X-installation på
CD-skivan Install Disc 1.

Du kan också starta installationen av Mac OS X genom att starta om datorn samtidigt som du håller
ner C-tangenten eller genom att välja CD-skivan Mac OS X Install Disc 1 som startskiva i inställningspanelen Startskiva.

Avbryta installeraren
Måste du avbryta installeraren innan du har klickat på Uppgradera eller Installera i fältet Rekommenderad installation eller Anpassad installation, väljer du Avbryt från Installerarens programmeny och
klickar på Omstart. Håll ner musknappen när datorn startar så matas CD-skivan Install Mac OS X ut.
Du kan eventuellt mata ut CD-skivan genom att trycka på utmatningstangenten på CD-enheten eller
på utmatningstangenten på tangentbordet. Datorn startas om från den aktuella startskivan.
Om du redan har klickat på Uppgradera eller Installera, väntar du tills installationen är färdig.
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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 dator i PowerBook G3-serien, en ursprunglig Power Macintosh G3
eller en iMac
Om du får ett meddelande när du väljer målskiva om att du måste installera Mac OS X på en partition
som ligger helt och hållet inom skivans första 8 GB, väljer du Öppna Skivverktyg från Installerarens
programmeny och klickar sedan på Partitionera så att du får se partitionerna på skivan. Den första
partitionen är den som ligger överst. Markera den och kontrollera att den inte är större än 8 GB.
Om den första partitionen är större än 8 GB eller hårddisken endast består av en partition som är
större än 8 GB, måste du partitionera hårddisken igen. Se till att du har säkerhetskopierat alla filer på
skivan, eftersom innehållet raderas under partitioneringen.

Installera på en Power Macintosh G3 (blå och vit)
Om du har en Power Macintosh G3 (blå och vit) som levererades med en Apple-SCSI-hårddisk, ska
du inte välja UNIX File System (UFS) som format för målskivan.

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 SCSI-avslutare till en av kortets portar. Om problemen kvarstår kan du
prova om det hjälper att ta bort kortet. Kontakta kortets tillverkare om du behöver mer information om
att använda kortet med Mac OS X.

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.
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Installationsråd för Mac OS X
Återskapa datorns programvara
Om du återskapar datorns programvara och du har en dator som levererades med Mac OS X v10.2
eller senare, följer du anvisningarna för att återskapa programvara som kom med din dator.

Radera och formatera skivan
När du installerar Mac OS X, kan du radera målskivan. I fältet ”Välj en skiva att installera på” i
installeraren, klickar du på knappen Alternativ. Välj Radera och installera och välj format. I de flesta
fallen,väljer du Mac OS Extended (HFS Plus). Kontrollera att du har säkerhetskopierat filerna innan
du raderar skivan.
Om du vill installera Mac OS X på samma skiva eller skivpartition som Mac OS 9, måste skivan ha
formatet Mac OS Extended. Om skivan inte har det formatet måste du radera skivan.
Du kan också dela upp hårddisken i flera partitioner innan du installerar Mac OS X. Välj Öppna
skivverktyg från Installerarens programmeny och klicka på Partitionera. Se till att du har
säkerhetskopierat alla filer på skivan, eftersom innehållet raderas under partitioneringen.

Viktigt Välj inte UNIX File System (UFS) som format för målskivan om du inte måste arbeta i det
formatet. Om du väljer UNIX File System, måste du installera Mac OS 9 och dina Mac OS 9-program
på en skiva med formatet Mac OS Extended om du vill kunna använda dem i Classic-miljön.
Installera om Mac OS X
Om du vill installera om Mac OS X, matar du in CD-skivan Mac OS X Install Disc 1 och dubbelklickar
på symbolen för att installera Mac OS X. Välj målskiva och klicka på Alternativ. Välj sedan ”Arkivera
och installera”. Om du vill spara befintliga användare och grupper, hemkataloger och
nätverksinställningar, markerar du kryssrutan.
Installeraren sparar dina befintliga systemfiler i en mapp med namnet Previous System. Du kan inte
starta datorn från mappen Previous System.
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Råd om hur du använder Mac OS X
Om du har problem med att starta
Om du inte kan starta datorn efter att du installerat Mac OS X, matar du in CD-skivan Mac OS X
Install Disc 1 och startar om datorn samtidigt som du håller ner C-tangenten. Välj Öppna Skivverktyg
från Installerarens programmeny. Klicka sedan på Skivkontroll för att reparera skivan och
skivrättigheter.
Om du har problem med att starta datorn och du har enheter (som FireWire-enheter, USB-skrivare
eller externa skärmar) anslutna till datorn, kan du försöka med att koppla från dem innan du startar
igen.

Upgradera Mac OS 9
Du bör uppgradera till den senaste versionen av Mac OS 9. För att kunna använda Mac OS 9program med Classic-miljön, behöver du Mac OS 9.1 eller senare. Det går bra att uppgradera Mac
OS 9 efter att du installerat Mac OS X. Om du har en installations-CD-skiva för Mac OS 9, kan du
uppgradera i Classic-miljön. Om du vill uppgradera med Programuppdatering, måste du starta datorn
från Mac OS 9.

Uppgradera Classic-program och annan programvara
Mac OS X fungerar bäst om du uppgraderar dina program till versioner som är avsedda för Mac OS
X. På den här webbplatsen om Mac OS X hittar du information om tillgängliga Mac OS X-program:

m www.apple.com/se/macosx/
Du kan också kontakta och fråga programutvecklare om de senaste versionerna av programmen.
Om du inte hittar en Mac OS X-version av ett program, uppgraderar du till den senaste Mac OS 9versionen och använder programmet i Classic-miljön.

Installera den senaste versionen av inställningsprogrammet Startskiva
Om du vill växla från Mac OS 9 till Mac OS X, använder du inställningsprogrammet Startskiva version
9.2.2 eller senare. Den senaste versionen av inställningsprogrammet hittar du på CD-skivan Mac OS
X Install Disc 1.

Ställa in och ansluta till Internet
Om du redan har ett Internet-abonnemang och du installerar Mac OS X för första gången, är det
viktigt att du har all information som du behöver för att ansluta till Internet tillgänglig så att du kan
skriva in den när installationen är färdig. Mer information om vad du behöver finns i PDF-filen
”Välkommen till Mac OS X” på CD-skivan Mac OS X Install Disc 1.
Om du inte kan ansluta till Internet, kontaktar du din Internetleverantör och kontrollerar att du har
korrekt information för Mac OS X.
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