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Welkom bij uwl 

Apple Magic Keyboard
Het Apple Magic Keyboard heeft een 

oplaadbare batterij en gebruikt 

Bluetooth®-technologie voor een draadloze 

verbinding met uw Mac.

In deze handleiding leest u hoe u het Magic 

Keyboard kunt koppelen, de werking ervan 

aanpast, de batterij oplaadt en OS X bijwerkt.

De software bijwerken
Om alle functies van het Magic Keyboard te 

kunnen gebruiken, moet u uw Mac bijwerken 

naar OS X versie 10.11 of hoger.

Kies Apple-menu > ‘App Store’ om te zien of 

er een nieuwere versie van OS X beschikbaar 

is. Volg de instructies op het scherm om OS X 

bij te werken.

Het Magic Keyboard configureren 

Lightning-poortAan/uit-schakelaar

Gebruik de meegeleverde Lightning-naar-USB-

kabel. Sluit het Lightning-uiteinde aan op de 

Lightning-poort van het toetsenbord en het 

USB-uiteinde op een USB-poort op de Mac.
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Verschuif de aan/uit-schakelaar om het 

toetsenbord in te schakelen (de groene 
markering is dan zichtbaar).

Het toetsenbord wordt automatisch met de 

Mac gekoppeld.

Zodra het toetsenbord is gekoppeld, kunt 

u de kabel verwijderen en het toetsenbord 

draadloos gebruiken. 

Een koppeling verwijderen
Nadat het Magic Keyboard met een Mac is 

gekoppeld, kunt u het opnieuw koppelen 

met een andere Mac. Verwijder hiervoor 

de bestaande koppeling en koppel het 

toetsenbord opnieuw volgens de instructies in 

het vorige gedeelte.

Om een koppeling te verwijderen, selecteert 

u het toetsenbord in het paneel ‘Bluetooth’ 

in Systeemvoorkeuren en klikt u op de 

verwijderknop  naast de naam van het 

toetsenbord.

De werking van het Magic Keyboard 

aanpassen
U kunt onder andere de speciale toetsen 

wijzigen en toetscombinaties toekennen aan 

menucommando’s in OS X-programma’s 

en in de Finder.
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De werking van het Magic Keyboard 

aanpassen:

1 Kies Apple-menu > ‘Systeemvoorkeuren’ en 

klik op ‘Toetsenbord’.

2 Klik op ‘Toetsenbord’, ‘Tekst’, 

‘Toetscombinaties’ of ‘Invoerbronnen’ om de 

werking van het toetsenbord aan te passen.

De functietoetsen gebruiken
Met de functietoetsen aan de bovenkant 

van het toetsenbord kunt u onder andere de 

helderheid van het beeldscherm aanpassen, 

Mission Control openen, toegang krijgen tot 

programma’s via Launchpad en het volume 

wijzigen.

 Hiermee verlaagt  of verhoogt  u 
de helderheid van het beeldscherm 
van uw Mac.

In Mission Control worden alle 
geopende programma's en vensters, 
inclusief Dashboard en alle geopende 
spaces, overzichtelijk weergegeven.

In Launchpad ziet u in één oogopslag 
welke programma's op uw Mac staan. 
Om een programma te openen, klikt u 
er gewoon op.

Hiermee spoelt u terug of gaat u naar 
het vorige nummer, de vorige film of de 
vorige diavoorstelling.

Hiermee speelt u nummers, films of 
diavoorstellingen af, of onderbreekt u 
het afspelen.
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Hiermee spoelt u vooruit of gaat u naar 
het volgende nummer, de volgende film 
of de volgende diavoorstelling.

Hiermee schakelt u het geluid van de 
luidsprekers of koptelefoonpoort op 
de Mac uit.

 Hiermee verlaagt  of verhoogt  
u het volume van de luidsprekers of 
koptelefoonpoort op de Mac.

Als u deze toets ingedrukt houdt, kunt  
u een schijf verwijderen.

De naam van het Magic Keyboard 

wijzigen
De eerste keer dat u het Magic Keyboard 

aan uw Mac koppelt, krijgt het automatisch 

een unieke naam toegewezen. U kunt deze 

naam wijzigen in het paneel ‘Bluetooth’ in 

Systeemvoorkeuren.

De naam van het toetsenbord wijzigen: 

1 Kies Apple-menu > ‘Systeemvoorkeuren’  

en klik op ‘Bluetooth’.

2 Houd de Control-toets ingedrukt en klik  

op het toetsenbord. Kies vervolgens  

‘Wijzig naam’.

3 Voer een naam in en klik op ‘OK’.
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De batterij opladen
Gebruik de meegeleverde Lightning-naar-USB-

kabel. Sluit het Lightning-uiteinde aan op de 

Lightning-poort van het toetsenbord en het 

USB-uiteinde op een USB-poort op de Mac of 

op een USB-lichtnetadapter.

Om de batterijstatus te controleren, kiest u 

Apple-menu > ‘Systeemvoorkeuren’ en klikt u 

op ‘Toetsenbord’. De batterijlading wordt in de 

linkerbenedenhoek weergegeven.

Opmerking: Als u het Magic Keyboard niet 

gebruikt, wordt het in de sluimerstand gezet 

om de batterij te sparen. Als u het toetsenbord 

gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt 

u het uitschakelen om nog meer energie te 

besparen.

Het Magic Keyboard schoonmaken
Gebruik een pluisvrije doek om de buitenkant 

van het toetsenbord schoon te maken. 

Zorg dat er geen vocht in de openingen 

terechtkomt. Gebruik geen spuitbussen, 

oplosmiddelen of schuurmiddelen.

Ergonomie
Bij het gebruik van het Magic Keyboard is het 

belangrijk dat u een comfortabele houding 

aanneemt en regelmatig van houding wisselt 

en pauzeert.

Ga naar www.apple.com/about/ergonomics 

voor meer informatie over ergonomie, 

gezondheid en veiligheid.
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Meer informatie
Voor meer informatie over het gebruik van het 

toetsenbord opent u Mac Help en zoekt u op 

“toetsenbord”.

Ga naar www.apple.com/nl/support voor meer 

informatie over ondersteuning, discussieforums 

voor gebruikers en de meest recente Apple 

softwaredownloads.


