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Boot camp apple

Pomocí Boot Campu můžete nainstalovat Microsoft Windows 10 na Mac a po restartování přepínat mezi macOS a Windows. Jeden z následujících modelů Macu: iMac z 2012 nebo novější1 iMac Pro (všechny modely) Mac Pro z 2013 nebo novější Nejnovější aktualizace macOS, které mohou zahrnovat aktualizace
Průvodce bootovacím táborem. K instalaci Windows 10 použijte Průvodce bootovacím táborem. Alespoň 64 GB volného úložiště na spouštěcím disku počítače Mac: Váš Mac musí mít alespoň 64 GB volného úložiště, ale pokud chcete co nejvíce pohodlí, potřebujete alespoň 128GB. Alespoň tolik místa vyžaduje
automatické aktualizace systému Windows. Pokud máte iMac Pro nebo Mac Pro se 128 GB paměti RAM nebo více, spouštěcí jednotka potřebuje alespoň tolik volného místa jako paměť Mac.2 Externí USB flash disk s kapacitou 16 GB nebo více, pokud nepoužíváte Mac, který k instalaci Windows nepotřebuje flash disk.
Bitová kopie disku (ISO) nebo jiná instalační média s 64bitovou verzí Windows 10 Home nebo Windows 10 Pro. Při první instalaci Systému Windows na Mac musí být plná verze, nikoli upgrade. Pokud máte Windows na USB flash disk nebo máte kód Product Key systému Windows bez instalačního disku, můžete si
stáhnout soubor ISO image Windows 10 od společnosti Microsoft. Pokud máte systém Windows na disku DVD, možná z něj budete muset vytvořit bitovou kopii disku. Chcete-li nainstalovat systém Windows, použijte Průvodce bootovacím táborem, který je součástí počítače Mac. Otevřete Průvodce bootovacím táborem,
který najdete ve složce Aplikace/Nástroje. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Po zobrazení výzvy k připojení jednotky USB připojte k Macu USB flash disk. Průvodce bootovacím táborem jej používá k vytvoření spustitelné jednotky USB pro instalaci systému Windows. Když vás Průvodce spouštěcím táborem
vyzve k nastavení velikosti oddílu systému Windows, mějte na paměti minimální požadavky na úložiště uvedené v předchozí části. Nastavte velikost oddílu podle svých potřeb, protože jej později nelze změnit. Po dokončení Průvodce bootovacím táborem se Mac restartuje a spustí instalační program systému Windows.
Až se instalační program zeptá, kam nainstalovat Windows, zvolte oddíl BOOTCAMP a klikněte na Formát. Ve většině případů instalační program automaticky vybere a zformátuje správný oddíl BOOTCAMP. Odpojte všechna externí zařízení, která nejsou během instalace vyžadována. Pak klikněte na Další a podle
pokynů na obrazovce spusťte instalaci systému Windows. Po dokončení instalace systému Windows se Mac spustí v systému Windows a otevře se okno instalačního programu Welcome to Boot Camp. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte software pro podporu Boot Camp a Windows (ovladače). Až budete hotovi,
budete vyzváni k restartování. iMac z 2015 nebo novějšího iMacu Pro (všechny modely) Mac Pro z konce roku 2013 1. Pokud používáte iMac (Retina 5K, 27palcový, konec roku 2014) nebo iMac (27palcový, konec roku 2013) nebo iMac (27palcový, konec roku 2012) s pevným diskem o kapacitě 3 TB a macOS Mojave
nebo novějším, přečtěte si informace o zprávách, které se vám mohou zobrazit během instalace. 2. Pokud má například 128 GB paměti, musí mít spouštěcí disk systému Windows alespoň 128 GB volného místa. Pokud chcete zjistit, kolik paměti má Mac, vyberte nabídku Apple &gt; O tomto Macu. Chcete-li zjistit, kolik
úložného prostoru je k dispozici, klepněte na panel Úložiště ve stejném okně. 3. Tyto modely Mac byly také prodávány ve variantě pevného disku 128GB. Apple doporučuje minimálně 256GB pevných disků, takže můžete vytvořit oddíl Boot Camp alespoň 128GB. Informace o produktech, které nejsou vyráběny
společností Apple, a o nezávislých webových stránkách, které společnost Apple nekontroluje a netestuje, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky na jejich obsah. Společnost Apple nepřebírá žádnou odpovědnost za výběr, výkon nebo používání webových stránek nebo produktů třetích stran. Společnost Apple
nezaručuje přesnost ani spolehlivost webových stránek třetích stran. Další informace získáte od výrobce. Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu. Po instalaci Microsoft Windows na Mac si můžete vybrat, jestli chcete Mac spustit v macOS nebo Windows. V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému
Windows klepnutím zobrazíte skryté ikony. Klikněte na ikonu Boot Camp. Z nabídky, která se zobrazí, zvolte Restartovat v macOS. Pokud jste nenainstalovali nejnovější aktualizace Boot Campu, může se zobrazit zpráva Nelze najít spouštěcí svazek OS X. Nebo při spuštění Macu použijte Správce spouštění: Restartujte
Mac z nabídky Start ve Windows. Když se Mac začne restartovat, stiskněte a podržte možnost (nebo Alt) ⌥. Ve správci spouštění vyberte spouštěcí svazek Mac (Macintosh HD) a stiskněte return nebo klikněte na šipku nahoru: Informace o produktech, které společnost Apple nevyrábí, a o nezávislých webech, které
Apple nekontroluje a netestuje, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky na jejich obsah. Společnost Apple nepřebírá žádnou odpovědnost za výběr, výkon nebo používání webových stránek nebo produktů třetích stran. Společnost Apple nezaručuje přesnost ani spolehlivost webových stránek třetích stran. Další
informace získáte od výrobce. Na Počítači Mac s procesorem Intel můžete systém Windows 10 nainstalovat pomocí boot campu Wizard.To instalaci Windows na starší Mac, potřebujete externí USB disk. Informace o tom, jestli váš Mac potřebuje externí USB disk, najdete v tématu Instalace Podpory Apple Windows 10 na
mac pomocí Průvodce bootovacím táborem v části Další informace. Pokud máte novější model Macu, který usb disk nevyžaduje, postupujte podle pokynů v části Instalace Windows na novější Mac pomocí Boot Camp.Nainstalujte všechny aktualizace macOS před instalací Windows.Přihlaste se k Macu jako správce,
zavřete všechny spuštěné aplikace a pak se odhlaste od všech ostatních uživatelů. Použijte příkaz Apple &gt; Předvolby systému, klikněte na Aktualizace softwaru a nainstalujte všechny dostupné aktualizace. Pokud se Mac po instalaci aktualizace restartuje, znovu otevřete okno Aktualizace softwaru a všechny ostatní
aktualizace. Boot Camp Wizard připravuje váš Mac – vytvoří nový oddíl pro Windows s názvem BOOTCAMP, a pak stáhne boot camp podpůrný software. Důležité: Pokud používáte přenosný počítač Mac, nejprve ho připojte ke zdroji napájení. Připojte externí jednotku USB nebo vložte flash disk do portu USB na Macu.
Na Macu otevřete Průvodce bootovacím táborem , který se nachází ve složce /Apps/Utilities. Na úvodní obrazovce klikněte na Pokračovat.Zkontrolujte celkové dostupné místo na disku. Chcete-li uvolnit místo v výcvikovém táboře, starší snímky Time Machine a soubory iCloud budou odstraněny z mezipaměti. Dokončení
tohoto procesu může trvat dlouho (proces můžete přeskočit klepnutím na tlačítko Zastavit). V kroku výběru úloh vyberte všechny úkoly a potom klepněte na Continue.In kroku Vytvořit spouštěcí jednotku USB systému Windows, vyberte obraz ISO systému Windows a jednotku USB a klepněte na tlačítko
Pokračovat.Soubory systému Windows se zkopírují na jednotku USB. Dokončení tohoto procesu může trvat dlouhou dobu (proces může být přerušen klepnutím na tlačítko stop). V kroku Vytvořit oddíl Windows přetáhněte oddělovač a nastavte velikost oddílu pro macOS a Windows. Pokud máte více interních pevných
disků, můžete vybrat jiný disk než ten, který spouští systém macOS, a vytvořit na tomto disku jeden oddíl, který je výhradně pro systém Windows.Důležité: Velikost oddílu později nelze změnit. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.Po dokončení tohoto kroku se spustí instalační program systému Windows. Postupujte podle
pokynů na obrazovce instalačního programu systému Windows. Po zobrazení výzvy k výběru cíle instalace systému Windows vyberte oddíl BOOTCAMP (pokud jej nevidíte, posuňte se v seznamu oddílů dolů) a klepněte na tlačítko Další.UPOZORNĚNÍ: Nevytvářejte ani neodstraňujte oddíly ani nevybírejte žádný jiný
oddíl. Pokud ano, můžete odstranit obsah celého oddílu macOS. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte systém Windows. Po instalaci softwaru Windows se Mac automaticky restartuje do Windows.Podle pokynů na obrazovce nastavte Windows. Po instalaci systému Windows se začnou instalovat ovladače
výcvikového tábora, které podporují hardware Macu. Postupujte podle pokynů na obrazovce v instalačním programu Boot Camp v systému Windows. Důležité: Neklepejte na tlačítko Zrušit v žádném z oken instalačního programu. Pokud instalovaný software neprošel testováním loga systému Windows, klepněte na
tlačítko Pokračovat.Během instalace nemusíte reagovat na dialogová okna instalačního programu, která se zobrazí pouze krátce, ale pokud vás jakékoli dialogové okno vyzve k instalaci softwaru zařízení, klepněte na tlačítko Nainstalovat.Pokud se po dlouhou dobu nic nestane, může být někde na obrazovce skryté okno
čekající na vaši odpověď. Podívej se za otevřená okna. Po dokončení instalace klikněte na Dokončit a potom kliknutím na Ano restartujte Mac. Strana 2 Na Macu s procesorem můžete nainstalovat Windows 10 pomocí Boot Camp Wizard.To nainstalovat Windows na starších počítačích Mac, budete potřebovat externí
USB disk. Informace o tom, jestli váš Mac potřebuje externí USB disk, najdete v tématu Instalace Podpory Apple Windows 10 na mac pomocí Průvodce bootovacím táborem v části Další informace. Pokud máte novější model Macu, který usb disk nevyžaduje, postupujte podle pokynů v části Instalace Windows na novější
Mac pomocí Boot Camp.Nainstalujte všechny aktualizace macOS před instalací Windows.Přihlaste se k Macu jako správce, zavřete všechny spuštěné aplikace a pak se odhlaste od všech ostatních uživatelů. Použijte příkaz Apple &gt; Předvolby systému, klikněte na Aktualizace softwaru a nainstalujte všechny dostupné
aktualizace. Pokud se Mac po instalaci aktualizace restartuje, znovu otevřete okno Aktualizace softwaru a nainstalujte další aktualizace. Boot Camp Wizard připravuje váš Mac – vytvoří nový oddíl pro Windows s názvem BOOTCAMP, a pak stáhne boot camp podpůrný software. Důležité: Pokud používáte přenosný
počítač Mac, nejprve ho připojte ke zdroji napájení. Připojte externí jednotku USB nebo vložte flash disk do portu USB na Macu. Na Macu otevřete Průvodce bootovacím táborem , který se nachází ve složce /Apps/Utilities. Na úvodní obrazovce klikněte na Pokračovat.Zkontrolujte celkové dostupné místo na disku.
Chcete-li uvolnit místo v výcvikovém táboře, starší snímky Time Machine a soubory iCloud budou odstraněny z mezipaměti. Dokončení tohoto procesu může trvat dlouho (proces můžete přeskočit klepnutím na tlačítko Zastavit). V kroku výběru úloh vyberte všechny úkoly a potom klepněte na Continue.In kroku Vytvořit
spouštěcí jednotku USB systému Windows, vyberte obraz ISO systému Windows a jednotku USB a klepněte na tlačítko Pokračovat.Soubory systému Windows se zkopírují na jednotku USB. Dokončení tohoto procesu může trvat dlouhou dobu (proces může být přerušen klepnutím na tlačítko stop). V kroku Vytvořit oddíl
Windows přetáhněte oddělovač a nastavte velikost oddílu pro macOS a Windows. Pokud máte více interních pevných disků, můžete vybrat jiný disk než ten, který spouští systém macOS, a vytvořit na tomto disku jeden oddíl, který je výhradně pro systém Windows.Důležité: Velikost oddílu později nelze změnit. Klepněte
na tlačítko Nainstalovat.Po dokončení tohoto kroku se spustí instalační program systému Windows. Postupujte podle pokynů na obrazovce instalačního programu systému Windows. Po zobrazení výzvy k výběru cíle instalace systému Windows vyberte oddíl BOOTCAMP (pokud jej nevidíte, posuňte se v seznamu oddílů
dolů) a klepněte na tlačítko Další.UPOZORNĚNÍ: Nevytvářejte ani neodstraňujte oddíly ani nevybírejte žádný jiný oddíl. Pokud ano, můžete odstranit obsah celého oddílu macOS. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte systém Windows. Po instalaci softwaru Windows se Mac automaticky restartuje do Windows.Podle
pokynů na obrazovce nastavte Windows. Po instalaci spustí se instalace ovladačů spouštěcího tábora, které podporují váš hardware Mac. Postupujte podle pokynů na obrazovce v instalačním programu Boot Camp v systému Windows. Důležité: Neklepejte na tlačítko Zrušit v žádném z oken instalačního programu.
Pokud instalovaný software neprošel testováním loga systému Windows, klepněte na tlačítko Pokračovat.Během instalace nemusíte reagovat na dialogová okna instalačního programu, která se zobrazí pouze krátce, ale pokud vás jakékoli dialogové okno vyzve k instalaci softwaru zařízení, klepněte na tlačítko
Nainstalovat.Pokud se po dlouhou dobu nic nestane, může být někde na obrazovce skryté okno čekající na vaši odpověď. Podívej se za otevřená okna. Po dokončení instalace klikněte na Dokončit a potom klepnutím na tlačítko Ano restartujte Mac. Stránka 3 K instalaci Windows na starší počítače Mac potřebujete
externí jednotku USB. Informace o tom, jestli váš Mac potřebuje externí USB disk, najdete v tématu Instalace Podpory Apple Windows 10 na mac pomocí Průvodce bootovacím táborem v části Další informace. Pokud máte novější model Macu, který usb disk nevyžaduje, postupujte podle pokynů v části Instalace
Windows na novější Mac pomocí Boot Camp.Nainstalujte všechny aktualizace macOS před instalací Windows.Přihlaste se k Macu jako správce, zavřete všechny spuštěné aplikace a pak se odhlaste od všech ostatních uživatelů. Použijte příkaz Apple &gt; Předvolby systému, klikněte na Aktualizace softwaru a
nainstalujte všechny dostupné aktualizace. Pokud se Mac po instalaci aktualizace restartuje, znovu otevřete okno Aktualizace softwaru a nainstalujte další aktualizace. Průvodce bootovacím táborem připraví váš Mac – vytvoří nový oddíl pro systém Windows s názvem BOOTCAMP a poté stáhne software pro podporu
výcvikového tábora. Důležité: Pokud používáte přenosný Mac, nejprve ho připojte ke zdroji napájení. Připojte externí jednotku USB nebo vložte flash disk do portu USB na Macu. Na Macu otevřete Průvodce bootovacím táborem , který se nachází ve složce /Apps/Utilities. Na úvodní obrazovce klikněte na
Pokračovat.Zkontrolujte celkové dostupné místo na disku. Chcete-li uvolnit místo v výcvikovém táboře, starší snímky Time Machine a soubory iCloud budou odstraněny z mezipaměti. Dokončení tohoto procesu může trvat dlouho (proces můžete přeskočit klepnutím na tlačítko Zastavit). V kroku výběru úloh vyberte
všechny úkoly a potom klepněte na Continue.In kroku Vytvořit spouštěcí jednotku USB systému Windows, vyberte obraz ISO systému Windows a jednotku USB a klepněte na tlačítko Pokračovat.Soubory systému Windows se zkopírují na jednotku USB. Dokončení tohoto procesu může trvat dlouhou dobu (proces může
být přerušen klepnutím na tlačítko stop). V kroku Vytvořit oddíl Windows přetáhněte oddělovač a nastavte velikost oddílu pro macOS a Windows. Pokud máte více interních pevných disků, můžete vybrat jiný disk, než ze kterého spustí se macOS a na tomto disku vytvoříte jeden oddíl, který je výhradně pro Systém
Windows.Důležité: Velikost oddílu později nelze změnit. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.Po dokončení tohoto kroku se spustí instalační program systému Windows. Postupujte podle pokynů na obrazovce instalačního programu systému Windows. Po zobrazení výzvy k výběru cíle instalace systému Windows vyberte
oddíl BOOTCAMP (pokud jej nevidíte, posuňte se v seznamu oddílů dolů) a klepněte na tlačítko Další.UPOZORNĚNÍ: Nevytvářejte ani neodstraňujte oddíly ani nevybírejte žádný jiný oddíl. Pokud ano, můžete odstranit obsah celého oddílu macOS. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte systém Windows. Po instalaci
softwaru Windows se Mac automaticky restartuje do Windows.Podle pokynů na obrazovce nastavte Windows. Po instalaci systému Windows se začnou instalovat ovladače výcvikového tábora, které podporují hardware Macu. Postupujte podle pokynů na obrazovce v instalačním programu Boot Camp v systému
Windows. Důležité: Neklepejte na tlačítko Storno v žádném z oken instalačního programu. Pokud se zobrazí zpráva, že software, který instalujete, neprošel testováním loga Windows, klepněte na tlačítko Pokračovat.Během instalace nemusíte reagovat na dialogová okna instalačního programu, která se zobrazí pouze
krátce, ale pokud vás dialogové okno vyzve k instalaci softwaru zařízení, klepněte na tlačítko Nainstalovat.Pokud se po dlouhou dobu nic nestane, je možné, že někde na obrazovce je skryté okno čekající na vaši odpověď. Podívej se za otevřená okna. Po dokončení instalace klikněte na Dokončit a potom klepnutím na
tlačítko Ano restartujte Mac. Starší počítače Macu stránky 4 potřebují k instalaci Windows jednotku USB. Informace o tom, jestli Mac potřebuje externí USB disk, najdete v článku Další informace v článku Podpory Apple, kde najdete informace o tom, jak nainstalovat Windows do Macu pomocí Boot Campu. Pokud máte
novější model Macu, který nevyžaduje jednotku USB, postupujte podle pokynů v tématu Instalace Windows na novější Mac pomocí spouštěcího Camp.To zjistěte, která verze Windows mac podporuje, přečtěte si informace o požadavcích na podporu Apple, abyste nainstalovali Windows pomocí Windows Camp Boot pro
macOS.Před instalací Windows nainstalujte všechny aktualizace macOS. a potom odhlaste všechny ostatní uživatele. Použijte příkaz Apple &gt; Předvolby systému, klikněte na Aktualizace softwaru a nainstalujte všechny dostupné aktualizace. Pokud se Mac po instalaci aktualizace restartuje, znovu otevřete okno
Aktualizace softwaru a nainstalujte další aktualizace. Musíte vytvořit nebo stáhnout ISO obraz plné instalace 64-bitové verze Windows.Do jeden z následujících:Boot Camp Wizard vám pomůže připravit Windows Mac vytvořením nového oddílu systému Windows a pak běží Instalační program systému Windows. Důležité:
Pokud používáte přenosný Mac, nejprve ho připojte ke zdroji napájení. Připojit externí najeďte nebo vložte flash disk do portu USB na Macu. Při instalaci Windows a podpůrného softwaru pro Windows udržujte jednotku připojenou. Na Macu otevřete Průvodce bootovacím táborem , který se nachází ve složce
/Apps/Utilities. Na úvodní obrazovce klikněte na Continue.In kroku výběru úlohy, vyberte všechny úkoly a potom klikněte na Pokračovat.Pokud nevidíte krok výběru úlohy, nemusíte k instalaci systému Windows používat pevný disk USB nebo flash disk. V takovém případě postupujte podle pokynů v části Instalace
systému Windows na novějším Počítači Mac pomocí spouštěcího Camp.In krok Vytvořit spouštěcí jednotku USB pro instalaci systému Windows, vyberte obraz ISO systému Windows a jednotku USB Flash a klepněte na tlačítko Continue.In kroku Vytvořit oddíl windows, nastavte velikost oddílu pro macOS a Windows
přetažením oddělovače. Pokud máte více interních pevných disků, můžete vybrat jiný disk než ten, který spouští systém macOS, a vytvořit na tomto disku jeden oddíl, který je výhradně pro systém Windows.Důležité: Velikost oddílu později nelze změnit. Pokud potřebujete pomoc s určením nejlepší velikosti oddílu
systému Windows, přečtěte si dokumentaci k instalačnímu programu systému Windows, který používáte. Klepněte na tlačítko Install.The Boot Camp Wizard vytvoří oddíl windows s názvem BOOTCAMP, restartuje Mac a pak otevře Instalační program systému Windows. Podle těchto pokynů nainstalujte Windows na
Mac. V instalačním programu systému Windows postupujte podle pokynů na obrazovce. Po zobrazení výzvy k výběru cíle instalace systému Windows vyberte oddíl BOOTCAMP (pokud jej nevidíte, zkuste seznam oddílů přesunout). UPOZORNĚNÍ: Nevytvářejte ani neodstraňujte oddíly ani nevybírejte žádný jiný oddíl.
Pokud ano, můžete odstranit obsah celého oddílu macOS. Klepněte na tlačítko Formát a potom klepněte na tlačítko OK. Klepněte na tlačítko Další. Dokončete instalaci systému Windows podle pokynů na obrazovce. Po instalaci softwaru Windows se Mac automaticky restartuje na Windows.Pomocí konfiguračních
obrazovek nastavte Systém Windows.Po nastavení konfigurace systému Windows se zobrazí instalační program. Po instalaci systému Windows nainstalujte podpůrný software, který obsahuje ovladače Boot Camp, které podporují váš hardware, a pokud Macu.Je stále máte externí jednotku USB nebo flash, kterou jste
vložili před instalací systému Windows po konfiguraci systému Windows, instalace se spustí automaticky. V opačném případě připojte externí jednotku USB a poklepejte na instalační soubor .exe ve složce BootCamp. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Důležité: Neklepejte na tlačítko Zrušit v žádném z oken
instalačního programu. že software, který instalujete, neprošel testováním loga windows, klepněte na tlačítko Pokračovat.Během instalace nemusíte reagovat na dialogová okna instalačního programu, která se zobrazí pouze krátce, ale pokud vás některé dialogové okno vyzve k instalaci softwaru zařízení, klepněte na
tlačítko Nainstalovat.Pokud se po dlouhou dobu nic nestane, je možné, že někde na obrazovce je skryté okno čekající na vaše Podívej se za otevřená okna. Po dokončení instalace podpůrného softwaru klikněte na Dokončit a potom klepnutím na tlačítko Ano restartujte Mac. Zkontrolujte aktualizace softwaru podpory
Windows. V macOS použijte příkaz Apple &gt; Takové předvolby, klikněte na Aktualizace softwaru a nainstalujte všechny dostupné aktualizace softwaru podpory systému Windows. Pokud se Mac po instalaci aktualizace restartuje, znovu otevřete okno Aktualizace softwaru a nainstalujte další aktualizace. Stránka 5
Starší počítače Mac potřebují k instalaci systému Windows jednotku USB. Informace o tom, jestli Mac potřebuje externí USB disk, najdete v článku Další informace v článku Podpory Apple, kde najdete informace o tom, jak nainstalovat Windows do Macu pomocí Boot Campu. Pokud máte novější model Macu, který
nevyžaduje usb disk, postupujte podle pokynů v části Instalace Windows na novější Mac.To zjistěte, která verze Windows mac podporuje, přečtěte si informace o požadavcích na systém podpory Apple pro instalaci Windows pomocí Boot Campu pro macOS.Před instalací Windows nainstalujte všechny aktualizace
macOS.Přihlaste se k Macu, zavřete všechny otevřené aplikace a pak se odhlaste od všech ostatních uživatelů. Vyberte nabídku Apple &gt; App Store, klikněte na Aktualizace a nainstalujte všechny dostupné aktualizace. Pokud se Mac po instalaci aktualizace restartuje, v nabídce Apple znovu vyberte příkaz App Store a
nainstalujte další aktualizace. Musíte vytvořit nebo stáhnout ISO obraz plné instalace 64-bitové verze Windows.Do jeden z následujících:Boot Camp Wizard vám pomůže připravit Windows Mac vytvořením nového oddílu systému Windows a pak běží Instalační program systému Windows. Důležité: Pokud používáte
přenosný Mac, nejprve ho připojte ke zdroji napájení. Připojte externí jednotku USB nebo vložte flash disk do portu USB na Macu. Otevřete Průvodce bootovacím táborem (najdete ve složce /Apps/Utilities). Na úvodní obrazovce klikněte na Continue.In kroku výběru úlohy, vyberte všechny úkoly a potom klikněte na



Pokračovat.Pokud nevidíte krok výběru úlohy, nemusíte k instalaci systému Windows používat pevný disk USB nebo flash disk. Postupujte podle pokynů v části Instalace Windows novějším Mac.In krok Vytvořit spouštěcí jednotku USB pro instalaci systému Windows, vyberte obraz ISO systému Windows a jednotku USB
Flash a klepněte na Continue.In kroku Vytvořit oddíl windows, přetažením oddělovače nastavte velikost oddílu pro macOS a Windows. Pokud máte více interních pevných disků, můžete vybrat jiný disk než ten, který spouští systém macOS, a vytvořit na tomto disku jeden oddíl, který je výhradně pro systém
Windows.Důležité: Velikost oddílu později nelze změnit. Pokud potřebujete pomoc s určením nejvhodnější velikosti oddílu systému Windows, přečtěte si Instalační program systému Windows. Klepněte na tlačítko Install.Boot Camp Wizard vytvoří oddíl systému Windows s názvem BOOTCAMP, restartuje Mac a otevře
instalační program systému Windows. Podle těchto pokynů nainstalujte Windows na Mac. V instalačním programu systému Windows postupujte podle pokynů na obrazovce. Po zobrazení výzvy k výběru cíle instalace systému Windows vyberte oddíl BOOTCAMP (pokud jej nevidíte, zkuste seznam oddílů přesunout).
UPOZORNĚNÍ: Nevytvářejte ani neodstraňujte oddíly ani nevybírejte žádný jiný oddíl. Pokud ano, můžete odstranit obsah celého oddílu macOS. Klepněte na tlačítko Formát a potom klepněte na tlačítko OK. Klepněte na tlačítko Další. Dokončete instalaci systému Windows podle pokynů na obrazovce. Po instalaci
softwaru Windows se Mac automaticky restartuje na Windows.Pomocí konfiguračních obrazovek nastavte Systém Windows.Po nastavení konfigurace systému Windows se zobrazí instalační program. Po instalaci systému Windows nainstalujte podpůrný software, který obsahuje ovladače Boot Camp, které podporují váš
hardware, a pokud Macu.Je stále máte externí jednotku USB nebo flash, kterou jste vložili před instalací systému Windows po konfiguraci systému Windows, instalace se spustí automaticky. V opačném případě připojte externí jednotku USB a poklepejte na instalační soubor .exe ve složce BootCamp. Postupujte podle
pokynů na obrazovce. Důležité: Neklepejte na tlačítko Storno v žádném z oken instalačního programu. Pokud se zobrazí zpráva, že software, který instalujete, neprošel testováním loga Windows, klepněte na tlačítko Pokračovat.Během instalace nemusíte reagovat na dialogová okna instalačního programu, která se
zobrazí pouze krátce, ale pokud vás dialogové okno vyzve k instalaci softwaru zařízení, klepněte na tlačítko Nainstalovat.Pokud se po dlouhou dobu nic nestane, je možné, že někde na obrazovce je skryté okno čekající na vaši odpověď. Podívej se za otevřená okna. Po dokončení instalace podpůrného softwaru klikněte
na Dokončit a potom klepnutím na tlačítko Ano restartujte Mac. Zkontrolujte aktualizace softwaru podpory Windows. V macOS použijte příkaz Apple &gt; App Store a nainstalujte všechny dostupné aktualizace. Stránka 6AppleMaciPadiPhoneWatchTVSuport 6AppleMaciPadiPhoneWatchTVSuport
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