
iPad - המדריך למשתמש/ת  עבור/י אל 
www.apple.com/support. ב-iPad, פתח/י את Safari ולאחר 

. המדריך זמין גם ללא תשלום  מכן הקש/י על 
 .iBookstore-ב

 iPad-בטיחות וטיפול  ראה/י ״בטיחות, טיפול ותמיכה״ ב
- המדריך למשתמש/ת.

חשיפה לקרינת תדרי רדיו  ב-iPad, עבור/י אל ״הגדרות״ < 
״כללי״< ״אודות״< ״מידע משפטי״ < ״חשיפה לקרינת תדרי רדיו״.

סוללה  את סוללת הליתיום-יון של ה-iPad יש להחליף אך ורק 
באמצעות Apple או ספק מורשה שלה. בנוסף, יש למחזר את 
הסוללה או להשמיד אותה בנפרד מפסולת משק הבית. למידע 

בנושא מחזור והחלפה של הסוללה, עבור/י אל 
.www.apple.com/il/batteries

תמיכה במכשירי שמיעה )HAC(  עבור/י אל 
www.apple.com/support/hac או עיין/י ב-iPad - המדריך 

למשתמש/ת.

מניעת נזק לשמיעה  על-מנת למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין 
להאזין בעוצמות קול גבוהות למשכי זמן ארוכים. מידע נוסף 

בנושא עוצמת קול ושמיעה זמין באינטרנט בכתובת 
www.apple.com/sound וב-iPad - המדריך למשתמש/ת.

סיכום האחריות המוגבלת של Apple לשנה  Apple מספקת 
אחריות למוצר החומרה הכלול ולאביזריו כנגד פגמים בחומרים 
ובעבודה למשך שנה מתאריך הרכישה המקורית. Apple אינה 

אחראית על בלאי רגיל של המוצר ואף לא על נזק שייגרם 
כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה. לקבלת שירות, פנה/י אל 

Apple, או בקר/י בחנות של Apple או אצל ספק שירות מורשה 
מטעמה - אפשרויות השירות הזמינות תלויות במדינה שבה 

השירות נדרש. השירות עבור iPad עשוי להיות מוגבל למדינה 
שבה המוצר נרכש. עשויים לחול דמי שיחה ומשלוח בינלאומי. 

את התנאים במלואם ומידע מפורט בנושא קבלת שירות ניתן 
למצוא בכתובת www.apple.com/legal/warranty ובכתובת 
www.apple.com/support. במהלך ההפעלה תוכל/י לקרוא 

עותק של האחריות ולשלוח אותו לכתובת הדוא״ל שלך. הטבות 
האחריות באות בנוסף לזכויות הקיימות במסגרת חוקי 

הצרכנות המקומיים.

For Canadian Consumers:  Residents of Quebec are 
governed by that province’s consumer protection 
legislation. Les résidents du Québec sont régis par 
la législation sur la protection du consommateur de 
cette province.

עמידה בתקנים  מידע אודות עמידה בתקנים, רישיונות וסימני 
תאימות ספציפיים ל-iPad ניתן למצוא ב-iPad. עבור/י אל 

״הגדרות״ < ״כללי״< ״אודות״< ״מידע משפטי״ < ״תקנים״. מידע 
נוסף בנושא תקנים כלול בפרק ״בטיחות, טיפול ותמיכה״ 

ב-iPad - המדריך למשתמש/ת. 

FCC-עמידה בדרישות ה
This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference,  
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Note:  This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment 

and receiver.
 Â Connect the equipment to an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV 

technician for help.

 Apple הערה חשובה:  שינויים במוצר זה שלא אושרו על-ידי
עשויים לבטל את התאימות האלקטרומגנטית (EMC) והעמידה 
בתקנים האלחוטיים של המכשיר, ולהביא להשעיית הרשאתך 

להשתמש במוצר. מכשיר זה הוכיח עמידות בדרישות התקן 
האלקטרומגנטי שכללו את השימוש בהתקני קצה תקניים 

ובכבלים מוגנים תקניים בין רכיבי המערכת. חשוב להשתמש 
באביזרים תקניים ובכבלים מוגנים תקניים בין רכיבי המערכת 

כדי למזער את הסיכוי ליצירת הפרעות למכשירי רדיו, טלוויזיה 
ומכשירים אלקטרוניים אחרים.

עמידה בדרישות הקנדיות  
This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי  Apple בע״מ מצהירה 
בזאת כי מכשיר אלחוטי זה תואם לדרישות היסוד ולתקנות 

.EMF-ו R&TTE רלוונטיות אחרות של הנחיית

ניתן לצפות בעותק של ההצהרה בנושא תאימות עבור האיחוד 
 האירופי באינטרנט בכתובת:

.www.apple.com/euro/compliance

iPad-פרטי ה



מכשיר זה מוגבל לשימוש במקומות סגורים בלבד בעת תפעולו 
בטווח התדרים 5150 עד 5350 מה״צ. 

 

הודעה בדבר עמידה בתקנים היפניים - הצהרת עמידה 
B קבוצה VCCI-ב
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