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מסמך זה, מידע חשוב בנושא המוצר, מכיל מידע בנושאי 
בטיחות, טיפול, השמדה ומחזור, מידע בנושא תקנות ופרטי 

.iPad-רישיון תוכנה וכן אחריות מוגבלת לשנה עבור ה

ניתן למצוא מידע בנושא מחזור, השמדה ועוד נושאים 
 הקשורים לסביבה במדריך למשתמש/ת ב-iPad בכתובת:  

support.apple.com/he_IL/manuals/ipad

±

�  קרא/י את כל המידע בנושא בטיחות שלהלן 
 iPad-ואת הוראות ההפעלה בטרם השימוש ב
כדי למנוע פציעה. להוראות הפעלה מפורטות, 

 iPad-ראה/י את המדריך למשתמש/ת ב
help.apple.com/ בכתובת ,iPad-במכשיר ה

ipad או דרך הסימניה של המדריך למשתמש/ת 
ב-iPad ב-Safari. לקבלת גירסה ניתנת 

 iPad-להורדה של המדריך למשתמש/ת ב
והגירסה העדכנית ביותר של המסמך מידע 

 חשוב בנושא המוצר, היכנס/י לאתר:  
support.apple.com//he_IL/manuals/ipad

מידע חשוב בנושא בטיחות ותפעול

 אזהרה:  אי-הקפדה על הוראות בטיחות אלו עלולה 
 iPad-להוביל לשריפה, התחשמלות, או פגיעה אחרת ב

או ברכוש אחר.

נשיאה והחזקה של ה-iPad  ה-iPad מכיל רכיבים 
רגישים. אין להפיל, לפרק, לפתוח, לרסק, לכופף, לשנות 

את הצורה, לחורר, לגרוס, להכניס למיקרוגל, לשרוף, 
 .iPad-לצבוע או להחדיר חפצים זרים ל

התרחקות ממים וממקומות רטובים  אין להשתמש 
ב-iPad בגשם או ליד כיורים או מקומות לחים אחרים. יש 
להיזהר שלא לשפוך על ה-iPad נוזלים או דברי מזון. אם 
 iPad-נרטב, נתק/י את כל הכבלים, כבה/י את ה iPad-ה

)לחץ/י והחזק/י בכפתור ה- “מצב שינה” והחלק/י את 
החץ שמופיע על המסך( לפני הניקוי. אפשר/י למכשיר 

להתייבש לחלוטין בטרם תפעיל/י אותו שוב. אין לייבש את 
ה-iPad באמצעות מקור חום חיצוני, כגון מיקרוגל או מייבש 

שיער. מכשיר iPad שניזוק כתוצאה מחשיפה לנוזלים 
אינו ניתן לתיקון. 

תיקון או עריכת שינויים ב-iPad  לעולם אל תנסה/י 
לתקן או לשנות את ה-iPad בעצמך. פירוק ה-iPad עלול 
 iPad-לגרום נזק שלא יהיה מכוסה במסגרת האחריות. ה
אינו מכיל רכיבים הניתנים להחלפה על-ידי המשתמש/ת. 

 Apple לקבלת שירות, יש לפנות לספק שירות מורשה של
בלבד. אם ה-iPad בא במגע עם נוזלים, חורר או נפל 

מגובה רב, אין להשתמש בו, אלא קודם כל יש לקחת אותו 
לספק שירות מורשה של Apple. למידע בנושא שירות, 

בחר/י ב״עזרה בנושא iPad״ בתפריט ״עזרה״ ב-iTunes או 
 www.apple.com/support/ipad/service  :היכנס/י לאתר

החלפת הסוללה  את הסוללה של ה-iPad יש להחליף רק 
 .Apple או אצל ספק שירות מורשה של Apple בחברת

 למידע נוסף בנושא שירות להחלפת סוללות:  
www.apple.com/batteries/replacements.html
הטענת ה-iPad  על-מנת להטעין את ה-iPad, יש 

להשתמש אך ורק בכבל המעגן-USB של Apple עם 

מתאם חשמל USB של 10 ואט מתוצרת Apple, או בשקע 
USB בעל עוצמה גבוהה במכשיר אחר התואם את תקן 

USB 2.0, במוצר או באביזר אחר ממותג-Apple המיועד 
לפעול עם ה-iPad או באביזר של חברה חיצונית המורשה 

.Apple ״ של Works with iPadלהשתמש בסמל ״

יש לקרוא את הוראות הבטיחות עבור כל מוצר או אביזר 
במלואן לפני השימוש עם iPad .Apple אינה אחראית 

לתפעול אביזרים של ספקים חיצוניים או לתאימות שלהם 
לתקני בטיחות ולתקנות.

בעת שימוש במתאם החשמל USB  10  ואט  מתוצרת 
Apple להטענת ה-iPad, ודא/י שמתאם החשמל מורכב 

כהלכה בטרם חיבורו לשקע חשמל. לאחר מכן הכנס/י את 
ספק הכוח USB  10 ואט  מתוצרת Apple בחוזקה לשקע 
החשמל. אין לחבר או לנתק את ספק הכוח USB  10 ואט  

מתוצרת Apple בידיים רטובות.

ספק הכוח USB  10 ואט מתוצרת Apple עשוי להתחמם 
במהלך שימוש רגיל. יש להקפיד תמיד על אוורור מספק 

בסביבת ספק הכוח USB  10 ואט מתוצרת Apple ולנקוט 
זהירות בטיפול בו. יש לנתק את ספק הכוח USB  10 ואט 

מתוצרת Apple אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים: 

Â  .כבל החשמל או התקע נשחקו או נפגמו

Â  .המתאם חשוף לגשם, נוזלים או לחות מוגזמת

Â  .מארז המתאם נפגם

Â  .נדמה לך כי המתאם מחייב שירות או תיקון

Â  .ברצונך לנקות את המתאם

מניעת פגיעה בכושר השמיעה קיים סיכון לאובדן כושר 
השמיעה לצמיתות על-ידי שימוש בשפופרת, באוזניות, 
בדיבורית או באוזניה בעוצמת שמע גבוהה. השתמש/י 
רק בשפופרות, אוזניות, דיבוריות ורמקולים המתאימים 

למכשירך. הפעל/י את האודיו ובדוק/י את העוצמה לפני 
שתכניס/י אותו לאוזן. את/ה עלול/ה להתרגל במשך הזמן 
לעוצמת קול גבוהה יותר שעשויה להישמע נורמלית, אך 

למעשה ביכולתה לפגוע בכושר השמיעה שלך. אם יש 
לך צלצולים באוזניים או שאת/ה שומע/ת דיבור בצורה 

עמומה, הפסק/י להאזין ופנה לבדיקת  שמיעה. ככל 
שעוצמת הקול גבוהה יותר, כך עשוי הנזק לכושר השמיעה 
להיגרם במהירות רבה יותר. מומחי שמיעה ממליצים להגן 

על כושר השמיעה באמצעים הבאים: 

Â  ,הגבל/י את משך השימוש בשפופרת, באוזניות
בדיבורית או באוזניה בעוצמת שמע גבוהה. 

Â  הימנע/י מהגברת עוצמת השמע כדרך לנטרל רעשים
מהסביבה.

Â  הנמך/י את עוצמת השמע אם אינך מצליח/ה לשמוע
את האנשים המדברים סביבך. 

למידע כיצד ניתן להגביל את עוצמת השמע ב-iPad, ראה/י 
.iPad-את המדריך למשתמש/ת ב

בטיחות בעת נהיגה ורכיבה השימוש ב-iPad לבד או 
עם אזניות )אפילו באוזן אחת בלבד( בעת נהיגה ברכב 

או רכיבה על אופניים אינו מומלץ, ובאזורים מסוימים אף 
מנוגד לחוק. ברר/י מהם החוקים והתקנות בנוגע לשימוש 
במכשירים ניידים כגון ה-iPad באזורים בהם הינך נוהג/ת 
או רוכב/ת, ופעל/י לפיהם. שים/י לב ונקוט/י זהירות בעת 

נהיגה או רכיבה. אם החלטת להשתמש ב-iPad בעת 
נהיגה, שים/י לב לקווים המנחים הבאים:



Â  מתן תשומת לב מרבית לנהיגה או לרכיבה וכן למצב
בכביש. שימוש במכשיר נייד בזמן נהיגה או רכיבה עלול 

להסיח את דעתך. אם את/ה חש/ה שהדבר מפריע או 
מסיח את דעתך בזמן תפעול כלי רכב מכל סוג שהוא, 

רכיבה על אופניים או ביצוע פעולה כלשהי המחייבת את 
תשומת לבך המלאה, עצור/י בצד הדרך וחנה/י אם תנאי 

הנהיגה מחייבים זאת.

Â  אין לשלוח דוא״ל, לרשום לעצמך פתקים, לחפש
מספרי טלפון או לבצע כל פעולה אחרת הדורשת את 

תשומת הלב שלך בזמן נהיגה. כתיבה או קריאה של 
דוא״ל, כתיבת רשימה של משימות או חיפוש בפנקס 
הכתובות מסיטים את תשומת הלב שלך מהאחריות 

העיקרית, שהינה לנהוג בזהירות.

ניווט בטוח  אם ב-iPad יש יישומים המספקים מפות, 
כיוונים במצפן דיגיטלי, הוראות הגעה או סיוע בניווט 

מבוסס-מיקום, השימוש בהם הוא אך ורק לצורך סיוע 
בסיסי בניווט, ואין להסתמך עליהם לקביעה מדויקת של 

מיקומים, מידת קרבה, מרחק או כיוון.

מפות, מצפן דיגיטלי, הוראות נסיעה ויישומים מבוססי 
מיקום הניתנים על-ידי Apple תלויים בנתונים שנאספו 

על-ידי חברות חיצוניות ובשירותים שהן מספקות. שירותי 
נתונים אלה עשויים להשתנות, וייתכן שלא יהיו זמינים 

בכל האזורים הגיאוגרפיים. כתוצאה מכך, ייתכן שהמפות, 
הכיוונים במצפן הדיגיטלי, הוראות הנסיעה או המידע 
המבוסס על מיקום יהיו בלתי מדויקים, לא מלאים או 

שלא יהיו זמינים. 

ה-iPad מכיל מצפן דיגיטלי פנימי, הממוקם בפינה הימנית 
העליונה של ה-iPad. רמת הדיוק של כיוונים שהמצפן 

הדיגיטלי מספק עשויה להיות מושפעת לרעה מהפרעות 
מגנטיות או הפרעות סביבתיות אחרות. לעולם אין לסמוך 
אך ורק על המצפן הדיגיטלי לקביעת כיוונים. השווה/י בין 
המידע המוצג על-גבי ה-iPad לשילוט סביבך, והסתמך/י 
על השלטים בכל מקרה של סתירה בין המידע במכשיר 

למידע המופיע בשטח. 

בכלי רכב המצויידים בכריות אוויר  כריות אוויר 
מתנפחות בעוצמה רבה. אין לאחסן את ה-iPad או כל 

אחד מהאביזרים שלו באזור מעל כרית האוויר או באזור 
שבו היא פועלת.

עילפון, אובדן הכרה ולחץ בעיניים  אחוז קטן 
מהאוכלוסיה עשויה לסבול מעילפון או מאובדן הכרה )גם 

אצל מי שמעולם לא חווה אובדן הכרה או עילפון בעבר( 
בעת חשיפה להבזקי אור או לדפוסי אור האופייניים 

למשחקים או לצפייה בסרטונים. אם חווית התקפים או 
אובדן הכרה, או שקיימת במשפחתך היסטוריה של מקרים 

כאלה, פנה/י לרופא לפני השימוש במשחקים או הצפייה 
 iPad-יש להפסיק מיד את השימוש ב .iPad-בסרטי וידיאו ב

ולפנות לרופא/ה במקרה של כאבי ראש, אובדן הכרה, 
עילפון, פרכוסים, עוויתות שרירים, התעלפויות, תנועות 

לא רצוניות או סחרחורת. על-מנת לצמצם את הסיכון של 
כאבי ראש, אובדן הכרה, עילפון ולחץ בעינים, הימנע/י 

משימוש ממושך, הרחק/י את ה-iPad מהעיניים, השתמש/י 
ב-iPad בחדר מואר ועשה/י הפסקות באופן תדיר. 

רכיבים העשויים מזכוכית  הכיסוי החיצוני של המסך 
של ה-iPad עשוי מזכוכית. אם ה-iPad נופל או בא במגע 

פתאומי עם אובייקט חזק במיוחד, זכוכית זו עלולה 
להתנפץ. אם הזכוכית נסדקת או נשברת, אין לגעת בה 

 .iPad-או לנסות להסיר אותה, אלא להפסיק להשתמש ב
זכוכית שהתנפצה כתוצאה משימוש בלתי-הולם או חבלה 
אינה מכוסה במסגרת האחריות. יש להפסיק את השימוש 

ב-iPad עד  להחלפת הזכוכית על-ידי חברת Apple או 
.Apple ספק שירות מורשה של

סכנות חנק  ה-iPad מכיל רכיבים קטנים, העלולים להוות 
סכנת חנק עבור ילדים קטנים. שמור/י את ה-iPad ואת 

האביזרים שלו הרחק מהישג-ידם של ילדים קטנים.

תנועות חוזרות  בעת ביצוע פעולות חוזרות, כגון הקלדה 
או משחק ב-iPad, הינך עשוי/ה לחוש מדי פעם אי-נוחות 

בידיים, בזרועות, בכתפיים, בצוואר או באזורים אחרים 
בגוף. יש להקפיד על הפסקות תכופות, ובמקרה של 

תחושת אי-נוחות במהלך השימוש או אחריו, יש להפסיק 
את השימוש מיד ולפנות לרופא.

החזקת ה-iPad  ניתן להחזיק ב-iPad ולהשתמש בו במגוון 
 iPad-דרכים. חשוב להיות בתנוחה נוחה בעת השימוש ב

ולצאת להפסקה לעתים קרובות. השתמש/י בחיקך, 
בשולחן או באביזר עגינה לתמיכה ב-iPad בעת השימוש.

 iPad-אזורים שעלולים להיות דליקים  כבה/י את ה
)לחץ/י לחיצה ארוכה על הכפתור ״מצב שינה״ ואז החלק/י 

את החץ שעל-גבי המסך( כאשר הינך נמצא/ת באזור 
שבו יש סכנת התלקחות. אין להטעין את ה-iPad, ויש 

לציית לכל השלטים וההוראות בסביבה. גיצים בסביבות 
כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, העלולים להוביל 

לפציעה חמורה ואף למוות.

סביבות נפיצות או דליקות בדרך כלל מסומנות היטב, אך 
הדבר אינו תמיד כך. דוגמאות לאזורים כאלה: מקומות 

תדלוק )כגון תחנות דלק(; אזורים שמתחת לסיפונים של 
אוניות; מתקנים להובלה או לאחסון של דלק או חומרים 

כימיים; כלי רכב המשתמשים בגז נוזלי )כמו פרופן או 
בוטן(; אזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים 
)כגון תבואה, אבק או אבקות מתכת(; וכל אזור אחר שבו 

מומלץ בדרך כלל לדומם מנועים.

השימוש במחברים ובשקעים  לעולם אין להכניס תקע 
לתוך שקע בכוח. בדוק/י אם יש ביציאה גורם שחוסם. אם 

המחבר והיציאה אינם מתחברים בקלות יחסית, סביר 
להניח שהם אינם מתאימים זה לזה. ודא/י שהמחבר תואם 

ליציאה ושהכנסת אותו ליציאה בצורה נכונה.

שמירה על טמפרטורות נכונות עבור ה-iPad  יש 
להשתמש ב-iPad במקום שבו הטמפרטורה נעה בין 

0º ל- 35º צלזיוס. טמפרטורות גבוהות או נמוכות מאלו 
המומלצות עלולות לקצר באופן זמני את חיי הסוללה או 

לשבש זמנית את פעולתו של ה-iPad. יש להימנע משינויי 
טמפרטורה או לחות קיצוניים בעת השימוש ב-iPad, מאחר 

שעלול להיווצר עיבוי על ה-iPad או בתוכו.

יש לאחסן את ה-iPad במקום שבו הטמפרטורה היא 
בין 20º-  ל- 45º צלזיוס. אל תשאיר/י את ה-iPad ברכב 

מאחר שהטמפרטורות ברכבים חונים עלולות לחרוג 
מטווח מותר זה.

 iPad-או הטענת הסוללה, מכשיר ה iPad-בעת השימוש ב
מתחמם. המארז החיצוני של ה-iPad עוזר לו להתקרר: 

החום עובר מתוך המכשיר אל האוויר היותר קריר שבחוץ.



שמירה על נקיון ה-iPad מבחוץ  טפל/י ב-iPad בעדינות 
על-מנת לשמר את המראה שלו. אם הינך חושש/ת מפני 

שריטות או מכות, ניתן להשתמש באחד מהנרתיקים 
הרבים הנמכרים בנפרד. לניקוי ה-iPad, תחילה יש לנתק 

את כל הכבלים ולכבות את ה-iPad )לחץ/י לחיצה ארוכה 
על הכפתור ״מצב שינה״ ואז החלק/י את החץ המופיע 

על-גבי המסך(. לאחר מכן השתמש/י בבד רך, לח ונטול 
מוך. אל תאפשר/י כניסה של לחות לפתחים. אין להשתמש 

בנוזלים לניקוי חלונות, בחומרי ניקוי ביתיים, בתרסיסים, 
באלכוהול, באמוניה או בחומרים ממיסים או שורטים לניקוי 
ה-iPad. מעל המסך של ה-iPad יש שכבה נוגדת-שומנים; 
על-מנת להסיר שומנים שנשארו לאחר מגע בידיים, פשוט 

נגב/י את ה-iPad בבד רך וללא מוך. יכולתו של ציפוי זה 
לדחות שומן תתפוגג עם חלוף הזמן ועם השימוש הרגיל. 

שפשוף המסך עם חומר שורט יפחית אותה אף יותר ועשוי 
לגרום לשריטת המסך.

חשיפה לאנרגיה של תדרי רדיו  ה-iPad מכיל משדרי 
רדיו ומקלטי רדיו. כאשר ה-iPad פועל, הוא שולח ומקבל 

אנרגיה של תדרי רדיו )RF( דרך האנטנה שלו. האנטנות 
של המודם האלחוטי ושל Bluetooth® ממוקמות מאחורי 

הסמל של Apple. ה-iPad נבדק ונמצא כי הוא עומד 
בדרישות ה-SAR באשר לחשיפה בעת הפעלת המודם 

.Bluetooth-האלחוטי ו

 ,iPad Wi-Fi + 3G-יש אנטנה סלולרית בקצה העליון של ה
מול כפתור הבית בחלק התחתון. להפקת ביצועים מיטביים 

של המכשיר הנייד שברשותך, ועל-מנת שחשיפת בני 
אדם לגלי רדיו לא תעלה על זו המוגדרת בקווים המנחים 

של ה-IC , FCC והאיחוד האירופי, יש לנהוג תמיד על פי 
ההוראות ואמצעי הזהירות שלהלן: כוון/י את המכשיר כך 

שהאנטנה הסלולרית )הממוקמת מתחת לקצה השחור 
שבחלקו העליון של המכשיר( תימצא הרחק מגופך או 

מאובייקטים אחרים.

 RF-מתוכנן ומיוצר בהתאם למגבלות החשיפה ל iPad
שהגדירו הוועדה הפדרלית לתקשורת )FCC( בארה״ב, 

IC(  Industry Canada( בקנדה וגופי הפיקוח ביפן, באיחוד 
האירופי ובמדינות נוספות. תקן החשיפה עושה שימוש 

ביחידת מדידה המוכרת בשם ״שיעור ספיגה ספציפי״, או 
 FCC-על-ידי ה iPad-שנקבעה עבור ה SAR-מגבלת ה .SAR
 ,Industry Canada היא 1.6 ואט לקילוגרם )ואט/ק״ג(. עבור

המגבלה היא 1.6  ואט/ק״ג. עבור מועצת האיחוד האירופי, 
המגבלה היא 2.0 ואט/ק״ג. בדיקות ל-SAR מבוצעות 

בתנוחות תפעול רגילות, המוגדרות על-ידי גופים אלו, 
כאשר ה-iPad משדר בעוצמה המירבית שאושרה עבורו 

בכל התדרים הנבדקים. על אף שרמת ה-SAR נקבעת לפי 
עוצמת השידור המירבית שאושרה עבור כל תדר ותדר, 

רמת ה-SAR בפועל של ה-iPad בעת שהוא פועל עשויה 
 iPad-להיות נמוכה בהרבה מהערך המירבי, מאחר שה

מתאים את עוצמת השידור הסלולרי שלו בהתאם לכיוון 
ולמידת הקרבה שלך לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל 

שהינך קרוב/ה יותר לתחנת בסיס סלולרית, כך רמת 
עוצמת השידור הסלולרי נמוכה יותר.

 , FCC-נבדק,1 ונמצא כי הוא עומד בהנחיות של ה iPad-ה
IC והאיחוד האירופי בנוגע לחשיפה לגלי רדיו בעת הפעלת 
מכשירים סלולריים. להלן ערכי ה-SAR המירביים עבור כל 

תדר ותדר בבדיקה של ה-iPad במגע ישיר עם הגוף: 

FCC & IC SAR

)MHz( פס תדר SAR-ערך ה

המרבי עבור 

1 גרם שקבעו 
 IC-וה FCC-ה

)ואט לקילוגרם(

ערך עליון 

)ואט/ק״ג(

A1416 דגם

2400-2483.5  1.61.15

5150-5250  1.60.52

5250-5350  1.61.16

5500-5700  1.61.19

5725-5850  1.61.19

SAR באיחוד האירופי

פס תדר פס

)MHz(

ערך 

 SAR-ה

המירבי 

עבור 10 

גרם שקבע 

האיחוד 

האירופי 

)ואט/ק״ג(

ערך 

 עליון

)ואט/

ק״ג(

A1416 דגם

Wi-Fi 2.4 GHz2400-2483.5  20.52

Wi-Fi 5 GHz5150-5350  20.26

5470-5725  20.46

ניתן להגביל את החשיפה שלך עוד יותר על-ידי הגבלת 
משך השימוש ב-iPad במצב אלחוטי, וזאת מאחר שהזמן 

הוא אחד הגורמים המשפיעים על מידת החשיפה של 
האדם, ועל-ידי הרחקת גופך מה-iPad, מאחר שרמת 
החשיפה מצטמצמת משמעותית ככל שהמרחק גדל.

מידע נוסף  למידע נוסף של ה-FCC בנושא החשיפה לגלי 
www.fcc.gov/oet/rfsafety  :רדיו, היכנס/י לאתר

 Compliance Certification המכשיר נבדק על-ידי  1

Services, Fremont, CA, בהתאם לתקנים ולהנחיות 
 FCC OET Bulletin 65,-בנושא מדידה, אשר הוגדרו ב

 IEEE 1528-2003 וכן )Supplement C )Edition 01-01
ו-Canada RSS 102. ה-iPad עומד בדרישות החשיפה 

ל-RF 1999/519/EC, המלצות המועצה מה-12 ביולי 
1999 בנושא הגבלת החשיפה של הציבור הרחב לשדות 

 .]EC/1999/519[ אלקטרומגנטיים



ה-FCC ומנהל המזון והתרופות האמריקאי )FDA( מפעילים 
www.fda.gov/Radiation- אתר אינטרנט לצרכנים בכתובת 

 EmittingProducts/default.htmלטיפול בשאלות בנושא 
בטיחות של טלפונים ניידים. היכנס/י לאתר מעת לעת 

על-מנת לקרוא עדכונים.

למידע בנושא מחקרים מדעיים בנושא החשיפה 
לגלי רדיו, עיין/י במאגר הנתונים של מחקרים בנושא 

EMF, המופעל על-ידי ארגון הבריאות העולמי, 
www.who.int/emf  :בכתובת

הפרעות תדרי רדיו  קרינה בתדרי רדיו הנפלטת ממכשירים 
אלקטרוניים עשויה לשבש את פעולתם של מכשירים 

אלקטרוניים אחרים. אף על פי שה-iPad מתוכנן, נבדק 
ומיוצר על-פי תקנות בנושא קרינת רדיו במדינות כגון 

ארה”ב, קנדה, האיחוד האירופי ויפן, המשדרים הסלולריים 
והמעגלים החשמליים ב-iPad עלולים לשבש את פעולתם 

של מכשירים אלקטרוניים אחרים. על כן, יש לנקוט את 
אמצעי הזהירות הבאים:

מטוסים  יתכן שבעת טיסה, השימוש ב-iPad ייאסר. 
למידע נוסף בנושא השימוש במצב טיסה לכיבוי המשדרים 

האלחוטיים של ה-iPad, נא לעיין במדריך למשתמש/ת 
 .iPad-ב

כלי רכב  הקרינה של תדרי רדיו על-ידי ה-iPad עלולה 
לפגוע במערכות האלקטרוניות של כלי רכב ממונעים. פנה/י 

ליצרן הרכב או לנציג שלו.

קוצבי לב  אגודת יצרני המכשירים הרפואיים ממליצה 
להקפיד על מרחק מינימלי של 15 ס”מ בין טלפון אלחוטי 
נייד לקוצב לב, כדי למנוע מהפרעות אפשריות לפעולתו. 

אנשים עם קוצבי לב:

Â  במרחק של למעלה מ- 15 ס״מ iPad-תמיד יש להחזיק ב
מקוצב הלב כאשר המכשיר האלחוטי פועל

אם הינך סבור/ה מכל סיבה שהיא שקיימת הפרעה, כבה/י 
את ה-iPad מיד )לחץ/י לחיצה ארוכה על הכפתור של ״מצב 

שינה״ ואז החלק/י את החץ שעל-גבי המסך(.

מכשירים רפואיים אחרים  אם הינך משתמש/ת בהתקן 
רפואי אחר, התייעץ/י עם יצרן המכשיר או עם רופא/ה 

כדי לקבוע האם ההתקן שברשותך מוגן מפני תדרי הרדיו 
.iPad-שמשדר ה

מתקנים רפואיים  ציוד המשמש בתי חולים ומתקנים 
רפואיים אחרים עשוי להיות רגיש במיוחד לתדרי רדיו 

חיצוניים. נא לציית לשילוט או להוראות אנשי הסגל הרפואי 
.iPad-באשר לכיבוי ה

אזורי אש ומטווחים  כדי למנוע הפרעה לפעולות פיצוץ, יש 
לכבות את ה-iPad בעת ההימצאות באזורי אש או באזורים 

שהשילוט בהם מורה לכבות מכשירי קשר דו-כיווניים. יש 
לציית לכל ההוראות והשלטים.

Certification and Compliance
See iPad for the certification and compliance marks 
specific to that device. To view, choose Settings > 
General > About > Regulatory.

Australia
 New

Zealand

 Model A1416

.U.S  Model A1416 
 FCC ID: BCGA1416

Canada  Model A1416 
 IC:  579C–A1416  Meets ICES-003

EU  Model A1416

Japan

Singapore

Important:  Changes or modifications to this product 
not authorized by Apple could void the EMC and 
wireless compliance and negate your authority to 
operate the product. This product has demonstrated 
EMC compliance under conditions that included the 
use of compliant peripheral devices and shielded 
cables between system components. It is important 
that you use compliant peripheral devices and 
shielded cables between system components to 
reduce the possibility of causing interference to 
radios, televisions, and other electronic devices.

FCC Compliance Statement 
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.

Wireless Radio Use:  This device is restricted to 
indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz 
frequency band. Cet appareil doit être utilisé à 
l’intérieur.

Canadian Compliance Statement 
Complies with the Canadian ICES-003 Class B 
specifications. Cet appareil numérique de la 
Classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada. This device complies with RSS 210 of 
Industry Canada. This Class B device meets all the 
requirements of the Canadian interference-causing 
equipment regulations. Cet appareil numérique de la 
Classe B respecte toutes les exigences du Règlement 
sur le matériel brouilleur du Canada.

This device complies with Industry Canada license-
exempt RSS standard(s). Operation is subject to the 
following two conditions:  (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept 
any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes 
de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet 
appareil ne doit pas provoquer d’interférences et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, 
y compris celles susceptibles de provoquer un 
fonctionnement non souhaité de l’appareil.

European Community Compliance 
Statement
The equipment complies with the RF Exposure 
Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation 
of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the 
general public to electromagnetic fields (0–300 
GHz). This wireless device complies with the R&TTE 
Directive.

EU Declaration of Conformity
Български  Apple Inc. декларира, че 
това устройство с клетъчен, Wi-Fi и 
Bluetooth предавател е в съответствие със 
съществените изисквания и другите приложими 
правила на Директива 1999/5/ЕС.
Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že 
toto mobilní zařízení s technologií Wi-Fi a Bluetooth 
vyhovuje základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, 
at følgende udstyr cellular, Wi-Fi og Bluetooth 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante 
krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass 
sich Mobiltelefon, Wi-Fi und Bluetooth in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.
Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see 
mobiil-, Wi-Fi- ja Bluetooth-seade vastab direktiivi 
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English  Hereby, Apple Inc. declares that this 
cellular, Wi-Fi, and Bluetooth device is in compliance 
with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español  Por medio de la presente Apple Inc. 
declara que este dispositivo celular, Wi-Fi y 
Bluetooth cumple con los requisitos esenciales 
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει 
ότι αυτή η συσκευή κινητού, Wi-Fi και Bluetooth 
συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις 
λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français  Par la présente Apple Inc. déclare que 
l’appareil cellulaire, Wi-Fi, et Bluetooth est conforme 
aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að 
þetta tæki, sem er farsími, þráðlaus og með 
blátannartækni (e: cellular, Wi-Fi and Bluetooth,) 
fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi 
ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.
Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che 
questo dispositivo cellulare, Wi-Fi e Bluetooth 
è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.
Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka cellular, Wi-Fi 
un Bluetooth ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.
Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad korinio, 
„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšio įrenginys atitinka esminius 
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.



Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy 
a mobil, Wi-Fi és Bluetooth megfelel a vonatkozó 
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC 
irányelv egyéb elõírásainak.
Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan Wi-Fi, 
& Bluetooth jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u 
ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-
Dirrettiva 1999/5/EC.
Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat 
het toestel cellular, Wi-Fi, en Bluetooth in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de 
andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette 
mobiltelefon-, Wi-Fi- og Bluetooth-apparatet er i 
samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige 
relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.
Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że 
ten telefon komórkowy, urządzenie Wi-Fi oraz 
Bluetooth są zgodne z zasadniczymi wymogami 
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/EC.
Português  Apple Inc. declara que este dispositivo 
móvel, Wi-Fi e Bluetooth está em conformidade 
com os requisitos essenciais e outras disposições da 
Directiva 1999/5/CE.
Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest 
aparat celular, Wi-Fi și Bluetooth este în conformitate 
cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da so celične naprave 
ter naprave Wi-Fi in Bluetooth skladne z  bistvenimi 
zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 
1999/5/ES.
Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto 
mobilné, Wi-Fi & Bluetooth zariadenie spĺňa 
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.
Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä 
matkapuhelin-, Wi-Fi- ja Bluetooth-tyyppinen laite 
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna 
mobiltelefoni-, Wi-Fi-, och Bluetooth-enhet 
står i överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser 
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
A copy of the EU Declaration of Conformity is 
available at:  www.apple.com/euro/compliance

iPad Wi-Fi + 3G can be used in the following 
countries:

European Community Restrictions 
Français  Pour usage en intérieur uniquement. 
Consultez l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes 
(ARCEP) pour connaître les limites d’utilisation des 
canaux 1 à 13. www.arcep.fr

Japan Compliance Statement— 
VCCI Class B Statement

Wireless Radio Use: This device is restricted to indoor use when 
operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.  
Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.
この製品は、周波数帯域 5.15 ~ 5.35 GHz で動作しているときは、
屋内においてのみ使用可能です。

Taiwan Wireless Statements



מידע לגבי סילוק ומיחזור
לקבלת מידע לגבי תוכנית המיחזור של Apple, בקר/י 

www.apple.com/recycling  :בכתובת

Deutschland:  Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte 
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses 
Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend 
der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden 
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale 
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) 
worden gedeponeerd.

Türkiye:  EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik 
Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının 
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

European Union—Disposal Information:  The 
symbol above means that according to local laws 
and regulations your product should be disposed of 
separately from household waste. When this product 
reaches its end of life, take it to a collection point 
designated by local authorities. Some collection 
points accept products for free. The separate 
collection and recycling of your product at the time 
of disposal will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects 
human health and the environment.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem:  
O símbolo acima indica que este produto e/ou 
sua bateria não devem ser descartadas no lixo 
doméstico. Quando decidir descartar este produto 
e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e 
diretrizes ambientais locais. Para informações sobre  
o programa de reciclagem da Apple, pontos de 
coleta e telefone de informações, visite  
www.apple.com/br/environment.

 הסכם רישיון התוכנה
השימוש ב-iPad פירושו קבלת הסכם רישיון התוכנה של 

 Apple ושל צדדים שלישיים, הנמצא בכתובת: 
www.apple.com/legal/sla

כתב אחריות מוגבלת 
 Apple של חברת

למשך שנה אחת )1( 
 iPad –

עבור מוצרי מותג 
Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק 
הגנת הצרכן לכתב 

אחריות זה  כתב 



אחריות זה מקנה 
לך זכויות משפטיות 
ספציפיות, ועשויות 

לעמוד לך גם זכויות 
נוספות, המשתנות 

ממדינה למדינה )או 
בהתאם לארץ או 

למחוז(. למעט כפי 
שמותר על פי חוק, 
חברת Apple אינה 
מחריגה, מגבילה או 

מתלה זכויות אחרות 
כלשהן העשויות 

לעמוד לך, לרבות 
זכויות שעשויות 

לנבוע מאי-עמידה 
בתנאי חוזה מכירות 

כלשהו. על מנת 
להבין באופן מלא את 

זכויותיך, עליך לעיין 
בחוקים של הארץ, 
המחוז או המדינה 

שלך.

הגבלות אחריות 
שעשויות להשפיע 

על חוק הגנת הצרכן  
במידה המותרת על 

פי חוק, כתב אחריות 
זה והסעדים שנקבעו 

להלן הם בלעדיים 
ובאים במקומם של 
כל כתבי האחריות, 
הסעדים והתנאים 
האחרים, בין אם 

נתנו בעל פה, בכתב, 
מכוח דין, במפורש 

או במשתמע. במידה 
המותרת על פי חוק, 
חברת Apple אינה 
מקבלת על עצמה 

אחריות סטטוטורית 
ואחריות משתמעת 

כלשהי, לרבות ומבלי 
לגרוע מכלליות 
האמור, אחריות 

בדבר סחירות 



והתאמה למטרה 
מסוימת, וכן אחריות 

לפגמים נסתרים 
או חבויים. ככל 

שלא ניתן להתנער 
מאחריות כאמור 

 Apple לעיל, חברת
מגבילה את משך 

תקופת האחריות ואת 
הסעדים בגין אחריות 
כאמור למשך תקופת 
האחריות המפורשת 

האמורה בכתב 
אחריות זה, וכן, על פי 

בחירתה של חברת 
Apple, לשירותי 

התיקון או ההחלפה 
המתוארים להלן. 
במדינות מסוימות 
)ארצות ומחוזות( 

חל איסור על הגבלת 
משך תוקפה של 

אחריות משתמעת 

)או של תנאי(, ולפיכך 
ייתכן שההגבלות 

לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה על 
ידי כתב אחריות 

 Apple זה?  חברת
מעניקה אחריות 
למוצר החומרה 

והאביזרים הנושאים 
 Apple את שם המותג

וכלולים במארז 
המקורי )להלן “מוצר 
Apple”( מפני פגמים 

בחומרים ובעבודת 
הייצור במסגרת 

שימוש רגיל בהתאם 
להנחיות שפורסמו 

 ,Apple על ידי חברת
למשך תקופה 

של שנה אחת )1( 
מתאריך הרכישה 

הקמעונית המקורית 
על ידי הקונה שהוא 



אחריות משלהם, 
 ,Apple אולם חברת

במידה המותרת 
על פי חוק, מספקת 
את מוצריהם “כפי 

שהם” )“AS IS”(. כתב 
אחריות זה אינו מכסה 
תוכנה המופצת על ידי 
חברת Apple, בין אם 

היא נושאת את שם 
המותג Apple ובין אם 
לאו )לרבות, בין היתר, 

תוכנת מערכת(. 
נא לעיין בהסכם 
הרישיון הנלווה 

לתוכנה לפרטים בדבר 
זכויותיך בכל הנוגע 

לשימוש בתוכנה. 
חברת Apple אינה 
מתחייבת שפעולת 
מוצר Apple תהא 

רציפה או נטולת 
שגיאות. חברת 

משתמש הקצה )להלן 
“תקופת האחריות”(. 
ההנחיות שפורסמו 

על ידי חברת 
Apple כוללות, בין 
היתר, מידע הכלול 
במפרטים טכניים, 

במדריכים למשתמש 
ובהודעות שירות.

מה אינו מכוסה על 
ידי כתב אחריות זה?  

כתב אחריות זה אינו 
חל על מוצרי חומרה 

או תוכנה כלשהם 
שאינם נושאים את 
 ,Apple שם המותג
וזאת אף אם נארזו 
או נמכרו ביחד עם 

 .Apple חומרת
יצרנים, ספקים או 

מוציאים-לאור, שאינם 
חברת Apple, עשויים 

לספק לך כתבי 



ביחד עם מוצר אחר; 
)ד( על נזק שנגרם 
כתוצאה מתאונה, 

משימוש לרעה, 
משימוש לקוי, ממגע 

עם נוזל, משריפה, 
מרעידת אדמה או 

מגורם חיצוני אחר; 
)ה( על נזק שנגרם 
כתוצאה מהפעלת 

מוצר Apple באופן 
שחורג מההנחיות 

שפורסמו על ידי 
חברת Apple; )ו( 

על נזק שנגרם על 
ידי פעולות שירות 
)לרבות שדרוגים 

והרחבות( שבוצעו 
על ידי מי שאינו 
נציג של חברת 

Apple או שאינו 
ספק שירות מורשה 

 Apple של חברת

Apple אינה נושאת 
באחריות בגין נזק 

הנגרם כתוצאה מאי-
הקפדה על ההוראות 
המתייחסות לשימוש 

.Apple במוצר

כתב אחריות זה אינו 
חל כדלקמן: )א( על 

חלקים מתּכלים, 
כגון סוללות או 

ציפויי מגן שמיועדים 
להתבלות עם הזמן, 

אלא אם כן הכשל 
אירע כתוצאה מפגם 
בחומרים או בעבודת 

הייצור; )ב( על נזק 
קוסמטי, לרבות, אך 

מבלי להגביל את 
האמור, שריטות, 
פגימות ופלסטיק 
שבור בחיבורים; 

)ג( על נזק שנגרם 
בעקבות שימוש 



 Apple על ידי חברת
או על ידי מפיציה 

המורשים.

האחריות המוטלת 
עליך  עליך להכין 

עותקי גיבוי תקופתיים 
של המידע הכלול 

במדיית האחסון של 
מוצר Apple, על 

מנת להגן על התוכן 
ובתור אמצעי זהירות 

מפני תקלות תפעול 
אפשריות.

לפני קבלת שירות 
במסגרת האחריות, 

חברת Apple או 
נציגיה עשויים 

לדרוש שתמציא 
את פרטי חשבונית 
הרכישה, שתענה 

לשאלות שמיועדות 
לסייע באבחון 

 ;)”AASP“ להלן(
 Apple ז( על מוצר(

שעבר שינוי כדי 
לשנות את תפקודו 

או את יכולותיו 
מבלי שניתנה לכך 

הסכמה בכתב מאת 
חברת Apple; )ח( 
על פגמים שנגרמו 

כתוצאה מבלאי רגיל 
או באופן אחר בגלל 
התיישנות רגילה של 
מוצר Apple; או )ט( 
אם הוסר או הושחת 
מספר סידורי כלשהו 

.Apple ממוצר

הגבלה חשובה  
 Apple חברת

רשאית להגביל את 
מתן השירות הניתן 
במסגרת האחריות 
לארץ שבה נמכר 

מוצר Apple במקור 



כלשהו של תוכנות, 
נתונים או מידע 

אחר שכלול במדיית 
האחסון או בחלק 
אחר כלשהו של 

מוצר Apple שנמסר 
לשירות.

בעקבות שירות 
במסגרת האחריות, 

 Apple מוצר
שברשותך או מוצר 

חלופי יוחזרו לך 
בתצורה כפי שהיה 
מוצר Apple שלך 

בעת הרכישה 
המקורית, בכפוף 

לעדכונים מתאימים. 
כחלק מהשירות 

במסגרת האחריות, 
חברת Apple עשויה 

להתקין עדכוני תוכנה 
אשר ימנעו ממוצר 

Apple לחזור לגרסה 

בעיות פוטנציאליות, 
ושתפעל על פי 

הנהלים של חברת 
Apple לקבלת שירות 

במסגרת האחריות. 
לפני מסירת מוצר 
Apple שברשותך 
לשירות במסגרת 

האחריות, עליך להכין 
עותק גיבוי נפרד של 
תוכן מדיית האחסון, 

להסיר את כל המידע 
האישי שעליו ברצונך 
להגן, ולנטרל את כל 
סיסמאות האבטחה. 

במהלך השירות 
במסגרת האחריות, 

התוכן של מדיית 
האחסון יימחק ומדיית 

האחסון תעבור 
פרמוט-מחדש. חברת 

Apple ונציגיה אינם 
אחראים לאובדן 



במסגרת כתב 
אחריות זה. שירות 
למוצר Apple זה 

חייב להינתן אך ורק 
 Apple על ידי חברת

או על ידי ספק 
שירות מורשה של 

.Apple חברת

כיצד תפעל חברת 
Apple במקרה של 

הגשת תביעה בכפוף 
לכתב האחריות?  
אם במהלך תקופת 
האחריות תוגש על 
ידך תביעה תקפה 

 Apple לחברת
או לספק שירות 

 ,Apple מורשה של
 Apple תפעל חברת

כדלקמן, על פי 
בחירתה: )i( תתקן 

 Apple את מוצר
תוך שימוש בחלקים 

מוקדמת יותר של 
תוכנת המערכת. 
כתוצאה מעדכון 
תוכנת המערכת, 

תיתכן פגיעה 
בתאימות של יישומי 
צד שלישי שהותקנו 
במוצר Apple והם 

עשויים שלא לפעול 
 .Apple עם מוצר
באחריותך יהיה 

להתקין-מחדש את 
כל יתר התוכנות, 

הנתונים והמידע. כתב 
אחריות זה אינו מכסה 

שחזור והתקנה-
מחדש של תוכנות, 

נתונים ומידע אחרים.

הערה חשובה: אין 
לפתוח את מוצר 

Apple. פתיחת מוצר 
Apple עלולה לגרום 

נזק שאינו מכוסה 



חלופי, לרבות חלק 
שניתן להתקנה על 

ידי המשתמש והותקן 
בהתאם להוראות 

שניתנו על ידי חברת 
Apple, תחול יתרת 

תקופת האחריות 
המקורית שניתנה 
למוצר Apple, או 
אחריות לתקופה 

בת תשעים )90( יום 
ממועד ההחלפה או 
התיקון, לפי תקופה 

הכיסוי הארוכה 
מביניהן. במקרה 

של החלפת מוצר 
או חלק או השבת 

מחיר הרכישה, כל 
פריט חלופי הופך 

להיות רכושך והפריט 
שהוחלף או שתמורתו 

הושבה הופך להיות 

חדשים או בחלקים 
מחודשים שווי-ערך 

לחדשים מבחינת 
ביצועים ואמינות; 

)ii( תחליף את מוצר 
Apple במוצר שהוא 

לפחות שווה ערך 
מבחינה תפקודית 

למוצר Apple ומורכב 
מחלקים חדשים ו/או 
מחודשים שווי-ערך 

לחדשים מבחינת 
ביצועים ואמינות; 

או )iii( תשיב לך את 
מחיר הרכישה של 

 .Apple מוצר

חברת Apple רשאית 
לבקש שתחליף 

בעצמך חלקים או 
מוצרים מסוימים 
הניתנים להתקנה 
על ידי המשתמש. 
על חלק או מוצר 



המובאים בהמשך. 
הנציג או ספק 

השירות המורשה של 
Apple יסייעו לקבוע 

 Apple אם מוצר
שברשותך אכן זקוק 
לשירות, ובמידה וכן, 

יביאו לידיעתך באיזה 
אופן תספק חברת 

Apple את השירות. 
בעת הפנייה לחברת 

Apple באמצעות 
הטלפון ייתכנו חיובים 

נוספים בהתאם 
למיקומך הגיאוגרפי. 

מידע מקוון הכולל 
פרטים אודות קבלת 

שירות במסגרת 
האחריות מובא 

בהמשך.

רכושה של חברת 
.Apple

כיצד לקבל שירות 
במסגרת האחריות?  

נא לגשת ולעיין 
במשאבי העזרה 

המקוונים שמתוארים 
להלן לפני פנייה 

לקבלת שירות 
במסגרת האחריות. 

 Apple אם מוצר
שברשותך עדיין 
אינו פועל באופן 

תקין לאחר שימוש 
במשאבים אלה, נא 
לפנות אל נציג של 
חברת Apple, או 

אל חנות קמעונאית 
 ,Apple של חברת

במידה וישנה, או 
אל ספק שירות 

 ,Apple מורשה של
על פי פרטי המידע 



שברשותך לאתר 
שירות תיקונים 
)“ARS”( לצורך 

ביצוע השירות. ברגע 
שתימסר לך הודעה 
שהשירות הושלם, 

יהיה עליך לאסוף ללא 
 Apple דיחוי את מוצר

מהחנות או מהאתר 
של ספק השירות 

 ,Apple המורשה של
 Apple או שמוצר

יישלח ישירות לאתר 
שלך מאתר שירות 

התיקונים.

 )ii( שירות משלוח 
בדואר. אם ייקבע 

 Apple על ידי חברת
 Apple שמוצר

שברשותך זכאי 
לשירות באמצעות 

משלוח בדואר, חברת 
Apple תשלח אליך 

אפשרויות מתן 
שירות במסגרת 
האחריות  חברת 

Apple תספק שירות 
במסגרת האחריות 
באמצעות אחת או 
יותר מהאפשרויות 

הבאות: 

 )i( שירות מסירה 
באתר. באפשרותך 

להחזיר את מוצר 
Apple שברשותך 

לחנות קמעונאית של 
Apple או לאתר של 
ספק שירות מורשה 
של Apple שמספק 

שירות מסירה באתר. 
השירות יבוצע 

באתר, או שהחנות 
הקמעונאית או ספק 

השירות המורשה 
של Apple יישלחו 

 Apple את מוצר



)DIY(. שירות חלפים 
DIY מאפשר לך 

לבצע בעצמך את 
טיפול השירות למוצר 

Apple שברשותך. 
 DIY אם שירות חלפים

זמין בנסיבות העניין, 
הוא יתבצע על פי 

הנוהל הבא.

)א( שירות שבמסגרתו 
חברת Apple מחייבת 

החזרה של המוצר 
או החלק המוחלפים. 
חברת Apple רשאית 

לדרוש אישור לחיוב 
בכרטיס אשראי 
כבטוחה לכיסוי 

המחיר הקמעונאי 
של המוצר או החלק 

המחליפים ושל 
עלויות המשלוח. 

אם אין באפשרותך 
להמציא אישור לחיוב 

שטרי מטען ששולמו 
מראש, ובמידת 

הצורך – חומרי אריזה, 
על מנת שתוכל 

לשלוח את מוצר 
Apple שברשותך אל 
אתר שירות תיקונים 

או אל ספק שירות 
 ,Apple מורשה של

בהתאם להוראות 
חברת Apple. עם 
השלמת השירות, 

אתר שירות התיקונים 
או ספק השירות 

 Apple המורשה של
יחזירו אליך את מוצר 
 Apple חברת .Apple

תישא בתשלום 
המשלוח אליך וממך, 

בתנאי שמולאו כל 
ההוראות. 

)iii( שירות חלפים 
‘עשה זאת בעצמך’ 



שלך ואליו. אם לא 
תחזיר את המוצר 

או החלק המוחלפים 
בהתאם להוראות, או 
אם המוצר או החלק 

שהוחלפו אינם זכאים 
לשירות במסגרת 
האחריות, חברת 

Apple תחייב את 
כרטיס האשראי שלך 

בסכום שאושר.

)ב( שירות שבמסגרתו 
חברת Apple אינה 
מחייבת החזרה של 

המוצר או החלק 
המוחלפים. חברת 

Apple תשלח אליך, 
ללא חיוב, מוצר 

או חלק מחליפים, 
בלוויית הוראות 
התקנה, במידת 

הצורך, וכן דרישות 
כלשהן בכל הקשור 

בכרטיס אשראי, ייתכן 
ששירות חלפים ‘עשה 

 )DIY( ’זאת בעצמך
לא יהיה זמין עבורך 
וחברת Apple תציע 

לך הסדרי שירות 
 Apple אחרים. חברת

תשלח אליך מוצר 
או חלק מחליפים, 

בלוויית הוראות 
התקנה, במידת 

הצורך, וכן דרישות 
כלשהן בכל הקשור 
להחזרת המוצר או 
החלק המוחלפים. 
במידה ותפעל על 

פי ההוראות, חברת 
Apple תבטל את 

האישור לחיוב כרטיס 
האשראי, כך שלא 

תחויב עבור המוצר 
או החלק ועבור 

המשלוח מהאתר 



לקבל שירות בשיטה 
מסוימת כלשהי. מתן 
השירות יהיה מוגבל 
לאפשרויות השירות 

הזמינות בארץ 
שבה נדרש השירות. 
אפשרויות השירות, 

זמינות החלפים וזמני 
התגובה עשויים 

להשתנות מארץ 
לארץ. אם לא ניתן 

להעניק שירות למוצר 
Apple שברשותך 

בארץ שבה הוא 
נמצא, ייתכן שתחויב 

בעלויות המשלוח 
והטיפול. אם השירות 

נדרש בארץ שאינה 
ארץ הרכישה 

המקורית, יחולו עליך 
כל החוקים והתקנות 

בנושא ייצוא וייבוא, 
וכן תהיה אחראי 

לסילוק לאשפה של 
המוצר או החלק 

המוחלפים. 

 Apple ג( חברת(
אינה אחראית בגין 

עלויות עבודה כלשהן 
שבהן תישא בכל 

הקשור לשירות 
חלפים DIY. אם דרוש 
לך סיוע נוסף, פנה אל 
חברת Apple במספר 

הטלפון הרשום 
בהמשך. 

חברת Apple שומרת 
לעצמה את הזכות 
לשנות את השיטה 

שלפיה חברת 
Apple תספק לך את 

השירות במסגרת 
האחריות, וכן את 
הזכאות של מוצר 
Apple שברשותך 



של תנאי, או על 
פי תורה משפטית 

אחרת כלשהי, לרבות 
– אך מבלי להגביל 

את האמור – בגין 
אי שימוש; הפסד 

הכנסה; הפסד רווחים 
בפועל או רווחים 

צפויים )לרבות הפסד 
רווחים מהתקשרות 

חוזית(; הפסד יכולת 
שימוש בכסף; הפסד 

חסכונות צפויים; 
איבוד עסקים; איבוד 

הזדמנויות; פגיעה 
במוניטין; פגיעה בשם 

טוב; איבוד, נזק, 
חשיפה או פגיעה 

בנתונים; או כל 
הפסד או נזק עקיף 

או תוצאתי ללא תלות 
באופן שבו נגרם, 

לרבות צורך בהחלפה 

לתשלומי מכס, מע”מ 
ומסים וחיובים אחרים 

הקשורים לכך. 
במקום בו קיים שירות 

בינלאומי, חברת 
Apple עשויה לתקן 
או להחליף מוצרים 

וחלקים במוצרים 
וחלקים תואמים 

שעומדים בתקנים 
המקומיים. 

הגבלת אחריות  
למעט כפי שאמור 
בכתב אחריות זה 
ובמידה המרבית 
המותרת על פי 

 Apple חוק, חברת
לא תשא באחריות 
בגין נזקים ישירים, 
מיוחדים, נלווים או 

תוצאתיים הנובעים 
מהפרה כלשהי של 

כתב האחריות או 



כתב אחריות זה או 
להחליף את מוצר 

Apple ללא סיכון או 
ללא איבוד של מידע 

המאוחסן במוצר 
Apple כאמור.

במדינות מסוימות 
)ארצות ומחוזות( 
חל איסור להחריג 

או להגביל אחריות 
בגין נזקים משניים 

או תוצאתיים, ולפיכך 
ייתכן כי המגבלות 

שצוינו לעיל לא יחולו 
עליך.

פרטיות  חברת 
Apple תתחזק 

את מידע הלקוחות 
שברשותה ותשתמש 
בו בהתאם למדיניות 
שמירת הפרטיות של 
חברת Apple, שבה 

של ציוד ורכוש, 
עלויות קימום, תכנות 
או שחזור של תוכניות 

מחשב או נתונים 
שאוחסנו במוצר 

Apple או שנעשה 
בהם שימוש במוצר 
Apple, או כל מחדל 
בשמירה על סודיות 

המידע המאוחסן 
.Apple במוצר

ההגבלה האמורה 
לעיל לא תחול על 
תביעות בגין מוות 

או פגיעה גופנית, או 
על כל חבות על פי 
חוק בגין מעשים ו/
או מחדלים במכוון 

ומתוך רשלנות 
 Apple חמורה. חברת

מתנערת מכל מצג 
לפיו בכוחה לתקן כל 

מוצר Apple במסגרת 



חברת Apple נקבעת 
בסופו של מסמך זה 
לפי הארץ או המחוז 
שבהם נרכש מוצר 

 Apple חברת .Apple
או ממשיכיה בתוארה 
זה הם הגוף המעניק 
את האחריות על פי 

כתב אחריות זה. 

ניתן לעיין בכתובת 
www.apple.com/

legal/warranty/
.privacy

הוראות כלליות  אף 
מוכר, סוכן או עובד 

של חברת Apple אינו 
רשאי לבצע כל שינוי, 

הרחבה או הוספה 
בכתב אחריות זה. 
היה ונקבע שתנאי 

כלשהו אינו חוקי או 
שלא ניתן לאוכפו, 
לא יהיה בכך כדי 

להשפיע או לפגוע 
בחוקיותם או ביכולת 
אכיפתם של התנאים 

הנותרים. הסדרתו 
של כתב אחריות 

זה ופרשנותו ייעשו 
על פי חוקי הארץ 
שבה נרכש מוצר 

Apple. זהותה של 



מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך 
בצורה מקוונת:

 מידע בנושא תמיכה בינלאומית
www.apple.com/support/country

 מפיצים מורשים
www.apple.com/buy

Apple ספקי שירות מורשים של 
support.apple.com/kb/HT1434

Apple נויות של 
www.apple.com/retail/storelist/

Apple תמיכה ושירות של 
support.apple.com/kb/HE57
 תמיכה של Apple ללא תשלום

www.apple.com/support/country/ 
index.html?dest=complimentary



 ספק האחריות במחוז או בארץ הרכישה
 מחוז/ארץ הרכישה

 כל הארצות
 כתובת

Apple Sales International 
 Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork,

Republic of Ireland
iPad Warranty v3.0 
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