
iPad felhasználói útmutató  Lásd: www.apple.com/
hu/support. Az iPaden nyissa meg a Safarit, majd 
koppintson a   szimbólumra. Az iBookstore 
alkalmazásban szintén ingyenesen rendelkezésére áll.

Biztonsági és kezelési tudnivalók  Lásd a „Biztonság, 
kezelés és támogatás” című részt az iPad felhasználói 
útmutatóban.

A rádiófrekvenciás energia hatása  Az iPaden válassza 
a Beállítások > Általános> Infó> Jogi > RF-hatás 
menüpontot.

Akkumulátor  Az iPadben lévő lítiumion-akkumulátort 
kizárólag az Apple vagy az Apple által meghatalmazott 
szolgáltató cserélheti ki, és az akkumulátort a háztartási 
hulladékoktól elkülönítve kell újrahasznosítani vagy 
leselejtezni. Az akkumulátor újrahasznosítására és 
cseréjére vonatkozó tudnivalókért látogasson el a  
www.apple.com/hu/batteries weboldalra.

Hallókészülékekkel való kompatibilitás Látogasson 
el a www.apple.com/support/hac weboldalra, vagy 
tekintse meg az iPad felhasználói útmutatót.

Halláskárosodás elkerülése Az esetleges 
halláskárosodás elkerülése érdekében ne használjon  
túl magas hangerőt túl hosszú ideig. A hangról és 
hallásról további tudnivalókat a www.apple.com/sound  
weboldalon és az iPad felhasználói útmutatóban 
olvashat.

Az Apple által nyújtott, egy évre szóló korlátozott 
jótállás összefoglalása Az Apple szavatolja, hogy a 
hardvertermékei és tartozékai az eredeti vásárlástól 
számított egy évig anyag- és megmunkálási 
hibáktól mentesek maradnak. Az Apple a normál 
elhasználódásra, illetve a balesetek vagy visszaélések 
miatt bekövetkező károkra nem biztosít garanciát. 
A szolgáltatás igénybevételéhez hívja fel az Apple 
munkatársait, látogasson el egy Apple szaküzletbe, 
vagy keresse fel az Apple egyik hivatalos szolgáltatóját. 
A rendelkezésre álló szolgáltatások köre attól az 
országtól függ, amelyben a szolgáltatást igénybe 
kívánja venni. Elképzelhető, hogy az iPad szolgáltatás 
az eredeti értékesítési országra van korlátozva. 
Előfordulhat, hogy a hívásokért vagy nemzetközi 
kiszállításért külön díjat kell fizetni. A szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó teljes körű feltételek és 
részletes információk a www.apple.com/legal/warranty  
és www.apple.com/hu/support weboldalon találhatók. 
Az aktiválás során elolvashatja a jótállást, és küldhet 
magának egy másolatot róla e-mail üzenetben. A 
jótállásba foglalt előnyök az adott országban érvényes 

fogyasztóvédelmi törvényeken kívül állnak  
a felhasználók rendelkezésére.

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.

Szabályozás  Az iPad szabályozási tudnivalói, 
tanúsítványa és megfelelőségi jelzései az iPaden 
találhatók. Válassza a Beállítások > Általános > Infó > 
Jogi > Szabályozó elemet. A kiegészítő szabályozási 
tudnivalók a „Biztonság, kezelés és támogatás” című 
részben találhatók az iPad felhasználói útmutatóban. 

FCC-megfelelőségi nyilatkozat  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.

Fontos:  Ebben a termékben az Apple által nem 
engedélyezett módosítás végrehajtása megsértheti 
az EMC- és vezeték nélküli megfelelést, megszüntetve 
ezáltal az Ön jogosultságát a termék működtetésére. 
Ez a termék bizonyította az EMC-megfelelőséget olyan 
esetekben, amikor a rendszerkomponensek között 
megfelelő perifériális eszközök és árnyékolt kábelek 
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használatára került sor. Fontos, hogy megfelelő 
perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket használjon 
a rendszerkomponensek között, mivel így csökkenti 
a rádiók, televíziók és egyéb elektronikus eszközök 
számára okozott interferencia lehetőségét.

Kanadai megfelelőségi nyilatkozat  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.

EU-megfelelőségi nyilatkozat  Az Apple Inc. kijelenti, 
hogy ez a vezeték nélküli eszköz megfelel az R&TTE és 
az EMF irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat másolata a 
www.apple.com/euro/compliance weboldalon 
érhető el.

Ez az eszköz kizárólag beltérben használható az 
5150–5350 MHz-es frekvenciasávban. 

 
Japán megfelelőségi nyilatkozat – VCCI B osztályú 
nyilatkozat
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