
iPad-gebruikershandleiding  Ga naar 
www.apple.com/nl/support. Op de iPad opent u Safari 
en tikt u vervolgens op . De handleiding kan ook 
gratis in de iBookstore worden gedownload. 

Veiligheid en gebruik  Raadpleeg het hoofdstuk met 
informatie over ondersteuning, veiligheid en gebruik  
in de iPad-gebruikershandleiding.

Blootstelling aan radiogolven  Tik op uw iPad 
achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' >  
'Info' > 'Juridische informatie'. Hier vindt u meer 
informatie over de blootstelling aan radiogolven.

Batterij  De lithium-ionbatterij van de iPad mag alleen 
worden vervangen door Apple of een door Apple 
erkende serviceaanbieder, en mag niet samen met 
huishoudelijk afval worden weggegooid. De batterij 
kan ook worden gerecycled. Ga naar www.apple.com/
nl/batteries voor meer informatie over het recyclen en 
vervangen van de batterij.

Compatibiliteit met gehoorapparaten  Ga naar 
www.apple.com/support/hac of raadpleeg de  
iPad-gebruikershandleiding.

Gehoorbeschadiging voorkomen  Om schade aan uw 
gehoor te voorkomen, moet u niet gedurende langere 
tijd het volume te hoog instellen. Meer informatie over 
geluid en het gehoor vindt u op www.apple.com/ 
nl/sound en in de iPad-gebruikershandleiding.

Overzicht van de beperkte garantie van Apple van 
een jaar  Apple garandeert dat dit hardwareproduct en 
de bijbehorende accessoires gedurende een periode 
van één jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop 
vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Apple biedt 
geen garantie voor defecten die zijn ontstaan als gevolg 
van normale slijtage of door een ongeval of verkeerd 
gebruik van het product. Als uw apparaat gerepareerd 
moet worden, kunt u telefonisch contact opnemen met 
Apple of naar een Apple Retail Store of een door Apple 
erkende serviceaanbieder gaan. Niet alle reparatieopties 
zijn in alle landen beschikbaar. Mogelijk kunt u uw 
iPad alleen laten repareren in het land waarin u deze 
hebt gekocht. Hieraan kunnen telefoonkosten en 
internationale verzendkosten verbonden zijn. Voor  
de volledige voorwaarden en uitgebreide informatie 
over reparatie gaat u naar www.apple.com/nl/ 
legal/warranty en www.apple.com/nl/support. Het  
is verstandig om tijdens het activeren van uw iPhone 
de garantievoorwaarden door te nemen en per 
e-mail aan uzelf te versturen. De door de garantie 

verleende voordelen vormen een aanvulling op de 
rechten die worden geboden door de toepasselijke 
consumentenwetgeving.

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.

Regelgeving  Informatie over de regelgeving, 
certificeringen en richtlijnen waaraan uw apparaat 
voldoet, vindt u op het apparaat zelf. Tik op 
'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Juridische 
informatie' > 'Richtlijnen'. Meer informatie over 
regelgeving vindt u in het hoofdstuk met informatie 
over ondersteuning, veiligheid en gebruik in de  
iPad-gebruikershandleiding. 

Verklaring van conformiteit - FCC  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.

Informatie over iPad



Belangrijk:  Wijzigingen of aanpassingen aan dit product 
die niet door Apple zijn goedgekeurd kunnen ertoe 
leiden dat het product niet meer aan de EMC-richtlijn 
en de richtlijnen voor draadloze apparatuur voldoet 
en dat uw recht om het product te bedienen mogelijk 
kan komen te vervallen. Uit testen is gebleken dat dit 
product voldoet aan de EMC-richtlijn indien gebruik 
wordt gemaakt van compatibele randapparatuur en 
afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen. 
Wanneer u gebruikmaakt van compatibele 
randapparatuur en afgeschermde kabels tussen 
systeemonderdelen wordt de kans op storing op radio, 
televisie en andere elektronische apparatuur beperkt.

Verklaring van conformiteit voor Canada  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.

Verklaring van conformiteit voor de Europese Unie  
Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat 
voldoet aan de gestelde vereisten en andere relevante 
bepalingen van de R&TTE- en EMF-richtlijn.

Ga naar www.apple.com/euro/compliance voor een 
online-exemplaar van de verklaring van conformiteit 
voor de Europese Unie.

Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik 
binnenshuis in het frequentiebereik van 5150 tot 
5350 MHz. 

 
Verklaring van conformiteit - Japan—
VCCI Klasse B-verklaring
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