
Podręcznik użytkownika iPada  Otwórz 
www.apple.com/pl/support. Na iPadzie: otwórz Safari, 
a następnie stuknij w  . Dostępny także za darmo 
w iBookstore. 

Bezpieczeństwo i obsługa  Zobacz „Bezpieczeństwo, 
obsługa i wsparcie” w Podręczniku użytkownika iPada.

Narażenie na promieniowanie radiowe  Wybierz 
na iPadzie: Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > 
Zastrzeżenia prawne > Narażenie na RF.

Bateria  Bateria litowo-jonowa zainstalowana 
w iPadzie powinna być wymieniana tylko przez Apple 
lub autoryzowany serwis Apple. Zużytej baterii nie 
można wyrzucać razem z odpadkami gospodarstwa 
domowego, musi ona zostać poddana recyklingowi  
lub odpowiednio zutylizowana. Aby dowiedzieć  
się więcej o wymianie i recyklingu baterii, zobacz  
www.apple.com/pl/batteries.

Zgodność z aparatami słuchowymi  Zobacz 
www.apple.com/support/hac lub zajrzyj do  
Podręcznika użytkownika iPada.

Unikanie uszkodzeń słuchu  Aby uniknąć możliwości 
uszkodzenia słuchu, ogranicz czas używania wysokiego 
poziomu głośności. Więcej informacji o dźwięku 
i słuchu dostępnych jest w Internecie pod adresem 
www.apple.com/pl/sound oraz w Podręczniku 
użytkownika iPada.

Podsumowanie rocznej ograniczonej gwarancji 
Apple  Apple gwarantuje brak wad materiałowych 
i wykonawczych dołączonego produktu i akcesoriów 
przez rok od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje 
zwykłego zużycia, przypadkowych uszkodzeń ani 
uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia. Aby 
skorzystać z naprawy serwisowej, zadzwoń do Apple, 
odwiedź sklep detaliczny Apple lub autoryzowany 
serwis Apple. Dostępne opcje serwisowe zależą od 
kraju, w którym uzyskujesz naprawę serwisową. 
Serwis iPada może być ograniczony do kraju zakupu 
urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz przesyłki 
międzynarodowe mogą być objęte opłatą. Szczegółowe 
zasady oraz informacje dotyczące uzyskiwania naprawy 
serwisowej dostępne są na stronach www.apple.com/
pl/legal/warranty oraz www.apple.com/pl/support. 
Podczas aktywowania produktu możesz przeczytać 
kopię gwarancji oraz przesłać ją na swój adres email. 
Korzyści wynikające z gwarancji stanowią dodatek  
do uprawnień gwarantowanych przez lokalne  
prawa konsumenta.

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.

Certyfikaty  Certyfikaty i oznaczenia zgodności 
iPada dostępne są na samym urządzeniu. Wybierz  
Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Certyfikaty. 
Dodatkowe informacje prawne dołączone są do 
rozdziału „Bezpieczeństwo, obsługa i wsparcie” 
w Podręczniku użytkownika iPada. 

Oświadczenie o zgodności z przepisami 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.

Ważne:  Nieautoryzowane przez Apple zmiany lub 
modyfikacje tego urządzenia mogą skutkować 
unieważnieniem zgodności ze standardami EMC oraz 
standardami dotyczącymi urządzeń bezprzewodowych, 
powodując anulowanie prawa do posługiwania 
się nim. Wykazano spełnienie standardów EMC 

Informacje o iPadzie



tego urządzenia w warunkach, które obejmowały 
wykorzystanie zgodnych urządzeń peryferyjnych oraz 
przewodów ekranowanych. Do łączenia elementów 
systemu należy używać wyłącznie zgodnych urządzeń 
peryferyjnych oraz przewodów ekranowanych, aby 
uniknąć możliwości powodowania zakłóceń pracy 
urządzeń radiowych, telewizyjnych i innych urządzeń 
elektronicznych.

Oświadczenie o zgodności z prawem Kanady  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.

Deklaracja zgodności z przepisami Unii Europejskiej  
Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie 
bezprzewodowe jest zgodne z podstawowymi 
wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi 
postanowieniami Dyrektyw RTTE oraz EMF.

Kopia deklaracji zgodności z przepisami Unii 
Europejskiej dostępna jest w Internecie pod adresem 
www.apple.com/euro/compliance.

Praca tego urządzenia przy częstotliwości od  
5150 MHz do 5350 MHz jest dopuszczalna tylko 
wewnątrz pomieszczeń. 
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