
iPad - Manual de utilizare  Accesați www.apple.com/
ro/support. Pe iPad, deschideți Safari, apoi apăsați . 
Disponibil în mod gratuit și din iBookstore. 

Siguranță și manipulare  Consultați secțiunea 
“Siguranță, manipulare și asistență” din iPad - Manual 
de utilizare.

Expunerea la energie de radiofrecvență  Pe iPad, 
accesați Configurări > General> Informații> Mențiuni 
legale > Expunere RF.

Baterie  Bateria cu ioni de litiu din iPad trebuie să fie 
înlocuită doar de către Apple sau de către un furnizor 
autorizat de service Apple și trebuie să fie reciclată sau 
eliminată separat de deșeurile casnice. Pentru informații 
despre reciclarea ți înlocuirea bateriilor, accesați  
www.apple.com/ro/batteries.

Compatibilitatea cu protezele auditive  Accesați 
www.apple.com/support/hac sau consultați iPad - 
Manual de utilizare.

Evitarea diminuării acuității auditive  Pentru a 
preveni o potențială diminuare a acuității auditive, nu 
ascultați perioade îndelungate la niveluri ridicate ale 
volumului. Informații suplimentare despre sunet și 
ascultare sunt disponibile online la www.apple.com/
sound și în iPad - Manual de utilizare.

Rezumat al garanției limitate Apple de un an  
Apple garantează produsul hardware și accesoriile 
incluse împotriva defectelor materialelor și a viciilor 
de fabricație timp de un an de la data inițială de 
cumpărare cu amănuntul. Apple nu garantează 
împotriva uzurii normale și nici a daunelor cauzate 
de accidente sau utilizare necorespunzătoare. Pentru 
a beneficia de service, apelați Apple sau vizitați un 
magazin de vânzare cu amănuntul deținut de Apple 
sau un furnizor autorizat de service Apple (opțiunile 
disponibile de service depind de țara în care se solicită 
service-ul). Service-ul iPad poate fi restricționat la țara 
în care s-a efectuat vânzarea inițială. Este posibil să se 
aplice costuri asociate apelurilor telefonice și costuri 
de expediere internațională. Clauzele complete și 
informațiile detaliate despre obținerea service-ului 
sunt disponibile la www.apple.com/legal/warranty 
and www.apple.com/ro/support. Puteți citi și vă 
puteți trimite prin e-mail o copie a garanției în timpul 
activării. Beneficiile garanției sunt suplimentare față 
de drepturile conferite de legislația locală privind 
consumatorii.

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.

Reglementări  Informațiile de reglementare, certificare 
și marcajele de conformitate specifice pentru iPad sunt 
disponibile pe iPad. Accesați Configurări > General > 
Informații > Mențiuni legale > Reglementări. Informații 
suplimentare privind reglementările sunt incluse în 
secțiunea “Siguranță, manipulare și asistență” din  
iPad - Manual de utilizare. 

Declarație de conformitate 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.

Important:  Schimbările sau modificările neautorizate 
de Apple efectuate asupra acestui produs pot 
anula conformitatea elecromagnetică (EMC) și 
wireless și pot nega autoritatea dvs. de a opera acest 
produs. Conformitatea EMC a acestui produs a fost 
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demonstrată în condiții care au inclus utilizarea de 
dispozitive periferice conforme și cabluri ecranate între 
componentele sistemului. Este important să utilizați 
dispozitive periferice conforme și cabluri ecranate între 
componentele sistemului pentru a reduce posibilitatea 
de a cauza interferențe cu aparate radio, TV și alte 
dispozitive electronice.

Declarație de conformitate pentru 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.

Declarație de conformitate UE  Apple Inc. declară 
prin prezenta că acest dispozitiv wireless este în 
conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi 
relevante ale Directivelor R&TTE și EMF.

O copie a Declarației de conformitate UE este 
disponibilă online la: www.apple.com/euro/compliance.

Acest dispozitiv este restricționat la utilizarea exclusivă 
în spații interioare în timpul operării în gama de 
frecvență 5150 - 5350 MHz. 

 
Declarație de conformitate pentru Japonia - 
Declarație VCCI Class B
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