
iPad Príručka užívateľa  Navštívte www.apple.com/
sk/support. Na iPade otvorte Safari a klepnite na .
Príručka je taktiež bezplatne dostupná v obchode 
iBookstore. 

Bezpečnosť a zaobchádzanie  Pozrite si časť 
„Bezpečnosť, zaobchádzanie a podpora“ v dokumente 
iPad Príručka užívateľa.

Rádiofrekvenčné žiarenie  Na iPade prejdite do 
Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Právne 
informácie > RF žiarenie.

Batéria Lítiumiónovú batériu v iPade môže vymieňať 
len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ 
servisu Apple produktov a musí byť recyklovaná alebo 
zlikvidovaná oddelene od odpadu z domácnosti. 
Informácie týkajúce sa výmeny a recyklácie batérie 
nájdete na stránke www.apple.com/sk/batteries.

Kompatibilita s načúvacími prístrojmi (HAC)  
Navštívte www.apple.com/support/hac, prípadne  
si pozrite dokument iPad Príručka užívateľa.

Prevencia pred poškodením sluchu  Ak chcete 
predísť poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk s vysokou 
hlasitosťou po dlhšiu dobu. Ďalšie informácie o zvukoch 
a sluchu nájdete na stránke www.apple.com/sound a v 
dokumente iPad Príručka užívateľa.

Ročná obmedzená záruka Apple - zhrnutie  
Apple poskytuje záruku na výrobné chyby a chyby 
na materiáli priloženého hardvéru a príslušenstva 
po dobu jedného roka odo dňa zakúpenia. Apple 
záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, ani 
na poškodenie spôsobené nehodami alebo hrubým 
zaobchádzaním. Ak potrebujete servis, zavolajte 
Apple, prípadne navštívte obchod spoločnosti Apple 
alebo autorizovaného poskytovateľa servisu Apple — 
dostupné možnosti servisu závisia od krajiny, v ktorej 
ho požadujete. Oprava iPadu môže byť obmedzená 
na krajinu, kde bol zakúpený. Telefonické hovory a 
medzinárodná preprava môžu byť spoplatnené.  
Úplné podmienky a detailné informácie o poskytovaní 
servisu sú dostupné na stránke www.apple.com/ 
legal/warranty a www.apple.com/sk/support. Kópiu 
záručných podmienok si môžete prečítať a poslať  
sami sebe počas aktivácie. Dodatočná záruka je 
súčasťou miestneho spotrebiteľského práva.

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.

Regulačné informácie  Regulačné informácie, 
certifikácia a súhlas s používaním značiek špecifických 
pre iPad sú dostupné na iPade. Prejdite do Nastavenia > 
Všeobecné > Informácie > Právne informácie >  
Normy. Ďalšie regulačné informácie sú zahrnuté  
v časti „Bezpečnosť, zaobchádzanie a podpora“  
v dokumente  iPad Príručka užívateľa. 

Vyhlásenie o zhode 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.

Dôležité:  Zmeny a úpravy tohto produktu, ktoré nie 
sú autorizované spoločnosťou Apple, môžu viesť k 
narušeniu zhody z EMC a anulovať vaše oprávnenie na 
používanie tohto produktu. Tento produkt preukázal 
zhodu s EMC v podmienkach, ktoré zahŕňali použitie 
vyhovujúcich periférnych zariadení a tienených 
káblov medzi jednotlivými komponentami systému. 
Je dôležité, aby ste používali len vyhovujúce periférne 
zariadenia a tienené káble medzi komponentami 
systému, aby sa znížila možnosť vzniku rušenia rádií, 
televíznych prijímačov a ďalších elektronických 
zariadení.

Informácie o iPade



Vyhlásenie o zhode - Kanada  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.

Vyhlásenie o zhode - EU  Spoločnosť Apple Inc. 
týmto prehlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie spĺňa 
základné požiadavky a ďalšie dôležité ustanovenia 
smerníc R&TTE a EMF.

Kópia vyhlásenia o zhode EU je dostupná na adrese 
www.apple.com/euro/compliance.

Toto zariadenie je pri prevádzke vo frekvenčnom 
rozsahu 5150 až 5350 MHz obmedzené na používanie 
v interiéroch. 

 
Vyhlásenie o zhode Japonsko — 
vyhlásenie VCCI C trieda B
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