
iPad Användarhandbok  Besök www.apple.com/se/
support. På iPad kan du öppna Safari och sedan trycka 
på  . Finns även kostnadsfritt i iBookstore. 

Säkerhet och hantering  Se ”Säkerhet, hantering och 
support” i iPad Användarhandbok.

Exponering från radiofrekvensenergi  Öppna 
Inställningar > Allmänt > Om > Villkor > 
Radiofrekvensexponering.

Batteri  Litiumjonbatteriet i iPad bör endast bytas ut av 
Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe och måste 
återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet.  
Du hittar information om återvinning och byte av 
batteriet på www.apple.com/se/batteries.

Kompatibilitet med hörapparater (HAC)  Öppna 
www.apple.com/support/hac eller läs  
iPad Användarhandbok.

Undvika hörselskada  Förhindra möjliga hörselskador 
genom att inte lyssna med hög volym under långa 
perioder. Mer information om ljud och hörsel finns 
online på www.apple.com/se/sound och i  
iPad Användarhandbok.

Apples begränsade ettåriga garanti i sammanfattning 
Apple garanterar den medföljande hårdvaruprodukten 
och tillbehör mot felaktigheter i material och utförande 
under ett år från användarens inköpsdatum. Apples 
garanti omfattar inte normalt slitage eller skada som 
uppstått till en följd av olycka, felaktig användning 
eller vårdslöshet. För att erhålla service ringer du Apple 
eller besöker en Apple Store-butik eller en auktoriserad 
Apple-återförsäljare – tillgängliga servicealternativ 
varierar beroende på i vilket land service begärs. 
iPad-service kan vara begränsad till det ursprungliga 
inköpslandet. Samtalskostnader och internationella 
fraktkostnader kan tillkomma. Fullständiga villkor och 
detaljerad information om att erhålla service finns på 
www.apple.com/se/legal/warranty och www.apple.com/
se/support. Du kan läsa och e-posta en kopia av garantin 
till dig själv under aktiveringen. Skyddet i garantin 
gäller utöver rättigheter som kunden har enligt lokal 
konsumentlagstiftning.

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.

Regelverk  Information om regelverk, certifieringar 
och överensstämmelser med standarder som är 
relevanta för iPad finns tillgängliga på iPad. Öppna 
Inställningar > Allmänt > Om > Villkor > Regelverk. 
Ytterligare information om regelverk finns i ”Säkerhet, 
hantering och support” i iPad Användarhandbok. 

FCC-överensstämmelse  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.

Viktigt:  Ändringar eller modifieringar av produkten 
som inte auktoriserats av Apple kan äventyra EMC- och 
trådlösa överensstämmelser och därmed även din rätt 
att använda produkten. Den här produkten har uppvisat 
EMC-överensstämmelse under förhållanden som 
omfattade användning av kompatibel kringutrustning 
och avskärmade kablar mellan systemkomponenter. Det 
är viktigt att du använder kompatibel kringutrustning 
och avskärmade kablar mellan systemkomponenter för 
att minska risken för störning av radio- och TV-apparater 
och annan elektrisk utrustning.

Kanadensisk överensstämmelse  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.
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EU-överensstämmelse  Apple Inc. intygar härmed att 
denna trådlösa enhet står i överensstämmelse med 
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av R&TTE- och EMF-
direktiven.

En kopia av EU-deklarationen om överensstämmelse 
finns online på www.apple.com/euro/compliance.

Användning av frekvensomfånget 5150 till 5350 MHz 
med denna enhet är begränsat till inomhusbruk. 
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