
Hướng dẫn Sử dụng iPad Truy cập www.apple.com/
vn/support. Trên iPad, mở Safari, sau đó chạm vào . 
Cũng có sẵn miễn phí trên iBoookstore. 

An toàn và Sử dụng  Xem phần “An toàn, Sử dụng & Hỗ 
trợ” trong Hướng dẫn Sử dụng iPad.

Tiếp xúc với Năng lượng Tần số Radio Trên iPad, 
truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Pháp lý >  
Tiếp xúc RF.

Pin  Pin lithium-ion trong iPad chỉ có thể được thay thế 
bởi Apple hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền 
của Apple và phải được tái chế hoặc thải bỏ riêng với 
rác thải gia đình. Để biết thông tin về tái chế và thay thế 
pin, hãy truy cập www.apple.com/vn/batteries.

Tương thích với Thiết bị Trợ thính (HAC)   
Truy cập www.apple.com/support/hac  
hoặc xem Hướng dẫn Sử dụng iPad.

Tránh Tổn thương Thính giác Để tránh khả năng tổn 
thương thính giác, không nghe với mức âm lượng cao 
trong thời gian dài. Thông tin thêm về âm thanh và 
thính giác có sẵn trực tuyến tại www.apple.com/sound 
và trong Hướng dẫn Sử dụng iPad.

Tóm tắt về Bảo hành Giới hạn Một năm của Apple 
Apple bảo hành sản phẩm phần cứng và phụ kiện kèm 
theo đối với các sai sót về vật liệu và chất lượng lắp ráp 
trong vòng một năm kể từ ngày mua lẻ ban đầu. Apple 
không bảo hành đối với việc hao mòn và xước thông 
thường hay các hư hỏng do tai nạn hoặc sử dụng sai 
mục đích. Để nhận được dịch vụ, hãy gọi cho Apple 
hoặc tới cửa hàng bán lẻ do Apple sở hữu hoặc Nhà 
cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền của Apple—các tùy 
chọn dịch vụ khả dụng phụ thuộc vào quốc gia nơi 
dịch vụ được yêu cầu. Dịch vụ iPad có thể bị hạn chế tới 
quốc gia bán hàng ban đầu. Bạn có thể phải trả cước 
cuộc gọi và cước chuyển hàng quốc tế. Điều khoản đầy 
đủ và thông tin chi tiết về việc nhận dịch vụ có sẵn tại 
www.apple.com/legal/warranty và www.apple.com/vn/
support. Bạn có thể đọc và gửi bản sao bảo hành qua 
email tới chính bạn trong khi kích hoạt. Các lợi ích bảo 
hành là phần bổ sung cho các quyền được quy định 
theo luật tiêu dùng của địa phương.

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.

Quy định  Thông tin quy định, chứng nhận và nhãn 
tuân thủ cụ thể cho iPad có trên iPad. Truy cập Cài đặt > 
Cài đặt chung > Giới thiệu > Pháp lý > Quy định. 

Thông tin quy định bổ sung được bao gồm trong “An 
toàn, Sử dụng & Hỗ trợ” trong Hướng dẫn Sử dụng iPad. 

Tuyên bố Tuân thủ 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.

Quan trọng:  Các thay đổi hoặc sửa đổi đối với sản 
phẩm này không được phép của Apple có thể làm vô 
hiệu khả năng tương thích điện từ (EMC) và tuân thủ 
không dây và chấm dứt quyền sử dụng sản phẩm của 
bạn. Sản phẩm này đã chứng minh được khả năng tuân 
thủ EMC trong các điều kiện bao gồm việc sử dụng 
thiết bị ngoại vi phù hợp và cáp được bảo vệ giữa các 
bộ phận của hệ thống. Điều quan trọng là bạn phải sử 
dụng các thiết bị ngoại vi phù hợp và cáp được bảo vệ 
giữa các bộ phận của hệ thống để giảm khả năng gây 
nhiễu cho radio, TV và các thiết bị điện tử khác.

Tuyên bố Tuân thủ của 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.

Tuyên bố Tuân thủ của EU  Bằng văn bản này, Apple 
Inc. tuyên bố rằng thiết bị không dây này tuân thủ các 

Thông tin về iPad

http://www.apple.com/vn/batteries
http://www.apple.com/support/hac 
http://www.apple.com/sound
http://www.apple.com/legal/warranty
http://www.apple.com/vn/support
http://www.apple.com/vn/support


yêu cầu thiết yếu và các điều khoản liên quan khác của 
Chỉ thị R&TTE và EMF.

Bản sao Tuyên bố Tuân thủ của EU có sẵn trực tuyến tại 
www.apple.com/euro/compliance.

Thiết bị này chỉ được giới hạn cho việc sử dụng trong 
nhà khi hoạt động trong phạm vi tần số 5150 đến 
5350 MHz. 

 
Tuyên bố Tuân thủ của Nhật Bản— 
Tuyên bố Nhóm B của VCCI
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