
Informace o iPodu touch
Uživatelská příručka k iPodu touch  Viz www.apple.com/cz/support. Otevřete  
na iPodu touch Safari a klepněte na . Příručka je také zdarma k dispozici v obchodu 
iBookstore.

Bezpečnost a manipulace  Viz „Bezpečnost, zacházení a podpora“ v Příručce pro iPod touch.

Vystavování se energii v pásmu rádiových vln  Otevřete na iPodu touch Nastavení > 
Obecné > Informace> Copyright> RF expozice.

Baterie  Lithium-iontová baterie v iPodu touch by měla být vyměněna pouze u společnosti 
Apple nebo u autorizovaného poskytovatele oprav a musí být recyklována nebo 
zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Informace o recyklaci a výměně baterií 
naleznete na stránce www.apple.com/cz/batteries.

Předcházení poškození sluchu  Chcete-li předejít případnému poškození sluchu, omezte 
dobu poslechu při vysoké hlasitosti. Další informace o zvuku a poslechu jsou dostupné 
online na adrese www.apple.com/sound nebo v Uživatelské příručce pro iPod touch.

Jednoletá omezená záruka společnosti Apple  Společnost Apple poskytuje záruku 
na materiálové a výrobní vady přiloženého hardwarového produktu a příslušenství po 
dobu jednoho roku od data nákupu. Záruka společnosti Apple se nevztahuje na běžné 
opotřebování ani na škody vzniklé náhodně nebo způsobené nesprávným používáním. 
Chcete-li svůj produkt předat do opravy, zavolejte do společnosti Apple nebo navštivte 
prodejnu společnosti Apple či poskytovatele oprav autorizovaného společností Apple.
Dostupné možnosti oprav závisí na zemi, ve které je o opravu zažádáno. Možnosti opravy 
iPodu touch mohou být omezeny na původní zemi nákupu. Hovory a mezistátní přeprava 
mohou být zpoplatněny. Kompletní podmínky a podrobné informace o poskytování 
oprav jsou k dispozici na stránkách www.apple.com/legal/warranty a www.apple.com/cz/
support. Záruční podmínky si můžete přečíst a poslat na svoji e-mailovou adresu v průběhu 
aktivačního procesu. Záruční plnění jsou k dispozici dodatečně k právům zaručeným 
místními zákony na ochranu spotřebitelů.

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.

Standardy  Informace o standardech, certifikaci a vyhovění normám specifickým pro 
iPod touch jsou k dispozici na iPodu touch. Otevřete Nastavení > Obecné > Informace > 
Copyright > Standardy. Další informace o standardech jsou k dispozici v kapitole 
„Bezpečnost, zacházení a podpora “ v Příručce pro iPod touch. 

FCC - Prohlášení o shodě  Toto zařízení vyhovuje oddílu 15 v pravidlech FCC. Provoz 
zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé 
interference a (2) musí přijímat veškeré vnější interference včetně interferencí, které mohou 
způsobovat nežádoucí vliv na jeho funkce.

Poznámka:  Toto vybavení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení 
třídy B definované v oddílu 15 v pravidlech FCC. Tyto limity byly vytvořeny za účelem 



zajištění dostatečné ochrany proti škodlivým interferencím v domovní zástavbě. Toto 
vybavení generuje, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení přenosů 
v pásmu rádiových vln. Neexistuje však záruka, že se v případě konkrétních instalací žádné 
rušení nevyskytne. Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či 
televizního signálu, které lze detekovat tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete, uživatelé 
mohou za účelem odstranění interferencí jedno nebo více z následujících opatření:
 Â Změnit orientaci antény přijímače nebo ji přemístit
 Â Lépe oddělit vybavení od přijímače
 Â Připojit vybavení a přijímač k různým zásuvkám nebo okruhům
 Â Požádat o asistenci prodejce nebo technika se specializací na rádiový či televizní signál

Důležité upozornění:  Změny a úpravy tohoto produktu, které nejsou schváleny společností 
Apple, mohou vést k porušení shody s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu 
(EMC) a kompatibilitu bezdrátových zařízení a k zániku vašeho oprávnění tento produkt 
užívat. Shoda tohoto produktu s požadavky EMC byla testována za podmínek, které 
zahrnovaly použití periferních zařízení Apple a také propojení systémových komponent 
stíněnými kabely a konektory Apple. V zájmu omezení možného rušení radiopřijímačů, 
televizorů a dalších elektronických zařízení je důležité používat kompatibilní periferní  
zařízení a propojit systémové komponenty stíněnými kabely a konektory.

Kanada - Prohlášení o shodě  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.

Prohlášení o shodě se standardy platnými v EU  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, 
že toto bezdrátové zařízení je v souladu se zásadními požadavky a dalšími relevantními 
ustanoveními direktiv R&TTE a EMF.

Prohlášení o shodě pro EU je k dispozici online na adrese: 
www.apple.com/euro/compliance.

Při provozu ve frekvenčním rozsahu 5150 až 5350 MHz je použití tohoto zařízení omezeno 
pouze na vnitřní prostory budov. 

  
Prohlášení o shodě pro Japonsko—Prohlášení VCCI, třída B
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
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