Info iPod touch:
Petunjuk Pengguna iPod touch Buka www.apple.com/id/support. Pada iPod touch,
buka Safari, lalu ketuk
. Juga tersedia gratis di iBookstore.
Keselamatan dan Penanganan Lihat “Keselamatan, Penanganan, & Dukungan” di
Petunjuk Pengguna iPod touch.
Pemaparan terhadap Energi Frekuensi Radio Pada iPod touch, buka Pengaturan >
Umum > Mengenai > Legal > Pemaparan FR.
Baterai Baterai ion-litium di iPod touch hanya boleh digantikan oleh Apple atau
Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus didaur ulang atau dibuang secara
terpisah dari limbah rumah tangga. Untuk informasi mengenai pendaurulangan dan
penggantian baterai, buka www.apple.com/id/batteries.
Menghindari Kerusakan Pendengaran Untuk menghindari kemungkinan terjadinya
kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan level volume keras selama
waktu yang lama. Informasi lebih lanjut mengenai bunyi dan pendengaran tersedia
online di www.apple.com/asia/sound dan di Petunjuk Pengguna iPod touch.
Ringkasan Garansi Terbatas Satu Tahun Apple Apple menjamin produk perangkat
keras dan aksesori yang disertakan terhadap kecacatan pada bahan dan pengerjaan
selama satu tahun dari tanggal pembelian retail asli. Apple tidak menjamin terhadap
kerusakan karena pemakaian yang normal, maupun kerusakan yang disebabkan
oleh kecelakaan atau penyalahgunaan. Untuk memperoleh servis, hubungi Apple,
atau kunjungi toko retail milik Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple—opsi
servis yang tersedia bergantung pada negara tempat servis diminta. Servis iPod
touch mungkin terbatas pada negara asal penjual. Dapat dikenakan biaya panggilan
dan biaya pengiriman internasional. Syarat-syarat lengkap dan informasi terperinci
mengenai cara memperoleh servis tersedia di www.apple.com/legal/warranty dan
www.apple.com/id/support. Anda dapat membaca dan mengirimkan salinan garansi
ini melalui email ke diri Anda selama pengaktifan. Manfaat garansi diberikan selain
dari hak berdasarkan undang-undang konsumen lokal.
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.
Pengatur Informasi pengatur, sertifikasi, dan tanda kesesuaian khusus untuk iPod
touch tersedia di iPod touch. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Legal >
Pengatur. Informasi tambahan pengatur disertakan di dalam “Keselamatan,
Penanganan, & Dukungan” di Petunjuk Pengguna iPod touch.

Pernyataan Pemenuhan Syarat FCC Alat ini sesuai dengan bagian 15 dari
peraturan FCC. Operasi harus memenuhi dua kondisi berikut: (1) Alat ini tidak boleh
mengakibatkan gangguan yang membahayakan, dan (2) alat ini harus menerima
gangguan apa pun yang didapatkan, termasuk gangguan yang dapat mengakibatkan
operasi yang tidak diinginkan.
Catatan:  Perangkat ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batas-batas untuk
perangkat digital Kelas B, sesuai dengan bagian 15 dari peraturan FCC. Batasan ini
dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap gangguan
yang terjadi pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan,
dan memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan
sesuai dengan instruksi, dapat mengakibatkan gangguan yang membahayakan pada
komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada
pemasangan tertentu. Jika peralatan ini benar-benar mengakibatkan gangguan yang
membahayakan pada penerimaan sinyal radio atau televisi, yang dapat ditentukan
dengan menyalakan atau mematikan peralatan, pengguna disarankan untuk
mencoba memperbaiki gangguan dengan salah satu langkah berikut atau lebih:
ÂÂ Tempatkan ulang atau pindahkan antena penerima.
ÂÂ Tambahkan pemisah antara peralatan dan penerima.
ÂÂ Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dengan outlet di mana
penerima tersambung.
ÂÂ Konsultasikan dengan penjual atau dengan teknisi radio/TV yang berpengalaman
untuk bantuan.
Penting:  Perubahan atau modifikasi terhadap produk ini yang tidak disahkan oleh
Apple dapat membatalkan kesesuaian elektromagnetik (EMC) dan kepatuhan
nirkabel dan menghapuskan otoritas Anda untuk mengoperasikan produk ini. Produk
ini telah mendemonstrasikan kepatuhannya terhadap EMC dengan syarat bahwa
demonstrasi tersebut melibatkan alat periferal sesuai serta kabel yang terlindung di
antara komponen-komponen sistem. Sangat penting bagi Anda untuk menggunakan
alat periferal serta kabel yang terlindung di antara komponen-komponen sistem
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada radio, televisi dan
alat-alat elektronik lainnya.
Pernyataan Pemenuhan Syarat 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.
EU Compliance Statement Apple Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat
nirkabel ini sesuai dengan persyaratan penting dan ketetapan relevan lainnya dari
&TTE dan EMF Directive.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at
www.apple.com/euro/compliance.

Perangkat ini dibatasi hanya untuk penggunaan di dalam ruangan saat dioperasikan
dalam cakupan frekuensi 5.150 hingga 5.350 MHz.

Pernyataan Pemenuhan Syarat Jepang—Pernyataan VCCI Kelas 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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