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Specifikace napájení (27palcový model):
 Â Napětí:  100 až 240 V (střídavý proud) 
 Â Proud:  max. 4 A 
 Â Frekvence:  50 až 60 Hz

POZOR:  Dodávaný napájecí kabel je opatřen 
tříkolíkovou zástrčkou se zemnicím kolíkem. Tato 
zástrčka musí být zasunuta vždy pouze do uzemněné 
zásuvky. Pokud se vám nedaří vidlici do zásuvky 
zapojit, protože zásuvka není uzemněna, obraťte se 
na autorizovaného elektrotechnika a požádejte jej 
o výměnu zásuvky za řádně uzemněnou. Nevyřazujte 
zemnicí kolík z činnosti.

Poškození sluchu  Poslech zvuku při vysokých hlasitostech 
může vést k poškození vašeho sluchu. Hluk na pozadí stejně 
jako dlouhodobé vystavení vysokým hladinám hlasitosti 
může způsobit, že se zvuky zdají tišší, než skutečně jsou. 
Používejte pouze sluchátka, sluchátkové pecky a ušní 
nástavce kompatibilní s vaším iMacem. Než si vložíte jakékoli 
zařízení do ucha, vždy nejprve zapněte zvuk a zkontrolujte 
hlasitost. Další informace o riziku poškození sluchu najdete 
na webových stránkách www.apple.com/sound. 

POZOR:  Abyste zabránili možnému poškození sluchu, 
neposlouchejte dlouho při vysokých úrovních hlasitosti.

Zdravotní potíže  Trpíte-li jinými zdravotními potížemi 
(například záchvaty, přechodnými výpadky vědomí či 
zraku, únavou očí nebo bolestmi hlavy) a domníváte se, 
že při používání iMacu by mohlo dojít k jejich zhoršení, 
konzultujte používání iMacu se svým lékařem.

Činnosti se závažným dopadem  Tento počítač není určen 
k použití v situacích, kdy by mohlo jeho selhání vést k úmrtí, 
zranění osob nebo vážným škodám na životním prostředí.

Provozní prostředí  Provoz iMacu v prostředí, v němž 
jsou překročeny uvedené rozsahy hodnot, může ovlivnit 
jeho výkonnost:

Provozní teplota:  10 až 35 °C

Skladovací teplota:  -20 až 45 °C

Relativní vlhkost vzduchu:  5 až 90 % (nekondenzující)

Provozní nadmořská výška:  Počítač byl testován do výšky 
3048 metrů.

Svůj iMac nepoužívejte v prostředích s vysokou koncentrací 
prachu či tabákového kouře, v prostorách s popelníky, 
kamny, ohništi ani v blízkosti ultrazvukových zvlhčovačů 
plněných nefiltrovanou vodou z kohoutku. Malé 
částečky, které se uvolňují do vzduchu při kouření, vaření, 
z otevřeného ohně nebo z ultrazvukových zvlhčovačů 
s nefiltrovanou vodou, mohou ve vzácných případech 
vniknout do ventilačních otvorů iMacu a za určitých 
podmínek způsobit mírné zamlžení vnitřního povrchu 
skleněného panelu, jímž je zakrytý displej iMacu.

V tomto Průvodci důležitými informacemi o produktu najdete 
pokyny a informace ohledně bezpečnosti, zacházení, 
likvidace a recyklace a dále informace o předpisech, 
licencích na software a o omezené dvouleté záruce na váš 
iMac. Váš model iMacu nemusí obsahovat všechny funkce 
popsané v tomto dokumentu. Uschovejte si dokumentaci 
pro budoucí použití.

±

�  �POZOR:  Nedodržení těchto bezpečnostních 
pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým 
proudem či jinému úrazu nebo také k poškození 
iMacu či jiného majetku. Před použitím iMacu 
si přečtěte veškeré následující informace 
o bezpečnosti.

Chcete-li si stáhnout elektronickou verzi příručky Začínáme 
pro iMac nebo nejnovější verzi tohoto Průvodce důležitými 
informacemi o produktu, navštivte webovou stránku 
support.apple.com/cs_CZ/manuals/imac. 

Důležité informace o bezpečnosti 
a zacházení s výrobkem
Správné zacházení  iMac umístěte na stabilní pracovní 
desku. Do ventilačních otvorů nezasouvejte žádné 
předměty. 

Voda a vlhké prostředí  iMac uchovávejte mimo dosah 
zdrojů kapalin, jako jsou nápoje, umyvadla, vany, sprchové 
kouty a podobně. iMac chraňte před vlhkem a vlhkým 
počasím – deštěm, sněhem a mlhou.

Napájení  Nastane-li kterákoli z následujících situací, 
odpojte napájecí šňůru (tahem za konektor, nikoli za kabel) 
a ethernetový či telefonní kabel:
 Â Chcete rozšířit paměť (uživatel může paměť vyměňovat 

pouze u 27palcových modelů)
 Â Zjistíte-li roztřepení nebo jiné poškození napájecího 

kabelu nebo zástrčky
 Â Polijete-li skříň tekutinou
 Â Jestliže byl váš iMac vystaven dešti nebo přílišné vlhkosti
 Â Jestliže váš iMac upadl nebo byla poškozena jeho skříň
 Â Máte-li podezření, že váš iMac potřebuje servis nebo 

opravu
 Â Chcete-li vyčistit kryt počítače (v takovém případě vždy 

dodržujte doporučený postup, popsaný dále v tomto 
dokumentu)

Důležité:  Jedinou zcela bezpečnou metodou, jak přerušit 
napájení, je odpojení napájecího kabelu. Ujistěte se, že 
je alespoň jeden konec napájecí šňůry snadno dostupný, 
abyste mohli svůj iMac v případě potřeby rychle odpojit.

Specifikace napájení (21,5palcový model):
 Â Napětí:  100 až 240 V (střídavý proud) 
 Â Proud:  max. 3 A 
 Â Frekvence:  50 až 60 Hz

http://www.apple.com/sound
http://support.apple.com/cs_CZ/manuals/imac


Čištění myši
Chcete-li očistit vnější povrch vaší myši, použijte hadřík, 
z kterého se neuvolňují vlákna, lehce navlhčený ve vodě. 
Vlhkost se nesmí dostat do žádných otvorů. Nepoužívejte 
aerosolové spreje, rozpouštědla ani brusné prostředky.

Základy ergonomie
Zde je několik rad pro vytvoření zdravého pracovního 
prostředí.

Klávesnice
Při práci s klávesnicí byste měli držet ramena uvolněně. 
Horní část vaší paže a předloktí by měly svírat přibližně 
pravý úhel. Zápěstí a ruka by měly být přibližně v jedné 
přímce.

Často měňte polohu rukou, abyste se vyhnuli únavě. 
U některých uživatelů počítačů se po intenzivní práci 
bez přestávek vyvinou bolesti rukou, zápěstí nebo paží. 
V případě, že se potýkáte s chronickou bolestí nebo 
nepohodlím v rukou, zápěstích nebo pažích, poraďte  
se se specializovaným lékařem.

Myš
Myš umístěte do stejné výšky s klávesnicí a na místo,  
kam pohodlně dosáhnete.

Židle
Nejlepší volbou je nastavitelná židle poskytující pevnou, 
pohodlnou oporu. Upravte výšku židle tak, aby byla vaše 
stehna ve vodorovné poloze a chodidla se opírala celou 
plochou o podlahu. Opěradlo židle by mělo poskytovat 
oporu dolní části vašich zad (bederní oblasti). Postupujte 
podle pokynů výrobce pro nastavení opěradla tak, aby 
vyhovovalo vašemu tělu.

Sedadlo židle bude možná nutné zvednout tak, aby vaše 
předloktí a ruce svíraly s klávesnicí správný úhel. Pokud 
vám to však znemožňuje opřít chodidla pevně o podlahu, 
můžete použít opěru s nastavitelnou výškou a náklonem, 
která vám pomůže mezeru mezi podlahou a chodidly 
překonat. Případně můžete snížit plochu stolu a eliminovat 
tak potřebu použít opěru nohou. Další možností je použití 
stolu se zásuvkou na klávesnici, která je níže než pracovní 
plocha stolu.

Monitor
Monitor umístěte tak, aby se horní okraj obrazovky nacházel 
mírně pod úrovní vašich očí, když sedíte u klávesnice. 
Optimální vzdálenost očí od obrazovky můžete zvolit 
libovolně, většině lidí však nejlépe vyhovuje vzdálenost 
mezi 45 a 70 cm).

Monitor umístěte tak, abyste minimalizovali záři a odlesky 
na obrazovce od světel nad vámi a od blízkých oken. Stojan 
vám umožňuje nastavit monitor do optimálního úhlu pro 

Zapnutí iMacu  iMac nikdy nezapínejte, nejsou-li na svém 
místě všechny jeho interní i externí součásti. Provoz iMacu 
s chybějícími součástmi může být nebezpečný a iMac se při 
něm může poškodit.

Přenášení iMacu  Než iMac zvednete nebo přemístíte, 
vypněte jej a odpojte od něj všechny připojené kabely 
a šňůry. Při zvedání držte iMac za boky. 

Zacházení s konektory a zásuvkami  Konektory nikdy 
nezasouvejte silou. Při připojování zařízení se ujistěte, 
že rozhraní není znečištěné, že konektor připojujete do 
správného rozhraní a že je vzhledem k rozhraní ve správné 
poloze.

Skladování iMacu  Chcete-li iMac na delší dobu uložit, 
umístěte jej na chladnější místo (optimálně při teplotě 
22 °C).

Neprovádějte opravy sami
iMac neobsahuje žádné součásti, jež by uživatel mohl 
vyměňovat nebo opravovat svépomocí, kromě paměti, 
kterou může uživatel vyměňovat pouze u 27palcových 
modelů. Nepokoušejte se iMac otevřít. Potřebuje-li váš iMac 
servis, obraťte se na autorizovaný servis Apple nebo přímo 
na společnost Apple. 

Pokud se iMac pokusíte otevřít nebo do něj nainstalovat 
jiné komponenty než paměť, a to pouze u 27palcových 
modelů, riskujete poškození svého zařízení. Na poškození 
tohoto druhu se nevztahuje omezená záruka poskytovaná 
na váš iMac.

POZOR:  Nikdy do tohoto produktu nevkládejte žádné 
předměty ventilačními otvory ve skříni. Taková činnost 
může být nebezpečná a poškodit váš počítač.

Čištění iMacu
Při čištění vnějších ploch iMacu a jeho komponent 
dodržujte tyto pokyny: 
 Â Vypněte váš iMac a odpojte všechny kabely.
 Â K čištění vnějšího povrchu iMacu použijte vlhký měkký 

hadřík, z kterého se neuvolňují vlákna. Zabraňte 
proniknutí vlhkosti do kteréhokoli z otvorů. Nikdy 
nestříkejte kapalinu přímo na váš iMac. 

 Â Nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla ani brusné 
prostředky.

Čištění displeje vašeho iMacu
K čištění displeje použijte čistý měkký hadřík, z kterého se 
neuvolňují vlákna.

Při čištění displeje vašeho iMacu postupujte takto:
 Â Vypněte váš iMac a odpojte všechny kabely.
 Â Navlhčete čistý měkký hadřík, z kterého se neuvolňují 

vlákna, v čisté vodě a otřete jím obrazovku. Kapalinu 
nikdy nestříkejte přímo na obrazovku.



aplikace Apple Hardware Test (přibližně po 45 sekundách) 
postupujte podle uvedených pokynů. Pokud Apple 
Hardware Test odhalí problém, zobrazí kód chyby. Než 
vyhledáte podporu, tento kód si poznamenejte. Pokud Apple 
Hardware Test neodhalí chybu hardwaru, je pravděpodobné, 
že problém je softwarové povahy.

Důležité:  V případě, že se Apple Hardware Test po restartu 
neobjeví, podržte klávesy Cmd (x)-Alt-D a restartujte 
počítač. Tím získáte přístup k Apple Hardware Testu na 
Internetu. Nezapomeňte připojit zpět ethernetový kabel. 
Váš počítač musí být připojen k síti, která má přístup na 
internet.

Servis a podpora AppleCare
iMac se dodává s 90denním nárokem na technickou 
podporu a s dvouletou zárukou pokrývající opravy 
hardwaru v prodejnách Apple Store nebo v autorizovaném 
servisu Apple. Rozsah záručního pokrytí můžete rozšířit 
zakoupením rozšíření AppleCare Protection Plan. Další 
informace můžete získat na adrese www.apple.com/
support/products nebo navštivte webové stránky pro svoji 
zemi (uveden dále v tomto oddílu).

Pokud potřebujete asistenci, telefonická podpora AppleCare 
vám pomůže s instalací a otevřením aplikací nebo s řešením 
problémů. Volejte číslo nejbližšího střediska podpory 
(zdarma během prvních 90 dní od zakoupení). Než budete 
kontaktovat podporu, poznamenejte si datum zakoupení 
a sériové číslo svého iMacu.

90denní bezplatná telefonická podpora začíná dnem 
zakoupení produktu. 

Česká republika: 800 700527

www.apple.com/support/country

Telefonní čísla se mohou měnit a mohou být zpoplatněna 
místními nebo národními sazbami. Úplný seznam kontaktů 
najdete na následujících webových stránkách: 
www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Informace o shodě s předpisy

Prohlášení o shodě s předpisy FCC
Toto zařízení vyhovuje podmínkám oddílu 15 pravidel 
FCC. Na provoz jsou kladeny tyto dva požadavky:  (1) Toto 
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení 
musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, 
které by mohlo způsobovat nežádoucí činnost. V případě 
podezření na rušení rozhlasového nebo televizního příjmu 
postupujte podle pokynů.

Rušení rozhlasu a televize
Toto počítačové vybavení generuje, využívá a může 
vyzařovat radiofrekvenční energii. Není-li nainstalováno 
a používáno správně – tj. v přísném souladu s pokyny 
společnosti Apple –, může způsobovat rušení rozhlasového 
a televizního příjmu. 

sledování a zároveň omezit nebo zcela eliminovat odlesky 
od zdrojů světla, které nemůžete přemístit.

Více informací o ergonomii naleznete na Internetu:  
www.apple.com/about/ergonomics

Apple a životní prostředí
Ve společnosti Apple Inc. si uvědomujeme svou 
odpovědnost za minimalizaci ekologických dopadů  
našich výrobních provozů a produktů.

Další informace najdete na webové stránce  
www.apple.com/environment.

Více informací, servis a podpora
iMac se nepokoušejte otevírat; jedinou výjimkou je případná 
instalace paměti, kterou může uživatel provádět pouze 
u 27palcových modelů. Pokud potřebujete servis, obraťte 
se na společnost Apple nebo iMac svěřte autorizovanému 
servisu Apple. Další informace o iMacu najdete v Nápovědě 
pro Mac, v online zdrojích nebo v aplikacích Informace 
o systému a Apple Hardware Test.

Nápověda pro Mac
Odpovědi na otázky stejně jako pokyny a informace o řešení 
potíží můžete vyhledat v Nápovědě pro Mac na svém Macu. 
Klikněte na ikonu Finderu, v řádku nabídek klikněte na 
položku Nápověda a poté vyberte Nápovědu pro Mac.

Online zdroje
Online informace ohledně servisu a podpory najdete na 
adrese www.apple.com/cz/support (v místní nabídce 
vyberte příslušnou zemi). Prohledejte databázi AppleCare 
Knowledge Base, zkontrolujte případné aktualizace nebo 
se poraďte na diskusních fórech věnovaných produktům 
Apple. 

Informace o systému
Informace o svém iMacu získáte v aplikaci Systémový profil.  
Aplikace zobrazuje údaje o tom, jaký hardware a software 
je nainstalován, jaké je sériové číslo a verze operačního 
systému, kolik paměti je nainstalováno a podobně. Chcete-li 
otevřít Systémový profil, vyberte v řádku nabídek příkaz 
Apple () > O tomto Macu a klikněte na Systémový profil.

Apple Hardware Test
Pomocí aplikace Apple Hardware Test můžete zjistit, zda 
není chyba v některé z komponent počítače, například 
v paměti nebo procesoru.

Chcete-li spustit Apple Hardware Test:  Odpojte od 
počítače všechna externí zařízení kromě klávesnice a myši. 
Pokud máte připojen ethernetový kabel, odpojte jej. 
Restartujte počítač a držte přitom stisknutou klávesu D. Když 
se objeví obrazovka s výběrem aplikace Apple Hardware 
Test, vyberte jazyk své země. Stiskněte klávesu Return nebo 
klepněte na pravou šipku. Po zobrazení hlavní obrazovky 

http://www.apple.com/support/products
http://www.apple.com/support/products
http://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html
http://www.apple.com/about/ergonomics
http://www.apple.com/environment
http://www.apple.com/cz/support


Vystavení organismu radiofrekvenční 
energii
Vyzařovaný výstupní výkon bezdrátové technologie je 
pod limity radiofrekvenční expozice stanovenými FCC 
a EU. Přesto se doporučuje používat bezdrátové vybavení 
způsobem, který minimalizuje možnost kontaktu s lidmi za 
běžného provozu.

Shoda s předpisy FCC pro bezdrátové 
rozhraní Bluetooth®
Anténa použitá s tímto vysílačem nesmí být umístěna 
ani provozována společně s jinou anténou ani vysílačem 
podléhajícím podmínkám certifikace FCC.

Prohlášení o shodě s předpisy – Kanada
Toto zařízení splňuje standardy RSS kanadského 
ministerstva průmyslu pro vynětí z licenční povinnosti. Na 
provoz jsou kladeny tyto dva požadavky: (1) toto zařízení 
nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat 
jakékoli rušení včetně takového, které by mohlo způsobovat 
nežádoucí činnost zařízení.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de 
licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit 
pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de 
provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Prohlášení kanadského ministerstva průmyslu 
o technologii Bluetooth
Toto zařízení třídy B splňuje požadavky všech kanadských 
předpisů týkajících se zařízení, která mohou způsobit rušení.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les 
exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du 
Canada.

Prohlášení kanadského ministerstva průmyslu
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice RSS 210 
kanadského ministerstva průmyslu.

Prohlášení o shodě s předpisy – Evropa
Tento produkt vyhovuje požadavkům směrnic EMC, LVD 
a R&TTE.

Evropa – Prohlášení o shodě pro EU

Български  Apple Inc. декларира, че това iMac е 
в съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Toto vybavení prošlo testováním a bylo zjištěno, že 
splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu se 
specifikacemi oddílu 15 pravidel FCC. Tyto specifikace jsou 
stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před 
takovým rušením při instalaci v obytných prostorách. Není 
však zaručeno, že k takovému rušení nebude docházet 
v případě konkrétní instalace. 

Chcete-li zjistit, zda rušení způsobuje váš počítačový systém, 
vypněte jej. Pokud rušení vymizí, bylo pravděpodobně 
vyvoláno počítačem nebo některým z jeho periferních 
zařízení. 

Jestliže váš počítačový systém způsobuje rušení 
rozhlasového nebo televizního příjmu, zkuste rušení  
zamezit přijetím jednoho či více z následujících opatření:
 Â Otáčejte televizní nebo rozhlasovou anténou, dokud se 

rušení nepřestane projevovat. 
 Â Přesuňte počítač na jednu či druhou stranu od televizoru 

nebo radiopřijímače. 
 Â Přesuňte počítač do větší vzdálenosti od televizoru nebo 

radiopřijímače. 
 Â Zapojte počítač do zásuvky jiného okruhu, než ke 

kterému je připojen televizor či radiopřijímač. (Počítač 
a televizor nebo radiopřijímač tedy musí být připojeny 
k okruhům ovládaným různými pojistkami nebo jističi.) 

V případě potřeby se poraďte s autorizovaným servisem 
Apple nebo přímo se společností Apple. Přečtěte si 
informace o servisu a podpoře, které jste obdrželi s vaším 
produktem Apple. Můžete se také poradit se zkušeným 
rozhlasovým nebo televizním technikem, který vám může 
navrhnout další varianty řešení. 

Důležité:  Změny a úpravy tohoto produktu, které nebyly 
autorizovány společností Apple Inc., mohou narušit shodu 
s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu a anulovat 
vaše oprávnění k provozování produktu.

Tento produkt prokázal kompatibilitu s předpisy 
pro elektromagnetickou kompatibilitu za podmínek 
zahrnujících použití kompatibilních periferních zařízení 
a stíněných kabelů (včetně ethernetových síťových kabelů) 
mezi komponentami systému. Pro snížení možnosti rušení 
radiopřijímačů, televizorů a dalších elektronických zařízení 
je důležité používat kompatibilní periferní zařízení a stíněné 
kabely mezi komponentami systému.

Zodpovědná strana (kontaktujte pouze v záležitostech FCC): 
Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

Použití bezdrátového rádiového přenosu
Použití tohoto zařízení je omezeno na provoz uvnitř budov, 
je-li provozováno v kmitočtovém pásmu 5,15 až 5,25 GHz.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.



Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette iMac-apparatet 
er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige 
relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten iMac są 
zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português  Apple Inc. declara que este dispositivo iMac 
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat 
iMac este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu 
celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da je ta iMac skladne 
z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES.

Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto iMac spĺňa 
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.

Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä iMac 
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja  sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.

Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna iMac står 
i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och 
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG.

Prohlášení o shodě s předpisy EU můžete najít na adrese: 
www.apple.com/euro/compliance

Společnost Apple je v EU zastoupena společností Apple 
Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, 
Cork, Irsko.

Toto zařízení smí být používáno v zemích Evropského 
společenství.

Omezení v rámci Evropského společenství
Použití tohoto zařízení je omezeno na používání uvnitř 
budov v kmitočtovém rozsahu 5150 až 5350 MHz. 

Prohlášení s upozorněním pro Koreu
대한민국 규정 및 준수

미래창조과학부고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 
인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento iMac 
je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at 
følgende udstyr iMac overholder de væsentlige krav og 
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das iMac in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen 
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see iMac vastab 
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English  Hereby, Apple Inc. declares that this iMac is in 
compliance with the essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara 
que este iMac cumple con los requisitos esenciales 
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de 
la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι 
αυτή η συσκευή iMac συμμορφώνεται προς τις βασικές 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ.

Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil 
iMac est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Hrvatski  Ovime, Apple Inc., izjavljuje da je ovaj iMac 
je u usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim 
odredbama direktive 1999/5/EC.

Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki iMac 
fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum 
Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo 
dispositivo iMac è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.

Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka iMac ierīce atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to 
saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis iMac atitinka 
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas.

Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a iMac 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan iMac 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti 
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel 
iMac in overeenstemming is met de essentiële eisen en de 
andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.



Japonsko – Prohlášení VCCI, třída B

Informace o laserové technologii třídy 1 
pro myš Apple Magic Mouse 
Apple Magic Mouse je laserový produkt třídy 1 v souladu 
s normami IEC 60825-1 A1 A2 a 21 CFR 1040.10 a 1040.11 
s výjimkou odchylek dle oznámení o laserových zařízeních  
č. 50 datovaného 26. července 2001.

Upozornění:  Úpravami tohoto zařízení můžete sebe 
nebo jiné osoby vystavit nebezpečné radiaci. V zájmu 
vaší bezpečnosti přenechte servis tohoto zařízení vždy 
autorizovanému servisu Apple.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE  1
APPAREIL A  RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 1

Lasery třídy 1 jsou bezpečné za přiměřeně předvídatelných 
okolností dle požadavků uvedených ve standardech 
IEC 60825-1 A 21 CFR 1040. Doporučuje se však nemířit 
laserovým paprskem nikomu do očí.

Informace o externím USB modemu
Připojujete-li iMac k telefonní lince prostřednictvím 
externího USB modemu, přečtěte si informace 
telekomunikačního úřadu uvedené v dokumentaci 
k modemu.

Bezdrátová certifikace pro Singapur

Tchaj-wanská prohlášení

警告
本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Rusko, Kazachstán, Bělorusko



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem 

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não 
devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir 
descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo 
com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações 
sobre substâncias de uso restricto, o programa de 
reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de 
informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos 
y reciclaje 

El símbolo indica que este producto y/o su batería no 
debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando 
decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de 
conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. 
Para obtener información sobre el programa de reciclaje 
de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias 
restringidas y otras iniciativas ambientales, visite  
www.apple.com/la/environment.

Informace o likvidaci baterie
Baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony 
a směrnicemi na ochranu životního prostředí.

Prohlášení pro baterie pro Čínu

Prohlášení pro baterie pro Tchaj-wan

Shoda s programem ENERGY STAR®

Společnost Apple jako partner programu ENERGY STAR® 
stanovila, že standardní konfigurace tohoto produktu 
splňují doporučení programu ENERGY STAR® pro 
efektivní využití energie. Program ENERGY STAR® spočívá 
v partnerství výrobců elektronického vybavení sdružených 
za účelem podpory energeticky efektivních produktů. 
Snižování spotřeby energie u produktů šetří finanční 
prostředky a pomáhá chránit cenné zdroje. Tento počítač 
se dodává s aktivovanou správou napájení, která počítač 
uspí po 10 minutách nečinnosti uživatele. Chcete-li počítač 
probudit, klikněte tlačítkem myši nebo stiskněte libovolnou 
klávesu na klávesnici. 

Další informace o programu ENERGY STAR® najdete na 
adrese www.energystar.gov

Informace o likvidaci a recyklaci

Tento symbol znamená, že daný produkt a jeho baterie 
nemají být likvidovány společně s domovním odpadem. 
Rozhodnete-li se tento produkt nebo jeho baterie 
zlikvidovat, postupujte přitom v souladu s místními zákony 
a předpisy na ochranu životního prostředí. 

Informace o recyklačním programu společnosti Apple, 
sběrných místech, látkách, pro něž platí omezení, a o dalších 
iniciativách na ochranu životního prostředí najdete na 
adrese www.apple.com/environment.

Evropská unie – informace o likvidaci

Tento symbol značí, že v souladu s místními právními 
předpisy je nutné váš produkt a jeho baterie zlikvidovat 
odděleně od domovního odpadu. Na konci životnosti 
produkt předejte do sběrného dvora určeného místní 
správou. V některých sběrných dvorech lze odpad likvidovat 
zdarma. Oddělený sběr a recyklace tohoto produktu a jeho 
baterií při jejich likvidaci napomohou chránit přírodní zdroje 
a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem šetrným 
k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Türkiye:
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

http://www.apple.com/br/environment
http://www.apple.com/la/environment
http://www.energystar.gov
http://www.apple.com/environment


Licenční ujednání o softwaru
Používáním iMacu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami 
licenčního ujednání o softwaru společnosti Apple a třetích 
stran, které si můžete přečíst na adrese  
www.apple.com/legal/sla

Omezená dvouletá záruka 
společnosti Apple – souhrnné 
informace  
Společnost Apple poskytuje na tento hardwarový 
produkt a jeho příslušenství záruku na vady materiálu 
a dílenské zpracování po dobu dvou let od data prvního 
zakoupení. Společnost Apple neposkytuje žádnou záruku 
na běžné opotřebení ani na škody vzniklé při nehodě či 
nesprávném používání produktu. Požadujete-li servisní 
služby, obraťte se na společnost Apple, navštivte některé 
obchodní zastoupení Apple nebo se obraťte na některého 
autorizovaného poskytovatele servisních služeb Apple. 
Dostupné služby závisejí na zemi, v níž jsou požadovány; 
mohou být také omezeny pouze na zemi, v níž byl produkt 
původně zakoupen. Telefonáty či odeslání do zahraničí 
mohou být v závislosti na dané zemi zpoplatněny. Záruka se 
řídí ustanoveními a podrobnými informacemi o poskytování 
služeb, které jsou dostupné na adresách www.apple.com/
legal/warranty a www.apple.com/cz/support. Společnost 
Apple vám při vznesení platného reklamačního nároku na 
své náklady tento produkt opraví či vymění, nebo vám vrátí 
kupní cenu. Záruční nárok vzniká nezávisle na oprávněních 
vyplývajících z místních zákonů o ochraně spotřebitele. Při 
vznesení reklamačního nároku v rámci této záruky můžete 
být požádáni o prodejní doklad. 

Pro zákazníky v Austrálii:  Naše produkty jsou dodávány se 
zárukou, jejíž podmínky nelze vyjmout z rámce platnosti 
australského spotřebitelského zákona. V případě závažné 
závady máte právo na výměnu zboží či vrácení peněz a na 
náhradu škody či ztráty v rozumně předvídatelném rozsahu. 
Právo na opravu nebo výměnu zboží máte také v případě, že 
rozsah závady sice nesplňuje kvalifikaci „závažná závada“, ale 
výrobek nedosahuje přijatelné kvalitativní úrovně. Apple Pty 
Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel.: 133-622.

Pro zákazníky v Brazílii:  Záruční nárok vzniká nezávisle na 
oprávněních vyplývajících z místních zákonů o ochraně 
spotřebitele. Výjimkou je jednoletá záruka, která již zahrnuje 
plnou záruku garantovanou brazilskými zákony a předpisy 
na ochranu spotřebitele.

Výkon nabíječky baterií

http://www.apple.com/legal/sla
http://www.apple.com/legal/warranty
http://www.apple.com/legal/warranty
http://www.apple.com/cz/support
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