
Informace o MacBooku Pro
Základní informace o MacBooku Pro  Před použitím 
MacBooku Pro si přečtěte příručku Základní informace 
o MacBooku Pro. Uživatelskou příručku si stáhněte ze  
stránky support.apple.com/cs_CZ/manuals nebo z  
iBooks Storu (tam, kde je k dispozici). Dokumentaci 
uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost a zacházení s počítačem  Viz „Bezpečnost 
a zacházení“ v příručce Důležité informace o produktu. 
Chcete‑li příručku Důležité informace o produktu otevřít, 
použijte na řádku nabídek příkaz () > O tomto Macu. 
Poté klikněte na tlačítko Podpora a vyberte volbu Důležité 
informace > Příručka s informacemi o produktu.

Expozice energii ve frekvenčním pásmu rádiových vln   
Viz www.apple.com/legal/rfexposure.

Vestavěná baterie  Baterie by měla být vyměněna 
u společnosti Apple nebo u autorizovaného poskytovatele 
servisu a je nutné ji recyklovat nebo zlikvidovat odděleně  
od domovního odpadu. Informace o výměně a recyklaci 
baterie najdete na stránce www.apple.com/cz/batteries.

Předcházení poškození sluchu  Abyste zabránili možnému 
poškození sluchu, neposlouchejte dlouho při vysokých 
úrovních hlasitosti. Další informace o zvuku a sluchu najdete 
na www.apple.com/sound.

Prohlášení o vyhovění normám IC a FCC  Toto zařízení 
splňuje standardy RSS kanadského ministerstva průmyslu 
pro vynětí z licenční povinnosti. 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.

Důležité:  Tento produkt prokázal kompatibilitu s předpisy pro 
elektromagnetickou kompatibilitu za podmínek zahrnujících 
použití kompatibilních periferních zařízení a stíněných 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.

Prohlášení o vyhovění normám EU  Společnost Apple tímto 
prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům 
a dalším relevantním ustanovením Direktivy 999/5/EC.

Prohlášení o shodě pro EU
Български  Apple Inc. декларира, че това MacBook Pro е 
в съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

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

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

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

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

English  Hereby, Apple Inc. declares that this MacBook Pro 
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 MacBook Pro 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 MacBook Pro 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 
MacBook Pro est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Hrvatski  Ovime, Apple Inc., izjavljuje da je ovaj MacBook Pro 
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 
MacBook Pro fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi 
ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

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

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

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

Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy 
a MacBook Pro megfelel a vonatkozó alapvető 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb 
előírásainak.
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Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan MacBook Pro 
jikkonforma mal‑ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti 
oħrajn relevanti li hemm fid‑Dirrettiva 1999/5/EC.

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

Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette MacBook Pro‑
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 MacBook Pro 
są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

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

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

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

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

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

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

Prohlášení o shodě s předpisy EU najdete na  
www.apple.com/euro/compliance.

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

Omezení v Evropském společenství  Použití tohoto zařízení 
je omezeno na používání uvnitř budov ve frekvenčním 
rozsahu 5150 až 5350 MHz.

Prohlášení o vyhovění normám v Kanadě  
Zařízení vyhovuje normě CAN ICES‑3 (B)/NMB‑3(B).

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.

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

Prohlášení o vyhovění normám v Japonsku 
Prohlášení VCCI, třída B

  

Rusko, Kazachstán, Bělorusko

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. 

http://www.apple.com/euro/compliance


Tento počítač se dodává s aktivovanou správou napájení, 
která počítač uspí po 10 minutách nečinnosti uživatele. 
Chcete‑li počítač probudit, klikněte tlačítkem myši či 
trackpadu 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 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: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

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

020-5563-A
EFUP15chinaVýkon nabíječky baterií

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