
Informace o MacBooku

MacBook – základy
Než začnete MacBook používat, přečtěte 
si příručku MacBook – základy. Najdete 
ji na adrese help.apple.com/macbook 
nebo v Apple Books (v oblastech, kde 
je tato služba k dispozici). Dokumentaci 
uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost a manipulace
Viz „Informace o bezpečnosti, manipulaci 
a směrnicích“ v příručce MacBook – základy.

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.

Rušení zdravotnických prostředků
MacBook obsahuje magnety, které mohou 
rušit činnost zdravotnických prostředků. 
Viz „Důležité informace o bezpečnosti“ 
v příručce MacBook – základy. 

Dlouhodobé působení tepla
MacBook se může při běžném používání 
silně zahřívat. Během používání a nabíjení je 
důležité, aby se MacBook nacházel na pevné 
stabilní pracovní ploše s dobrým přístupem 
vzduchu. Na základě vlastního zdravého 
úsudku se vyhýbejte situacím, v nichž by 
vaše tělo bylo vystaveno dlouhodobému 
kontaktu se zařízením nebo jeho napájecím 
adaptérem v době, kdy je zařízení v provozu 
nebo připojené k napájecímu zdroji – delší 
kontakt s horkým povrchem může způsobit 
nepříjemné pocity nebo i zranění. Zvláště 
obezřetní buďte, pokud trpíte zdravotními 
problémy, které ovlivňují schopnost vnímat 
teplo působící na tělo. 

Informace o směrnicích 
Informace o směrnicích a certifikátech jsou 
k dispozici na zařízení. Z nabídky Apple  
vyberte příkaz O tomto Macu > Podpora > 
Certifikace norem.

Informace o shodě s pravidly FCC 
a ISED Canada
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. 

Informace o shodě s pravidly FCC a ISED 
Canada najdete na help.apple.com/
macbook v části „Informace o bezpečnosti, 
manipulaci a směrnicích“.

Prohlášení o vyhovění normám EU
Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto 
bezdrátové zařízení vyhovuje směrnici 
2014/53/EU.

Kopie prohlášení o shodě s předpisy EU, 
obsahující též údaje o radiofrekvenčních 
pásmech a maximálním radiofrekvenčním 
výkonu, je k dispozici na www.apple.com/
euro/compliance.

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

Omezení použití
Použití tohoto zařízení ve frekvenčním 
rozsahu 5150 až 5350 MHz je omezeno na 
provoz uvnitř budov. Toto omezení platí pro 
následující země: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, 
DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, 
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, 
SI, SK, TR, UK.

Frekvence Maximální výkon

2.4GHz (WLAN/
Bluetooth)

< 100mW

5.150 - 5.350 / 
5.470 - 5.725 GHz 
(WLAN)

< 200mW

5.725 - 5.875 GHz 
(WLAN)

< 25mW
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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 zařízení 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 
či trackpadu nebo stiskněte libovolnou 
klávesu na klávesnici. Další informace 
o programu ENERGY STAR najdete na 
www.energystar.gov.

Informace o likvidaci a recyklaci

Výše vyobrazený symbol znamená, že 
tento produkt a jeho baterii není dovoleno 
likvidovat společně s domovním odpadem. 
Rozhodnete-li se tento produkt nebo 
jeho baterii zlikvidovat, postupujte 
v souladu s místními zákony a předpisy 
na ochranu životního prostředí. Informace 
o recyklačním programu společnosti 
Apple, o sběrných místech, zakázaných 
látkách a dalších iniciativách souvisejících 
s životním prostředím najdete na 
www.apple.com/environment.

Evropská unie – informace o likvidaci
Tento symbol znamená, 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. 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.

Zabudovaná baterie
Baterii se nepokoušejte vyměnit ani 
vyjmout sami – mohli byste ji poškodit 

a způsobit tak přehřátí zařízení 
a následný úraz. Zabudovanou baterii 
smí vyměňovat jen společnost Apple 
nebo autorizovaný poskytovatel servisu 
a musí být recyklována nebo zlikvidována 
odděleně od domovního odpadu. Baterie 
likvidujte v souladu s místními zákony 
a předpisy na ochranu životního prostředí. 
Informace o recyklaci a výměně baterií 
najdete na www.apple.com/cz/batteries/
service-and-recycling.

Russia, Kazakhstan, Belarus
Соответствие требованиям:

ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная 
совместимость технических средств”

Адаптер питания соответствует 
требованиям:

ТР ТС 004/2011 “О безопасности 
низковольтного оборудования”

ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная 
совместимость технических средств”

Дата производства указана на упаковке.

Технические характеристики доступны 
по ссылке: support.apple.com/ru_RU/specs

Licenční ujednání o softwaru
Používáním zařízení MacBook vyjadřujete 
svůj souhlas s podmínkami licenčního 
ujednání o softwaru společnosti Apple 
a třetích stran, které si můžete přečíst na 
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 nebo 
navštivte některou prodejnu Apple nebo 
autorizovaného poskytovatele servisu 
Apple. Dostupné služby závisejí na zemi, 
v níž jsou požadovány; mohou být také 
omezeny pouze na zemi, v níž byl produkt 
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původně zakoupen. Telefonáty či odeslání 
do zahraničí mohou být v závislosti na 
konkrétním místě zpoplatněny. Záruka se 
řídí ustanoveními a podrobnými informacemi 
o poskytování služeb dostupnými na 
adresách www.apple.com/legal/warranty 
a support.apple.com/cs-cz. Společnost 
Apple vám při vznesení platného 
reklamačního nároku tento produkt podle 
vlastního uvážení 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 zárukami, které 
nelze vyloučit podle 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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