
Než začnete hodinky Apple Watch používat, projděte si Uživatelskou 
příručku pro Apple Watch na support.apple.com/cs-cz/guide/watch. 
Příručku si můžete stáhnout také v Apple Books (je-li ve vašem regionu 
k dispozici). Veškerou dokumentaci uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnost a manipulace 
Viz „Bezpečnost a manipulace“ v Uživatelské příručce pro Apple Watch. 
Hodinky Apple Watch, jejich operační systémy a zdravotní snímače 
nejsou zdravotnickými prostředky.

Vystavení se rádiovým vlnám 
Chcete-li si přečíst informace o působení energie v pásmu rádiových 
vln, otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch, klepněte na Moje hodinky 
a přejděte do oddílu Obecné > Informace > Právní dokumenty > 
RF expozice. Můžete také navštívit stránku apple.com/legal/rfexposure.

Baterie a nabíjení
Servis a recyklaci lithium-iontové baterie v Apple Watch by měla provádět 
společnost Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu. Když si 
objednáte servis baterie, je možné, že obdržíte náhradní Apple Watch. 
Recyklaci nebo likvidaci baterií je nutné provádět odděleně od domovního 

odpadu. Informace o servisu a recyklaci baterií najdete na stránce  
apple.com/cz/batteries/service-and-recycling. Informace o nabíjení 
najdete v oddílu „Důležité informace o bezpečnosti“ v Uživatelské 
příručce pro Apple Watch.

Rušení zdravotnických zařízení 
Apple Watch, některé řemínky, magnetický nabíjecí kabel Apple Watch 
a magnetický nabíjecí dok Apple Watch obsahují magnety, které mohou 
narušovat činnost zdravotnických prostředků. Viz „Důležité informace 
o bezpečnosti“ v Uživatelské příručce pro Apple Watch.

Předcházení poškození sluchu 
Chcete-li předejít případnému poškození sluchu, omezte dobu poslechu 
při vysoké hlasitosti. Další informace o zvuku a sluchu najdete online na 
stránce apple.com/sound a v kapitole „Důležité informace o bezpečnosti“ 
v Uživatelské příručce pro Apple Watch.

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. Pokud váš produkt potřebuje servis, zavolejte do společnosti 
Apple nebo navštivte Apple Store či poskytovatele servisu autorizovaného 

společností Apple. Dostupné možnosti servisu závisejí na zemi, ve které 
je o opravu zažádáno, a mohou být omezeny na původní zemi nákupu. 
Hovory a mezistátní přeprava mohou být v závislosti na místě zpoplatněny. 
Pokud uplatníte v záruční době platný nárok na opravu, společnost 
Apple v souladu s podmínkami poskytování služeb, jejichž plné znění je 
k dispozici na apple.com/legal/warranty a support.apple.com/cs-cz, vaše 
Apple Watch dle svého uvážení opraví, vymění nebo vám vrátí pořizovací 
náklady. Záruční plnění jsou k dispozici dodatečně k právům zaručeným 
místními zákony na ochranu spotřebitelů. Je možné, že při uplatňování 
nároku na záruční opravu budete požádáni o předložení potvrzení o koupi.

Pro australské spotřebitele: Záruky na naše produkty nelze na základě 
australských spotřebitelských zákonů vyloučit. Máte nárok na výměnu 
nebo vrácení peněz při závažném selhání a na kompenzaci při jakýchkoli 
jiných přiměřeně předvídatelných ztrátách a škodách. Dále máte nárok  
na opravu či výměnu produktů, pokud nesplní přiměřené nároky na kvalitu 
a jejich selhání nebude závažné. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney 
South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Standardy 
Informace o certifikátech pro různé standardy jsou k dispozici na zařízení. 
Otevřete Nastavení > Obecné > Standardy. Další informace o standardech 
najdete v kapitole „Bezpečnost a manipulace“ v Uživatelské příručce 
pro Apple Watch.

Shoda hodinek Apple Watch a magnetického nabíjecího kabelu pro 
Apple Watch se standardy FCC a ISED Canada
Toto zařízení splňuje podmínky bodu 15 pravidel FCC a standardy RSS 
kanadské vládní agentury ISED pro nelicencovaná zařízení. Provoz 
zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: Zařízení (1) nesmí 
způsobovat škodlivé rušení a (2) musí akceptovat veškeré vnější rušení 
včetně takového, které by mohlo mít nežádoucí vliv na funkci.

Shoda s normami EU a UK

    
Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení 
splňuje podmínky směrnic 2014/53/EU a Radio Equipment Regulations 
2017. Kopie prohlášení o shodě s normami je k dispozici na apple.com/
euro/compliance. Společnost Apple je v EU zastoupena společností Apple 
Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irsko. Ve 
Spojeném království je společnost Apple zastoupena společností Apple 
UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB. 

Informace o likvidaci a recyklaci

Výše vyobrazený symbol znamená, že v souladu s místními právními 
předpisy je třeba váš produkt a jeho baterie zlikvidovat odděleně od 
domovního odpadu. Na konci životnosti produkt odevzdejte ve sběrném 
místě určeném místními úřady. Oddělený sběr a recyklace tohoto 
produktu a jeho baterií při likvidaci napomohou chránit přírodní zdroje 
a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem šetrným k lidskému zdraví 
a životnímu prostředí. Informace o recyklačním programu společnosti 
Apple, sběrných místech, zakázaných látkách a dalších iniciativách na 
ochranu životního prostředí najdete na apple.com/environment.

Prije uporabe Apple Watcha pročitajte Upute za uporabu Apple Watcha 
na support.apple.com/hr-hr/guide/watch. Možete koristiti i Apple Books 
za preuzimanje uputa za uporabu (gdje je dostupno). Zadržite 
dokumentaciju za buduću uporabu.
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Sigurnost i rukovanje 
Pogledajte “Sigurnost i rukovanje” u Uputama za uporabu 
Apple Watcha. Apple Watch, njegovi operativni sustavi i senzori zdravlja 
nisu medicinski uređaji.

Izlaganje radiofrekvenciji 
Za informacije o izlaganju radiofrekvencijskoj energiji za Apple Watch, 
otvorite aplikaciju Apple Watch na iPhoneu i dodirnite Moj sat, zatim 
otvorite Općenito > Opis > Pravno > Izloženost RF zračenju. Ili posjetite 
apple.com/legal/rfexposure.

Baterija i punjenje
Litij-ionsku bateriju u Apple Watchu smije servisirati ili reciklirati samo 
Apple ili ovlašteni servis. Možda ćete dobiti zamjenski Apple Watch 
prilikom naručivanja servisa baterije. Baterije se trebaju reciklirati ili 
zbrinuti odvojeno od kućnog otpada. Informacije o recikliranju i zamjeni 
baterije potražite na apple.com/batteries/service-and-recycling. Za više 
informacija o punjenju pogledajte odjeljak “Važne sigurnosne informacije” 
u Uputama za uporabu Apple Watcha.

Interferencija medicinskih uređaja 
Apple Watch, neki remeni, magnetski kabel za punjenje Apple Watcha i 
magnetski Dock za punjenje Apple Watcha sadrže magnete koji mogu 

ometati medicinske uređaje. Pogledajte odjeljak “Važne sigurnosne 
informacije” u Uputama za uporabu Apple Watcha.

Izbjegavanje oštećenja sluha 
Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte vrlo glasne 
sadržaje tijekom dužih razdoblja. Više informacija o zvuku i sluhu 
potražite na apple.com/sound i u odjeljku “Važne sigurnosne informacije” 
u Uputama za uporabu Apple Watcha.

Sažetak Appleovog ograničenog jednogodišnjeg jamstva 
Apple jamči da isporučeni hardverski proizvod i pribor tijekom jedne 
godine od datuma izvorne kupnje maloprodajnog proizvoda neće 
imati nedostataka u materijalu i izradi. Apple ne pruža jamstvo za 
uobičajeno trošenje i habanje, ni za oštećenja prouzročena nezgodama 
ili nepravilnom upotrebom. Za servisiranje uređaja nazovite Apple ili 
posjetite maloprodajnu Appleovu trgovinu ili ovlašteni servis – dostupne 
mogućnosti servisiranja ovise o državi u kojoj se servis zatraži – može 
biti ograničen na državu u kojoj je uređaj izvorno kupljen. Usluga može 
biti podložna naknadama za uspostavu poziva i cijenama međunarodnog 
transporta, ovisno o lokaciji. U skladu sa svim odredbama i detaljnim 
informacijama o primanju uređaja na servis, dostupnima na apple.com/
legal/warranty i support.apple.com/hr-hr, predate li valjani jamstveni 
zahtjev unutar jamstvenog roka, Apple će vam prema vlastitom nahođenju 
popraviti, zamijeniti ili vratiti novac za vaš Apple Watch. Pogodnosti 

obuhvaćene jamstvom vrijede dodatno uz prava predviđena lokalnim 
zakonima o zaštiti potrošača. Prilikom predaje jamstvenog zahtjeva unutar 
jamstvenog roka možda ćete trebati priložiti dokaz o kupnji.

Za klijente u Australiji: Naši proizvodi pokriveni su jamstvom koje se 
prema australskom zakonu o zaštiti potrošača ne može izuzeti. U slučaju 
većeg kvara te u pogledu kompenzacije za bilo koje druge gubitke i štete 
koji bi iz takvog kvara proizlazili, imate pravo na zamjenu ili naknadu. 
Također imate pravo na popravak ili zamjenu proizvoda ako proizvod nije 
zadovoljavajuće kvalitete te kvar ne prijeđe u kategoriju većeg kvara. 
Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Regulative 
Informacije o regulativnim certifikatima dostupne su na uređaju. Otvorite  
Postavke > Općenito > Regulative. Dodatne regulativne informacije 
nalaze se u odjeljku “Sigurnost i rukovanje” u Uputama za uporabu 
Apple Watcha.

FCC usklađenosti i izjave o kanadskoj ISED za Apple Watch i magnetski 
kabel za punjenje Apple Watcha
Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15. FCC pravila i s RSS standardima 
obuhvaćenim kanadskom ISED licencom. Rad je podložan sljedećim 
uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj 
mora prihvatiti sve smetnje pa i one koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

Usklađenost s EU / UK direktivama

    
Tvrtka Apple Inc. ovime izjavljuje da je ovaj bežični uređaj sukladan 
s Direktivom 2014/53/EU i Uredbama o radio opremi 2017. Kopija Izjave 
o usklađenosti s direktivama dostupna je na adresi apple.com/euro/
compliance. Appleov zastupnik za EU je Apple Distribution International Ltd.  
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irska. Appleov zastupnik za UK je 
Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB. 

Informacije o odlaganju i recikliranju

Ovaj simbol označava da se u skladu s lokalnim zakonima i propisima vaš 
proizvod i/ili njegova baterija trebaju zbrinuti odvojeno od kućnog otpada. 
Na kraju radnog vijeka uređaja odnesite ga na sabirno mjesto koje su 
odredile nadležne institucije. Odvojenim prikupljanjem i recikliranjem 
vašeg proizvoda i/ili njegove baterije pomažete u očuvanju prirodnih 
resursa i pridonosite tome da se proizvod reciklira na način koji je siguran 
za ljudsko zdravlje i okoliš. Za više informacija o programu recikliranja 

tvrtke Apple, reciklažnim sabirnim točkama, ograničenim supstancama 
i drugim inicijativama za zaštitu okoliša posjetite apple.com/environment.

Pred používaním Apple Watch si prečítajte Príručku užívateľa pre 
Apple Watch, ktorú nájdete na stránke support.apple.com/sk-sk/guide/
watch. Môžete si ju tiež stiahnuť zo služby Apple Books (ak je vo vašej 
krajine táto služba k dispozícii). Dokumentáciu si ponechajte, možno sa 
vám ešte zíde.

Bezpečnosť a zaobchádzanie 
Pozrite si časť „Bezpečnosť a zaobchádzanie“ v Príručke užívateľa pre 
Apple Watch. Apple Watch, príslušné operačné systémy a zdravotné 
snímače nie sú lekárske prístroje.

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu 
Ak chcete zistiť informácie o rádiofrekvenčnom žiarení pre Apple Watch, 
otvorte na iPhone aplikáciu pre Apple Watch, klepnite na Moje hodinky 
a prejdite do Všeobecné > Informácie > Právne informácie > RF žiarenie. 
Prípadne navštívte stránku apple.com/legal/rfexposure.
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Batéria a nabíjanie
Lítiovo-iónovú batériu v Apple Watch by mala servisovať alebo recyklovať 
spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. 
Pri objednaní servisu batérie je možné, že vám budú doručené nové 
Apple Watch. Batérie musia byť recyklované alebo zlikvidované oddelene 
od odpadu z domácnosti. Informácie týkajúce sa výmeny a recyklácie 
batérie nájdete na stránke apple.com/sk/batteries/service-and-recycling. 
Informácie o nabíjaní nájdete v časti „Informácie o bezpečnosti“ 
v Príručke užívateľa pre Apple Watch.

Rušenie lekárskych prístrojov 
Hodinky Apple Watch, niektoré remienky, magnetický nabíjací kábel 
Apple Watch a magnetický nabíjací stojan Apple Watch obsahujú 
magnety, ktoré môžu spôsobovať rušenie lekárskych prístrojov. Pozrite si 
časť „Informácie o bezpečnosti“ v Príručke užívateľa pre Apple Watch.

Prevencia pred poškodením sluchu 
Ak chcete predísť poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk s vysokou 
hlasitosťou dlhšiu dobu. Viac informácií o zvukoch a sluchu nájdete 
na apple.com/sound a v časti „Informácie o bezpečnosti“ v príručke 
užívateľa pre Apple Watch.

Zhrnutie Ročnej obmedzenej záruky Apple 
Apple poskytuje záruku na výrobné chyby a chyby na materiáli priloženého 
hardvéru a príslušenstva po dobu jedného roka odo dňa zakúpenia. 
Záruka Apple sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, ani na poškodenie 
spôsobené nehodami alebo hrubým zaobchádzaním. Ak potrebujete 
servis, zavolajte do spoločnosti Apple, prípadne navštívte Apple Store 
alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb Apple. Možnosti 
servisu závisia od krajiny, v ktorej ho požadujete, a môžu byť obmedzené 
na krajinu pôvodného predaja. Telefonické hovory a medzinárodná 
preprava môžu byť v závislosti od vašej polohy spoplatnené. Ak v záručnej  
dobe uplatníte nárok na reklamáciu v súlade s podmienkami poskytovania 
servisu, ktorých úplné znenie je k dispozícii na stránkach apple.com/legal/ 
warranty a support.apple.com/sk-sk, spoločnosť Apple na základe 
vlastného uváženia opraví, nahradí alebo refunduje vaše Apple Watch. 
Výhody záruky sú nad rámec práv poskytovaných miestnymi právnymi 
predpismi na ochranu spotrebiteľa. Pri reklamácii na základe tejto záruky 
môžete byť požiadaní o predloženie dokladu o kúpe.

Pre austrálskych zákazníkov: Náš tovar sa dodáva so zárukami, ktoré na 
základe austrálskeho spotrebiteľského práva nie je možné vylúčiť. Máte 
nárok na náhradu alebo refundáciu v prípade závažného zlyhania a na 
primeranú kompenzáciu akýchkoľvek predvídateľných strát alebo škôd. 
Takisto máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru v prípade, že tovar 
nedosiahne uspokojivú kvalitu alebo zlyhá spôsobom, ktorý nemožno 

klasifikovať ako závažné zlyhanie. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, 
Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Regulačné informácie 
Informácie o certifikácii noriem sú k dispozícii na zariadení. Prejdite 
do Nastavenia > Všeobecné > Normy. Ďalšie regulačné informácie 
nájdete v časti „Bezpečnosť a zaobchádzanie“ v Príručke užívateľa pre 
Apple Watch.

Vyhlásenie o zhode ISED Canada a FCC pre Apple Watch a magnetický 
nabíjací kábel Apple Watch
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC a štandardom RSS úradu 
ISED Canada, ktoré tvoria výnimku z licencie. Prevádzka zariadenia 
podlieha nasledovným dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie 
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek 
rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Súlad s nariadeniami EU/UK

    
Spoločnosť Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie je 
v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a Nariadeniami pre rádiové zariadenia 

2017. Kópia vyhlásenia o zhode so smernicami je dostupná na stránke 
apple.com/euro/compliance. Zástupcom spoločnosti Apple v EÚ je 
spoločnosť Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, 
Cork, Írsko. Zástupcom spoločnosti Apple v UK je spoločnosť Apple UK Ltd., 
2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB. 

Informácie o likvidácii a recyklácii

Symbol uvedený vyššie znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi 
a nariadeniami by váš produkt alebo jeho batéria mali byť zlikvidované 
oddelene od odpadu z domácnosti. Keď tento produkt dosiahne koniec 
svojho životného cyklu, zaneste ho do zberného strediska určeného 
miestnymi úradmi. Separovaný zber a recyklácia vášho produktu alebo 
jeho batérie napomáha chrániť prírodné zdroje a zaručuje recykláciu 
spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie 
informácie o programe recyklácie, recyklačných zberných miestach, 
zakázaných látkach a ďalších iniciatívach na ochranu životného 
prostredia spoločnosti Apple nájdete na stránke apple.com/environment

A1858 / A1859

Frekvence /  
Frekvencija /  
Frekvencia

Maximální výkon /  
Maksimalna snaga /  
Maximálny výkon

2.4 GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
13.56 MHz < 42dBµA/m @ 10m
326.5 kHz (Charging Only) < -15dBµA/m @ 10m
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