
Apple TV

Vejledning med  
vigtige produktoplysninger



Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder 
oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og 
genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale og den 
begrænsede garanti på et år på Apple TV.

±

�  For at undgå skader skal du læse alle neden- 
stående sikkerhedsoplysninger og instruktioner, 
før du tager Apple TV i brug. Der findes udførlige 
brugsinstruktioner, inklusive alle opdateringer til 
oplysninger om sikkerhed og godkendelser,  
i Apple TV Opstillingsvejledning på:  
www.apple.com/dk/support/manuals/appletv

Vigtige oplysninger om sikkerhed

ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse instruktioner 
om sikkerhed, kan der opstå fare for brand, elektrisk stød 
eller andre personskader eller skader på Apple TV eller 
anden ejendom.

Læs og følg disse instruktioner, så du kan bruge Apple TV  
sikkert.
 Â Læs disse instruktioner.
 Â Gem disse instruktioner.
 Â Respekter alle advarsler.
 Â Følg alle instruktioner.
 Â Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
 Â Brug kun en tør klud til rengøring.
 Â Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder, f.eks. 

radiatorer, varmeriste, komfurer eller andre apparater 
(inklusive forstærkere), som afgiver varme.

 Â Beskyt netledningen, og sørg for, at der ikke bliver trådt  
på den, og at den ikke bliver klemt - især ved stikkene  
og der, hvor de sidder fast i apparatet.

 Â Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som producenten 
anbefaler.

 Â Tag stikket til dette apparat ud af stikkontakten i torden- 
vejr, og når du ikke skal bruge det i længere tid.

 Â Anbring ikke levende ild, f.eks. tændte stearinlys, på eller  
i nærheden af apparatet.

ADVARSEL: For at formindske risikoen for brand eller 
elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn, 
væske, fugt, overdreven varme eller åben ild.

 Â Brug kun kvalificerede teknikere til service. Apparatet skal 
indleveres til service, hvis det er beskadiget, f.eks. hvis 
netledningen eller -stikket er beskadiget, hvis der er spildt 
væske på eller er kommet genstande ind i apparatet, hvis 
apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis apparatet 
ikke fungerer normalt, eller hvis det er blevet tabt.

 Â Der er ingen afbryder på dette apparat. Du kan kun 
afbryde strømmen til apparatet ved at tage netledningen 
ud. Sørg for, at der altid er nem adgang til netledningen.

 Â Når du tilslutter eller afmonterer Apple TV, skal du altid 
holde i siden af stikket. Rør ikke ved stikkets metaldele.

 Â Brug ikke Apple TV udendørs. Apple TV er et produkt, der 
er beregnet til indendørs brug.

 Â Flyt ikke apparatet, mens en anden enhed, f.eks. et 
fjernsyn, en computer eller en anden elektronisk enhed,  
er tilsluttet apparatet.

 Â Udsæt ikke apparatet for væskedryp eller -sprøjt, og 
anbring ikke genstande med væske, f.eks. en vase, på 
apparatet.

 Â Oplysninger om modelnummer, elektriske specifikationer 
og andre specifikationer findes i bunden af apparatet.

Udfør ikke selv reparationer

ADVARSEL: Forsøg ikke at åbne Apple TV eller skille 
apparatet ad. Du risikerer at få elektrisk stød og gøre den 
begrænsede garanti ugyldig. Indeholder ingen dele, som 
brugeren kan udføre service på.

Om håndtering
Apple TV kan blive ødelagt, hvis du opbevarer eller håndterer 
apparatet forkert. Tab ikke Apple TV, når du transporterer 
apparatet.



Om drifts- og opbevaringstemperatur
Når du bruger Apple TV, er det normalt, at kabinettet 
bliver varmt. Apple TV-kabinettet fungerer som en kølende 
overflade, der leder varme fra indersiden til den køligere 
luft udenfor.

Regulatory Compliance Information
FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation 
is subject to the following two conditions:  (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. See instructions if 
interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can 
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and 
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s 
instructions—it may cause interference with radio and 
television reception. 

This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device in accordance with the 
specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications 
are designed to provide reasonable protection against such 
interference in a residential installation. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. 

You can determine whether your computer system is 
causing interference by turning it off. If the interference 
stops, it was probably caused by the computer or one of the 
peripheral devices. 

If your computer system does cause interference to radio or 
television reception, try to correct the interference by using 
one or more of the following measures:
 Â Turn the television or radio antenna until the interference 

stops. 
 Â Move the computer to one side or the other of the 

television or radio. 
 Â Move the computer farther away from the television 

or radio. 

 Â Plug the computer in to an outlet that is on a different 
circuit from the television or radio. (That is, make certain 
the computer and the television or radio are on circuits 
controlled by different circuit breakers or fuses.) 

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider  
or Apple. See the service and support information in the 
Apple TV Setup Guide. Or consult an experienced radio/
television technician for additional suggestions. 

Important:  Changes or modifications to this product not 
authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and 
negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under 
conditions that included the use of compliant peripheral 
devices and shielded cables (including Ethernet network 
cables) between system components. It is important that 
you use compliant peripheral devices and shielded cables 
between system components to reduce the possibility of 
causing interference to radios, television sets, and other 
electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):   
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 26-A 
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use
This device is restricted to indoor use when operating in the 
5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy
The radiated output power of the Wi-Fi technology is below 
the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is 
advised to use the wireless equipment in such a manner that 
the potential for human contact during normal operation 
is minimized.



Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt 
RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the 
device.

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.

Industry Canada Statement
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 
210 of Industry Canada.

Europe—EU Declaration of Conformity

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: 
www.apple.com/euro/compliance

This equipment can be used in the following countries:

Korea Warning Statements

B ( )

(B ) 

, 

.

Taiwan Wireless Statements

Taiwan Class B Statement



VCCI Class B Statement

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR partner, Apple has determined that 
this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. The ENERGY STAR program is a partnership with 
electronic equipment manufacturers to promote energy-
efficient products. Reducing energy consumption of products 
saves money and helps conserve valuable resources.

This product is shipped with automatic power management 
enabled.

For more information about ENERGY STAR®, visit: 
www.energystar.gov

Apple and the Environment
Apple Inc. recognizes its responsibility to minimize the 
environmental impact of its operations and products.  
More information is available on the web at: 
www.apple.com/environment

Disposal and Recycling Information

This symbol indicates that your product must be disposed of 
properly according to local laws and regulations. When your 
product reaches its end of life, contact Apple or your local 
authorities to learn about recycling options.

For information about Apple’s recycling program, go to: 
www.apple.com/recycling

Apple

European Union—Disposal Information

The symbol above means that according to local laws and 
regulations your product should be disposed of separately 
from household waste. When this product reaches its end 
of life, take it to a collection point designated by local 
authorities. Some collection points accept products for free. 
The separate collection and recycling of your product at the 
time of disposal will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects human 
health and the environment.

Union Européenne—informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous 
débarasser de votre produit sans le mélanger avec les 
ordures ménagères, selon les normes et la législation de 
votre pays. Lorsque ce produit n’est plus utilisable, portez-le 
dans un centre de traitement des déchets agréé par les 
autorités locales. Certains centres acceptent les produits 
gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre 
produit lors de son élimination aideront à préserver les 
ressources naturelles et à protéger l’environnement et la 
santé des êtres humains.



Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt 
entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften 
und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben 
Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen 
Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können 
Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. 
Durch das separate Sammeln und Recycling werden die 
natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, 
dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum 
Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l’eliminazione
Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme 
locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente 
dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, 
portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. 
Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. 
La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al 
momento dell’eliminazione aiutano a conservare le risorse 
naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da 
salvaguardare la salute umana e l’ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter
Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala 
lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med 
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas 
till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. 
Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta 
produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om 
hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser 
och skydda hälsa och miljö.

Türkiye 
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı 
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair 
Yönetmelik) uygundur.

Brasil:  Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima 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. A Apple 
disponibiliza opções de reciclagem e pontos de coleta 
em seu website e no telefone do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor. Para informações sobre o programa de 
reciclagem da Apple, visite www.apple.com/br/environment

Battery Disposal Information
Dispose of batteries according to your local environmental 
laws and guidelines.

California:  The coin cell battery in the Apple Remote 
contains perchlorates. Special handling and disposal may 
apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Deutschland:  Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören 
nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien 
beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich 
abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole 
der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Nederland: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd 
bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voorklein 
chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

China Battery Statement

Taiwan Battery Statement



APPLE INC. 
LICENSAFTALE TIL APPLE TV (“APPLE TV”) 
Licens til en bruger
DENNE LICENSAFTALE FOR SOFTWARE (I DET FØLGENDE 
KALDET “LICENS”) BØR LÆSES GRUNDIGT IGENNEM 
FØR IBRUGTAGNING AF APPLE TV. VED AT BRUGE APPLE 
TV ERKLÆRER LICENSTAGER SIG INDFORSTÅET MED AT 
VÆRE UNDERLAGT BETINGELSERNE I DENNE LICENS, 
MEDMINDRE LICENSTAGER RETURNERER APPLE TV 
I OVERENSSTEMMELSE MED APPLES RETURPOLITIK. 
HVIS LICENSTAGER IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF 
NEDENSTÅENDE LICENS, SKAL LICENSTAGER UNDLADE AT 
BRUGE APPLE TV. HVIS LICENSTAGER IKKE ØNSKER AT VÆRE 
BUNDET AF NÆRVÆRENDE LICENS, KAN LICENSTAGER 
RETURNERE APPLE TV TIL KØBSSTEDET INDEN FOR 
RETURPERIODEN OG FÅ KØBSPRISEN REFUNDERET I 
OVERENSSTEMMELSE MED APPLES RETURPOLITIK, SOM 
FINDES PÅ http://www.apple.com/legal/sales_policies/.

1.  Generelt
(a) Apple Inc. (i det følgende kaldet “Apple”) giver licenstager 
licens til at bruge software (inklusive Boot ROM-kode og 
anden integreret software), dokumentation, grænseflader, 
indhold, skrifter og evt. data, der følger med Apple TV, 
uanset om levering sker på diskette, som ROM (Read only 
Memory), på andet medie eller i anden form (under et kaldet 
“Apple-software”) i henhold til betingelserne i nærværende 
licensaftale. Apple og/eller Apples licensgiver(e) bevarer 
ejendomsretten til selve Apple-softwaren og forbeholder 
sig alle de rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet til 
licenstager.

(b) Apple vil efter eget valg evt. frigive fremtidige 
opdateringer til Apple-softwaren til Apple TV. Evt. Apple-
softwareopdateringer inkluderer ikke nødvendigvis alle de 
eksisterende softwarefunktioner eller nye funktioner, som 
Apple frigiver til nyere eller andre modeller af Apple TV. 
Licenstagers rettigheder i henhold til denne licens omfatter 
alle softwareopdateringer, som erstatter og/eller supplerer 
den originale Apple-software på Apple TV, medmindre 
sådanne opdateringer indeholder en separat licens.



2.  Tilladt brug og begrænsninger   
(a) I henhold til betingelserne i denne licensaftale har 
licenstager en begrænset og ikke eksklusiv licens til at bruge 
Apple-software på en Apple TV-enhed fra Apple. Licenstager 
erklærer sig indforstået med ikke at ville installere, bruge eller 
anvende Apple-software på enheder fra andre producenter 
end Apple eller at give andre mulighed for at gøre det. 
Licensen tillader ikke, at Apple-software findes på mere 
end en enhed ad gangen, og Apple-software må ikke gøres 
tilgængelig via netværk, hvor flere enheder eller computere 
kan bruge Apple-software samtidig. Denne licensaftale 
giver ikke licenstager ret til at bruge Apples grænseflader 
og andre immaterielle rettigheder tilhørende Apple til 
design, udvikling, produktion, licensering eller distribution 
af tjenester og tilbehør eller programmer til Apple TV fra 
tredjeparter.  

(b) Licenstager må ikke og erklærer sig indforstået med 
ikke at ville give andre mulighed for at kopiere (medmindre 
det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne licensaftale), 
dekompilere, “reverse engineer”, adskille, ændre eller 
afkryptere, forsøge at udskille kildekoden til eller fremstille 
andre produkter på grundlag af Apple-software eller de 
tjenester, der leveres af Apple-software, eller dele heraf 
(medmindre begrænsninger som ovenfor er forbudt af den 
gældende, lokale lov, eller sådan brug er tilladt i henhold til 
de licensbetingelser, der gælder for brug af komponenter 
med åben kode, som følger med Apple-software). Eventuelle 
forsøg herpå vil være en krænkelse af Apples og dets 
partneres rettigheder til Apple-software. 

(c) Apple-software må bruges til kopiering af materiale, som 
ikke er beskyttet af ophavsret; materiale, som licenstager ejer 
rettighederne til; og materiale, som licenstager har ret til – 
eller fået tilladelse til – at kopiere. Adkomst og immaterielle 
rettigheder til indhold, der vises eller gøres tilgængeligt via 
Apple-software, tilhører de respektive ejere af indholdet.  
Det pågældende indhold kan være beskyttet af ophavsret 
eller andre love og forordninger om immaterielle rettigheder 
og kan være underlagt betingelser for brug fra den tredje- 
part, der har leveret indholdet. Denne licensaftale giver ikke 
licenstager nogen rettigheder med hensyn til brug af dette 
indhold, og den indeholder heller ingen garanti for, at dette 
indhold vil vedblive at være tilgængeligt. 

(d) Licenstager erklærer sig indforstået med at bruge Apple-
software og -tjenester (som defineret nedenfor i paragraf 5) 
i overensstemmelse med gældende lov, inkl. lokale love i det 
land eller område, hvor licenstager er bosiddende, eller hvor 
licenstager henter eller bruger Apple-software og -tjenester.

3.  Overdragelse
Licenstager må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, vide- 
redistribuere eller sublicensere Apple-software til andre. 
Licenstager har dog ret til at foretage en permanent 
overdragelse af alle licensrettigheder til Apple-software til 
en anden person i forbindelse med overdragelse af den 
Apple TV-enhed, hvorpå den er installeret, under følgende 
forudsætninger: (a) Overdragelsen skal omfatte Apple TV og 
al Apple-software, herunder alle enkelte komponenter, de 
originale medier, trykt dokumentation samt denne licens; 
(b) licenstager må ikke beholde nogen kopier af Apple-
software eller dele heraf, herunder kopier på computere 
eller andre lagringsenheder; og (c) den part, som modtager 
Apple-software, skal læse og acceptere vilkår og betingelser 
i nærværende licens. Alle komponenter i Apple-software 
leveres som en del af en samlet pakke og må ikke adskilles 
fra denne pakke og distribueres som selvstændige 
programmer. Apple-software, som leveres med et bestemt 
Apple-hardwareprodukt, kan evt. ikke afvikles på andre 
modeller af Apple-hardware.

4.  Tilladelse til brug af data   
(a) Diagnostiske data og brugsdata. Hvis licenstager giver sin 
tilladelse til indsamling af diagnostiske data og brugsdata, 
erklærer licenstager sig indforstået med, at Apple, dets 
datterselskaber og agenter må indsamle, vedligeholde, 
behandle og bruge diagnostiske og tekniske oplysninger, 
oplysninger om brug samt lignende oplysninger, inklusive – 
men ikke begrænset til – tekniske oplysninger om Apple TV, 
computeren, systemet og programmer samt ydre enheder. 
Disse oplysninger indsamles regelmæssigt med henblik på 
at levere softwareopdateringer, produktsupport og andre 
tjenester til licenstager (om muligt) i forbindelse med 
Apple-softwaren og med henblik på at sikre, at betingelserne 
i denne licens overholdes. Apple må bruge disse oplysninger, 
så længe de indsamles i en form, som ikke identificerer 
licenstager personligt, med henblik på at levere og forbedre 
Apples produkter og tjenester. Med henblik på at give sine 



partnere og tredjepartsudviklere mulighed for at forbedre 
deres software, hardware og tjenester, der er designet til 
brug med Apples produkter, kan Apple evt. give en sådan 
partner eller tredjepartsudvikler nogle af de diagnostiske 
oplysninger, der er relevante for den pågældende partners 
eller tredjepartsudviklers software, hardware og/eller 
tjenester, så længe de diagnostiske oplysninger er i en form, 
som ikke identificerer licenstager personligt.

(b) Lokalitetsdata. Apple og dets partnere og licensgivere 
leverer via Apple TV evt. tjenester, som kræver brug af 
lokalitetsoplysninger. Med henblik på at levere og forbedre 
disse tjenester (hvor de er tilgængelige) kan Apple og dets 
partnere og licensgivere sende, indsamle, vedligeholde, 
behandle og bruge lokalitetsoplysninger, inklusive 
oplysninger om den geografiske placering af Apple TV i 
realtid, samt søgeforespørgsler om lokalitet. De lokalitetsdata 
og forespørgsler, som Apple indsamler, indsamles på en 
måde, som ikke gør det muligt at identificere licenstager 
personligt, og vil evt. blive brugt af Apple og dets partnere 
og licensgivere til at levere og forbedre lokalitetsbaserede 
produkter og tjenester. Ved at bruge lokalitetsbaserede 
tjenester på Apple TV erklærer licenstager sig indforstået 
med, at Apple og dets partnere og licensgivere 
sender, indsamler, vedligeholder, behandler og bruger 
lokalitetsdata og forespørgsler til at levere og forbedre 
disse produkter og tjenester. Licenstager kan altid trække 
sin tilladelse tilbage ved at slå lokalitetsbaserede tjenester 
fra på Apple TV. Selvom disse lokalitetsfunktioner ikke 
benyttes, har det ingen betydning for den lokalitetsbaserede 
funktionalitet i Apple TV. Ved på Apple TV at benytte 
tredjepartsprogrammer eller -tjenester, som bruger eller 
leverer lokalitetsdata, er licenstager underlagt og bør læse 
disse tredjeparters betingelser for brug og politik med 
hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse 
med brug af de pågældende programmer eller tjenester.

(c) Licenstagers oplysninger vil til enhver tid blive behandlet 
i overensstemmelse med Apples politik mht. beskyttelse af 
personlige oplysninger, som inddrages via denne henvisning 
og kan læses på: http://www.apple.com/dk/privacy/.

5.  Tjenester og materiale fra tredjeparter 
(a) Apple-softwaren kan give adgang til Apples iTunes 
Store og andre tjenester samt andet indhold fra Apple 

og tredjeparter (under et kaldet “tjenester”). Brug af 
disse tjenester kræver internetadgang, og brug af visse 
tjenester kræver evt. en Apple-id, accept af yderligere 
vilkår og betingelser samt betaling af ekstra gebyrer. Ved at 
bruge denne software i forbindelse med en iTunes Store-
konto erklærer licenstager sig indforstået med de nyeste 
betingelser for brug af iTunes Store, og betingelserne kan ses 
på http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.

(b) Brugen af iCloud-tjenester er underlagt følgende ekstra 
betingelser: Vilkår og betingelser for iCloud på  
http://www.apple.com/legal/icloud/ww/ og Apples politik 
med hensyn til beskyttelse af kunders identitet på  
http://www.apple.com/dk/privacy.

(c) Licenstager erklærer sig indforstået med, at disse tjenester 
kan inkludere indhold, som virker anstødeligt, uanstændigt 
eller krænkende, og som måske er forsynet med advarsler 
om anstødeligt sprog, samt at resultaterne af en søgning 
eller indtastning af en bestemt URL-adresse automatisk kan 
vise henvisninger til anstødeligt materiale, selvom det ikke 
er hensigten. Licenstager erklærer sig indforstået med, at 
brugen af disse tjenester sker på egen risiko, og at Apple 
ikke har noget ansvar for indhold, der kan forekomme 
anstødeligt, uanstændigt eller vulgært. 

(d) Nogle tjenester kan vise, inkludere eller give adgang 
til indhold, data, oplysninger, programmer og materiale 
fra tredjeparter (“materiale fra tredjeparter”) eller vise 
henvisninger til tredjeparters websteder. Ved at bruge 
disse tjenester erklærer licenstager sig indforstået med, at 
Apple ikke har noget ansvar for at undersøge eller vurdere 
indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten, 
gyldigheden, lovligheden med hensyn til ophavsret, 
anstændigheden, kvaliteten eller andre aspekter af 
tredjeparters materiale eller websteder. Apple, dets agenter, 
partnere og datterselskaber yder ingen garanti for, anbefaler 
ikke og er ikke ansvarlig over for licenstager og andre 
personer for tredjeparters tjenester, materiale eller websteder 
eller for tredjeparters øvrige produkter. Henvisninger til 
tredjeparters websteder leveres kun af praktiske hensyn. 

(e) Licenstager erklærer sig indforstået med, at tjenesterne 
indeholder indhold og materiale, der ejes af Apple og/
eller Apples licensgivere, og er beskyttet af loven om 
immaterielle rettigheder og andre love, inklusive – men 



ikke begrænset til – loven om ophavsret, og licenstager 
erklærer sig desuden indforstået med ikke at ville benytte 
dette indhold, disse oplysninger eller dette materiale på en 
måde, som er i strid med betingelserne for brug af disse 
tjenester. Tjenesterne eller dele heraf må ikke reproduceres 
på nogen måde. Licenstager erklærer sig indforstået med 
ikke at ville ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere 
eller fremstille materiale på grundlag af disse tjenester og 
ikke at ville benytte tjenesterne på ulovlig vis, inklusive – 
men ikke begrænset til – bruge tjenesterne til at overføre 
computervira, orme, trojanske heste og anden ondsindet 
software ved hjælp af ulovlig netværksindtrængen eller 
overbelastning af netværket. Licenstager erklærer sig 
desuden indforstået med ikke at ville bruge tjenesterne til 
at chikanere, fornærme, forfølge, true, smæde eller på anden 
vis krænke en anden part og dennes rettigheder, og at Apple 
på ingen måde er ansvarlig for sådan brug af tjenesterne fra 
licenstagers side eller for evt. chikane, trusler, fornærmelser, 
krænkelser eller ulovligheder, som licenstager modtager pga. 
sin brug af disse tjenester.

(f ) Tjenester og indhold fra tredjeparter, hvortil der er 
adgang, henvises til eller vises via Apple-software, er 
derudover ikke tilgængelige på alle sprog eller i alle lande. 
Apple yder ingen garanti for, at disse tjenester og dette 
materiale er anstændige eller er tilgængelige og kan bruges 
på et bestemt sted. Hvis licenstager vælger at bruge disse 
tjenester eller dette materiale, sker det på eget initiativ, og 
licenstager er selv ansvarlig for at overholde de relevante 
love, inklusive – men ikke begrænset til – de relevante lokale 
love. Apple og dets licensgivere forbeholder sig til enhver tid 
ret til at ændre, stoppe, fjerne eller slå adgang til tjenester fra 
uden varsel. Apple er under ingen omstændigheder ansvarlig 
for tab, der skyldes, at der ikke længere er adgang til disse 
tjenester. Apple kan desuden fastsætte begrænsninger med 
hensyn til brugen af og adgang til visse tjenester uden varsel, 
og uden at det medfører erstatningsansvar. 

6.  Ophør
Denne licensaftale er gældende, indtil den opsiges. 
Licenstagers rettigheder i henhold til denne licens ophører 
automatisk eller bringes på anden vis til ophør uden varsel 
fra Apple, hvis licenstager ikke overholder betingelserne i 
aftalen. Når aftalen ophører, skal licenstager holde op med at 

bruge Apple-software. Paragrafferne 5, 6, 7, 8, 11 og 12 i denne 
licens gælder, selvom denne licens opsiges.

7.  Ingen reklamationsret   
7.1     Hvis licenstager er en kunde, som er privat forbruger 
(dvs. en person, som ikke bruger Apple-software i 
forbindelse med sit fag, sin virksomhed eller sin profession), 
har licenstager evt. andre rettigheder i sit hjemland, 
så følgende begrænsninger ikke gælder, og hvis disse 
begrænsninger ikke er tilladt, gælder de ikke. Licenstager 
kan få flere oplysninger om sine rettigheder hos en 
forbrugerorganisation.

7.2     LICENSTAGER ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED OG 
ER ENIG I, AT DET FOR SÅ VIDT SOM DET ER LOVLIGT HELT 
ER DENNES EGEN BESLUTNING OG PÅ DENNES EGEN RISIKO 
AT ANVENDE DE(N) AF NÆRVÆRENDE LICENS OMFATTEDE 
APPLE-SOFTWARE OG -TJENESTER. 

7.3     APPLE-SOFTWARE OG EVT. TJENESTER UDFØRT ELLER 
LEVERET AF APPLE-SOFTWARE LEVERES, SOM DISSE ER 
OG FOREFINDES, MED ALLE FEJL OG UDEN GARANTI FOR 
FUNKTION ELLER ANDEN EGENSKAB. APPLE OG APPLES 
LICENSGIVERE (I PKT. 7 og 8 UNDER ÉT KALDET “APPLE”) 
FRASKRIVER SIG HERMED ENHVER GARANTI I FORBINDELSE 
MED APPLE-SOFTWARE OG TILHØRENDE TJENESTER, 
INKLUSIVE – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – ENHVER GARANTI 
FOR GODT KØBMANDSKAB, EGNETHED TIL BESTEMTE 
FORMÅL OG UFORSTYRRET BESIDDELSE ELLER ENHVER 
GARANTI FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE 
KRÆNKES. 

7.4     APPLE YDER INGEN GARANTI FOR, AT APPLE-SOFTWARE 
OG -TJENESTER KAN BENYTTES UDEN AFBRYDELSER, AT 
FUNKTIONERNE OG TJENESTERNE I APPLE-SOFTWARE 
VIL OPFYLDE LICENSTAGERS BEHOV, AT AFVIKLINGEN AF 
APPLE-SOFTWARE OG -TJENESTER VIL FORLØBE FEJLFRIT OG 
UDEN AFBRYDELSER, AT TJENESTER VIL VEDBLIVE MED AT 
BLIVE GJORT TILGÆNGELIGE, AT EVENTUELLE FEJL I APPLE-
SOFTWARE ELLER -TJENESTER VIL BLIVE RETTET, ELLER AT 
APPLE-SOFTWARE ER KOMPATIBEL ELLER KAN SAMARBEJDE 
MED SOFTWARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA 
TREDJEPARTER. INSTALLERING AF DENNE SOFTWARE 
KAN HAVE BETYDNING FOR BRUGEN AF SOFTWARE, 
PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER. 



7.5     LICENSTAGER ERKLÆRER SIG DESUDEN INDFORSTÅET 
MED, AT APPLE-SOFTWARE OG -TJENESTER IKKE ER 
BEREGNET ELLER EGNET TIL BRUG I SITUATIONER ELLER 
OMGIVELSER, HVOR FEJL ELLER FORSINKELSER ELLER 
UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD, DATA ELLER OPLYSNINGER, 
DER LEVERES AF APPLE-SOFTWARE ELLER -TJENESTER, 
KAN MEDFØRE DØDSFALD, PERSONSKADE, OMFATTENDE 
FYSISKE ØDELÆGGELSER ELLER MILJØSKADER, 
INKLUSIVE – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – DRIFT AF 
ATOMREAKTORER, NAVIGATIONSSYSTEMER TIL LUFTFART, 
KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, SYSTEMER TIL STYRING AF 
LUFTTRAFIKKEN, RESPIRATORER ELLER VÅBENSYSTEMER. 

7.6     INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER 
ELLER RÅD FRA APPLE ELLER EN PERSON ELLER ET SELSKAB 
AUTORISERET AF APPLE KAN I NOGET TILFÆLDE TRÆDE 
I STEDET FOR BETINGELSERNE I DENNE LICENS. SKULLE 
APPLE-SOFTWARE ELLER -TJENESTER VISE SIG AT VÆRE 
DEFEKTE, PÅHVILER DET LICENSTAGER AT INDESTÅ FOR 
ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED SERVICERING, 
REPARATION ELLER RETTELSE. OVENNÆVNTE BEGRÆNSEDE 
REKLAMATIONSRET GÆLDER ALENE I DEN UDSTRÆKNING, 
UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE ER TIL HINDER 
HERFOR. 

8.  Begrænsning af ansvar
APPLE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HELLER IKKE 
I TILFÆLDE AF UAGTSOMHED, ERSTATNINGSPLIGTIG FOR 
TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER 
(HERUNDER DRIFTSTAB), ØDELÆGGELSE ELLER TAB AF 
DATA, FEJL DER MEDFØRER, AT DER IKKE KAN SENDES 
ELLER MODTAGES DATA, DRIFTSAFBRYDELSER ELLER ANDRE 
SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTATET AF 
BRUG/IKKE BRUG AF APPLE-SOFTWARE OG -TJENESTER ELLER 
SOFTWARE ELLER PROGRAMMER FRA TREDJEPARTER TIL 
BRUG MED APPLE-SOFTWARE, UANSET OM APPLE ER BLEVET 
ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. 
BEGRÆNSNINGEN I ANSVAR FOR PERSONSKADER OG 
FØLGESKADER GÆLDER DOG ALENE I DEN UDSTRÆKNING, 
UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE ER TIL HINDER 
HERFOR. Apples samlede erstatningspligt over for licenstager 
for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger kan 
maksimalt udgøre $50,00. Ovenstående begrænsning af 
Apples ansvar gælder alene i den udstrækning, ufravigelige 

lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

9.  Eksportkontrol
Licenstager må kun bruge og eksportere eller reeksportere 
Apple-software i overensstemmelse med gældende 
amerikansk lov og med gældende lov i det land, hvor Apple-
softwaren blev købt. I særdeleshed – men ikke begrænset 
til – må Apple-software ikke eksporteres eller reeksporteres 
(a) til lande, som er underlagt handelsboykot fra USA, eller (b) 
til personer opført på det amerikanske finansministeriums 
liste over “Specially Designated Nationals” eller på det 
amerikanske handelsministeriums “Denied Person’s List 
or Entity List”. Ved at bruge Apple-software garanterer 
licenstager ikke at være bosiddende i et af ovennævnte 
lande eller være opført på nogen af ovennævnte lister. 
Licenstager erklærer sig desuden indforstået med ikke at 
ville bruge Apple-software til forbudte formål i henhold til 
gældende amerikansk lov, inklusive – men ikke begrænset 
til – udvikling, design og fremstilling af kernevåben, missiler 
og kemiske eller biologiske våben.

10.  Amerikanske offentlige myndigheder som slutbrugere
Apple-software og tilhørende dokumentation er defineret 
som “Commercial Items” i henhold til 48 C.F.R. §2.101 og 
som bestående af “Commercial Computer Software” og 
“Commercial Computer Software Documentation” i henhold 
til 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202. I henhold til 48 
C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202-1 til 227.7202-4 gives 
amerikanske offentlige myndigheder som slutbrugere 
licens til “Commercial Computer Software” og “Commercial 
Computer Software Documentation” (i) kun som “Commercial 
Items” (i) og kun med de rettigheder, som andre slutbrugere 
har i henhold til denne licensaftale. Alle rettigheder 
til upubliceret materiale forbeholdes i henhold til den 
amerikanske lov om ophavsret.

11.  Gældende lovgivning og tilsidesættelse af 
bestemmelser
Denne licens er underlagt lovgivningen i staten Californien 
med undtagelse af bestemmelserne om retstvister. Licensen 
er ikke underlagt FN-konventionen vedr. aftaler om 
internationale løsørekøb. Hvis licenstager er privat forbruger 
med bopæl i Storbritannien, er nærværende licensaftale 
underlagt gældende lokal lov. Hvis en retsinstans skulle finde, 
at en paragraf eller en del af en paragraf i denne licens er 



i modstrid med gældende ret, skal resten af denne licens 
stadig gælde i fuldt omfang.  

12.  Komplet licensaftale; sprogforrang 
Denne licens udgør den eneste aftale mellem licenstager og 
Apple med hensyn til brugen af Apple-software og erstatter 
alle tidligere eller nuværende aftaler herom. Ingen tilføjelser 
eller ændringer til nærværende licens vil være bindende, 
medmindre de er udfærdiget skriftligt og underskrevet af 
Apple. Alle oversættelser af denne licens foretages pga. 
lokale lovkrav, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem 
den engelske version af licensaftalen og den oversatte 
version er den engelske version altid den gældende, for 
så vidt som dette ikke er ulovligt i henhold til gældende 
lokal lov.

13.  Tredjeparters rettigheder
A. Dele af Apple-softwaren bruger eller inkluderer software 
fra tredjeparter og andet materiale, der er beskyttet af 
ophavsret. Oplysninger om rettigheder, licensbetingelser 
og ansvarsfraskrivelser til dette materiale findes i den 
elektroniske dokumentation til Apple-software, og brugen af 
dette materiale er underlagt de respektive rettighedshaveres 
betingelser.

B. Brug af MPEG-4. Dette produkt gives i licens i henhold til 
MPEG-4 Visual Patent Portfolio License til personlig og ikke 
kommerciel brug af en almindelig forbruger i forbindelse 
med (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 
Visual Standard (“MPEG-4-video”) og/eller (ii) afkodning af 
MPEG-4-video, som er kodet af en almindelig forbruger som 
led i personlig og ikke kommerciel aktivitet, og/eller MPEG-
4-video, som leveres af en videoudbyder i overensstemmelse 
med en licens fra MPEG LA. Der er ikke givet nogen licens, 
hverken direkte eller indirekte, til nogen anden brug. Der 
kan indhentes flere oplysninger, inklusive oplysninger om 
reklame-, intern og kommerciel brug og licens hertil, fra 
MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com. 

C. Bemærkning om H.264/AVC. Hvis Apple-software 
indeholder funktioner til AVC-kodning og/eller -afkodning, 
kræver kommerciel brug af H.264/AVC yderligere licens, 
og følgende betingelser gælder: LICENSEN TIL AVC-
FUNKTIONERNE I APPLE-SOFTWARE GÆLDER KUN TIL 
PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL BRUG TIL AT (i) KODE 

VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN 
(“AVC-VIDEO”) OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, DER ER 
KODET AF EN BRUGER SOM ET LED I PERSONLIGE OG IKKE 
KOMMERCIELLE AKTIVITETER, OG/ELLER AVC-VIDEO, SOM ER 
LEVERET AF EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL AT LEVERE 
AVC-VIDEO. OPLYSNINGER OM ANDEN BRUG OG LICENSER 
KAN INDHENTES FRA MPEG LA L.L.C. SE  
HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

14.  Brug af YouTube-tjenesten
Brugen af YouTube-tjenesten er underlagt følgende ekstra 
betingelser: YouTubes Terms of Use på  
http://www.youtube.com/t/terms og YouTubes Privacy Policy 
på http://www.youtube.com/t/privacy. 

15.  Brug af Flickr-tjenesten
Brugen af Flickr-tjenesten er underlagt følgende ekstra 
betingelser: Yahoos Terms of Service på  
http://flickr.com/terms.gne, Yahoos Flickr Privacy Policy  
på http://flickr.com/privacy_policy.gne og Yahoos Copyright 
and Intellectual Property Policy på  
http://docs.yahoo.com/info/copyright/copyright.html. 

16.  Brug af NetFlix-tjenesten 
Brugen af Netflix-tjenesten er underlagt følgende ekstra 
betingelser: Netflixs Terms of Use på  
http://www.netflix.com/TermsOfUse og Netflixs Privacy Policy 
på http://www.netflix.com/PrivacyPolicy.

KOMMUNIKATION FRA APPLE
Hvis Apple har brug for at kontakte dig angående dit 
produkt eller din konto, erklærer du dig indforstået med at 
modtage kommunikation via e-post. Du erklærer dig enig i, 
at en sådan kommunikation, som du modtager elektronisk 
fra Apple, overholder alle juridiske krav til kommunikation.

EA0801 
Opdateret 14/09/11



Apple - Et (1) års begrænset garanti - Mac  
Gælder kun for produkter fra Apple
GARANTIENS SAMSPIL MED 
FORBRUGERBESKYTTELSESREGLERNE.  TDENNE GARANTI 
GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG 
DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN 
VARIERE EFTER STAT (ELLER EFTER LAND ELLER OMRÅDE). 
MEDMINDRE DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE 
RET, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER APPLE 
IKKE ANDRE RETTIGHEDER, DU MÅTTE HAVE, HERUNDER 
RETTIGHEDER SOM FØLGE AF MANGLER VED PRODUKTET 
I FORHOLD TIL HVAD DER MÅTTE VÆRE AFTALT. FOR ET 
FULDT OVERBLIK OVER DINE RETTIGHEDER HENVISES TIL 
LOVGIVNINGEN I DIT LAND, OMRÅDE ELLER STAT. 

FOR DANSKE FORBRUGERE ER RETTIGHEDERNE I HENHOLD 
TIL DENNE GARANTI EN TILFØJELSE TIL, OG HAR INGEN 
INDFLYDELSE PÅ, DINE UFRAVIGELIGE RETTIGHEDER EFTER 
KØBELOVEN, HERUNDER RETTEN TIL AT REKLAMERE OVER 
MANGLER INDTIL UDLØBET AF DEN HERI FASTSATTE 
SENESTE REKLAMATIONSFRIST, SOM ER 2 ÅR REGNET 
FRA KØBET.

GARANTIBEGRÆNSNINGER, DER KAN HAVE INDFLYDELSE PÅ 
FORBRUGERBESKYTTELSESREGLER.  I DET OMFANG DET ER 
MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET, ER DENNE GARANTI 
OG DE HERI BESKREVNE RETSMIDLER UDTØMMENDE OG 
TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, RETSMIDLER 
OG VILKÅR, HVAD ENTEN DE ER MUNDTLIGE, SKRIFTLIGE, 
LOVBESTEMTE, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. 
APPLE FRASKRIVER SIG ALLE LOVBESTEMTE OG 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER UDEN 
BEGRÆNSNING ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED OG 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT GARANTI MOD 
SKJULTE ELLER IBOENDE FEJL, I DET OMFANG DET ER MULIGT 
I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET. SÅFREMT APPLE EFTER 
GÆLDENDE RET IKKE KAN FRASKRIVE SIG LOVBESTEMTE 
ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SKAL ALLE SÅDANNE 
GARANTIER VÆRE BEGRÆNSEDE I HENSEENDE TIL VARIGHED 
TIL DENNE UDTRYKKELIGE GARANTIS VARIGHED OG I 
HENSEENDE TIL INDHOLD TIL DEN NEDENFOR BESKREVNE 
REPARATIONS- ELLER OMBYTNINGSSERVICE EFTER APPLES 
VALG. VISSE STATER (LANDE OG OMRÅDER) TILLADER IKKE 
BEGRÆNSNINGER I, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET 

GARANTI (ELLER BETINGELSE) MÅ VARE, SÅ OVENNÆVNTE 
BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

HVAD ER DÆKKET AF DENNE GARANTI?  Apple garanterer, at 
hardwareproduktet fra Apple og tilbehøret indeholdt i den 
originale emballage (“Apple Produktet”) er fri for materiale- 
og fabrikationsfejl ved normal brug i overensstemmelse 
med Apples udstedte retningslinjer i en periode på ET 
(1) ÅR fra datoen for den oprindelige slutbrugers køb 
(“Garantiperioden”). Apples udstedte retningslinjer omfatter, 
men er ikke begrænset til oplysninger indeholdt i tekniske 
specifikationer, brugermanualer og servicemeddelelser. 

HVAD ER IKKE DÆKKET AF DENNE GARANTI?  Denne garanti 
gælder ikke for hardware eller software, der ikke er fremstillet 
af Apple, selv om den måtte være pakket eller solgt sammen 
med hardware fra Apple. Andre producenter, leverandører 
eller udgivere end Apple kan yde særskilt garanti over for 
dig, men Apple leverer deres produkter “SOM DE ER OG 
FOREFINDES”, i det omfang det er muligt efter gældende 
ret. Software, der forhandles af Apple under anvendelse 
af såvel som uden Apple-varemærket (herunder men ikke 
begrænset til systemsoftware), er ikke dækket af denne 
garanti. Der henvises til licensaftalen for softwaren for 
nærmere oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse. 
Apple garanterer ikke, at Apple Produktet fungerer uden 
afbrydelser eller fejl. Apple er ikke ansvarlig for skader, der 
skyldes, at instruktioner vedrørende brug af Apple Produktet 
ikke er blevet fulgt.

Denne garanti gælder ikke: a) for forbrugsdele, f.eks. 
batterier, medmindre skaden er opstået på grund 
af materiale- eller fabrikationsfejl, b) for kosmetisk 
skade, herunder men ikke begrænset til ridser, buler 
og ødelagt plastic på porte, c) for skade, der skyldes 
brug sammen med produkter, der ikke er fra Apple, d) 
for skade, der skyldes ulykkestilfælde, misbrug, forkert 
brug, væskekontakt, brand, jordskælv eller andre udefra 
kommende årsager, e) for skade, der skyldes brug af Apple 
Produktet i strid med Apples udstedte retningslinjer, f ) 
for skade, der skyldes service (herunder opgradering og 
udvidelser) udført af andre end Apples repræsentanter 
eller autoriserede Apple-servicecentre, g) for et Apple 
Produkt, der uden Apples skriftlige samtykke er ændret 
med hensyn til funktionalitet og ydeevne, h) for fejl, der 



skyldes normalt slid eller Apple Produktets alder, eller 
i) tilfælde, hvor serienummeret er blevet fjernet eller 
udvisket.

DINE FORPLIGTELSER.  HVIS DIT APPLE PRODUKT KAN LAGRE 
SOFTWAREPROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE OPLYSNINGER, 
BØR DU LØBENDE TAGE BACKUP KOPIER AF DE 
OPLYSNINGER, DER ER LAGRET PÅ MEDIET FOR AT BESKYTTE 
INDHOLDET OG SOM EN SIKKERHED MOD FUNKTIONSFEJL. 

Før du modtager garantiservice, kan Apple eller Apples 
repræsentanter kræve, at du fremviser bevis for købet, 
besvarer spørgsmål med henblik på at diagnosticere 
mulige problemer samt følger Apples procedurer for at 
opnå garantiservice. Før du indleverer dit Apple Produkt til 
garantiservice, bør du sørge for at tage en separat backup 
kopi af indholdet på lagringsmediet, fjerne alle personlige 
oplysninger, som du ønsker at beskytte, samt deaktivere alle 
adgangskoder.

DET ER MULIGT, AT INDHOLDET PÅ APPLE PRODUKTETS 
LAGRINGSMEDIE GÅR TABT, ERSTATTES ELLER REFORMATERES 
UNDER GARANTISERVICEN. I GIVET FALD ER APPLE OG 
APPLES REPRÆSENTANTER IKKE ANSVARLIGE FOR TAB AF 
SOFTWAREPROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE OPLYSNINGER, 
DER ER LAGRET PÅ MEDIET ELLER NOGEN ANDEN DEL AF 
DET SERVICEREDE APPLE PRODUKT.

Efter garantiservicen returneres dit Apple Produkt eller 
et erstatningsprodukt til dig med den oprindelige 
konfiguration, som dit Apple Produkt havde på 
købstidspunktet, bortset fra eventuelle opdateringer. 
Du skal selv sørge for at geninstallere alle andre 
softwareprogrammer, data og oplysninger. Gendannelse 
og geninstallation af andre softwareprogrammer, data og 
oplysninger er ikke dækket af denne garanti.

HVAD VIL APPLE GØRE I TILFÆLDE AF GARANTIBRUD?  Hvis 
du i løbet af Garantiperioden fremsætter et gyldigt krav 
over for Apple eller Apples autoriserede serviceudbyder, 
kan Apple efter eget valg (i) reparere Apple Produktet ved 
brug af nye eller tidligere brugte dele, der med hensyn til 
ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, (ii) ombytte Apple 
Produktet med et produkt, der funktionsmæssigt mindst 
svarer til Apple Produktet, og som er dannet af nye og/
eller tidligere brugte dele, der med hensyn til ydeevne og 

stabilitet svarer til nye dele, eller (iii) refundere købesummen 
for Apple Produktet.

Apple kan forlange, at du udskifter visse dele eller produkter, 
der kan udskiftes af brugere. For udskiftede dele og 
produkter, herunder dele, som brugeren har udskiftet i 
overensstemmelse med Apples instrukser, gælder garantien 
i den resterende garantiperiode for Apple Produktet eller 
i 90 dage fra udskiftningen eller reparationen, hvis denne 
periode er længere end den resterende garantiperiode. 
Ved udskiftning af et produkt eller en del eller ved 
tilbagebetaling af købesummen bliver det nye produkt 
eller den nye del din ejendom, og det/den udskiftede eller 
tilbagetagne produkt eller del bliver Apples ejendom.

HVORDAN OPNÅS GARANTISERVICE?  Benyt venligst 
nedennævnte muligheder for online hjælp, inden du 
anmoder om garantiservice. Hvis Apple Produktet herefter 
stadig ikke fungerer, som det skal, kan du kontakte Apples 
repræsentanter, eller, hvor en sådan findes i området, en 
Apple-ejet forretning (Apple Retail Store), eller et autoriseret 
Apple-servicecenter (Apple Authorized Service Providers), jf. 
nedenfor. Apples repræsentant eller det autoriserede Apple-
servicecenter vil hjælpe med at afgøre, om dit Apple Produkt 
kræver service, og i givet fald informere dig om, hvordan 
Apple vil yde servicen. Når du kontakter Apple telefonisk, kan 
der påløbe andre afgifter, afhængigt af hvor du ringer fra. 

Nedenfor følger online information med nærmere detaljer 
om, hvordan der opnås garantiservice.

GARANTISERVICEMULIGHEDER.  Apple kan yde service på en 
eller flere af følgende måder:

(i) Indleveringsservice. Du kan returnere dit Apple Produkt 
til en Apple-ejet forretning eller et Apple- servicecenter, 
der tilbyder indleveringsservice. Servicen udføres enten 
på stedet, eller den Apple-ejede forretning eller Apple-
servicecenteret sender dit Apple Produkt til service på 
et Apple-reparationsværksted. Når du får besked om, at 
servicen er udført, skal du straks afhente Apple Produktet hos 
den Apple-ejede forretning eller Apple-servicecentret. Ellers 
vil Apple Produktet blive sendt direkte til dit opholdssted fra 
Apple-servicecentret.

(ii) Indsendelsesservice. Hvis Apple fastslår, at 
indsendelsesservice gælder for dit Apple Produkt, 



sender Apple dig forudbetalte fragtsedler og eventuelt 
indpakningsmateriale, således at du kan sende dit 
Apple Produkt til en Apple-ejet forretning eller et Apple-
servicecenter i overensstemmelse med Apples anvisninger. 
Når servicen er udført, returnerer den Apple-ejede forretning 
eller Apple-servicecentret Apple Produktet til dig. Apple 
betaler for fragt til og fra dit opholdssted, forudsat at du 
følger alle anvisninger.

(iii) Gør-det-selv service. Ved gør-det-selv service er det 
muligt for dig selv at servicere dit Apple Produkt. Hvis gør-
det-selv service er en mulighed i den givne situation, gælder 
følgende procedure. 

(a) Service, hvor Apple kræver, at det udskiftede 
produkt eller den udskiftede del returneres. Apple 
kan kræve kreditkortgodkendelse som sikkerhed for 
detailprisen på erstatningsproduktet eller -delen samt 
eventuelle fragtomkostninger. Hvis du ikke er i stand 
til at tilvejebringe kreditkortgodkendelse, kan du 
måske ikke benytte gør-det-selv service, og Apple vil 
tilbyde alternative serviceløsninger. Apple sender dig et 
erstatningsprodukt eller en erstatningsdel sammen med 
eventuelle installationsinstruktioner samt oplysninger om 
returnering af det udskiftede produkt eller den udskiftede 
del. Hvis du følger instruktionerne, vil Apple annullere 
kreditkortgodkendelsen, således at du ikke bliver opkrævet 
for produktet eller delen eller fragt til og fra dit opholdssted. 
Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt eller den 
udskiftede del i henhold til instruktionerne eller returnerer 
et udskiftet produkt eller en udskiftet del, der ikke er 
berettiget til service, vil Apple hæve det godkendte beløb 
på kreditkortet.

(b) Service, hvor Apple ikke kræver, at det udskiftede produkt 
eller den udskiftede del returneres. Apple sender dig gratis 
et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel ledsaget 
af eventuelle installationsinstruktioner samt oplysninger 
om bortskaffelse af det udskiftede produkt eller den 
udskiftede del. 

(c) Apple er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til 
arbejdsløn, du pådrager dig i forbindelse med gør-det-
selv service. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du 
kontakte Apple på nedenstående telefonnummer.

Apple forbeholder sig ret til at ændre de måder, hvorpå 
Apple kan yde garantiservice, og til at afgøre, hvilken service 
der gælder for dit Apple Produkt. Service er begrænset til de 
muligheder, der er tilgængelige i det land, hvor der anmodes 
om service. Servicemuligheder, reservedeles tilgængelighed 
og responstider kan variere efter land. Du skal eventuelt 
selv betale fragt- og ekspeditionsomkostninger, hvis Apple 
Produktet ikke kan serviceres i det land, hvor det befinder sig. 
Hvis du anmoder om service i et andet land end købslandet, 
skal du overholde alle gældende import- og eksportlove og 
regler samt betale told, moms og andre afgifter og gebyrer. 
Ved international service kan Apple reparere eller udskifte 
produkter og dele med tilsvarende produkter og dele, der 
opfylder lokale normer.

ANSVARSBEGRÆNSNING.  MEDMINDRE ANDET ER 
ANGIVET I DENNE GARANTI OG I VIDEST MULIGT OMFANG 
EFTER GÆLDENDE RET, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR 
DIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER 
ELLER FØLGESKADER, DET VÆRE SIG SOM FØLGE AF 
MISLIGHOLDELSE AF GARANTIVILKÅR, VILKÅR I ØVRIGT ELLER 
PÅ ANDET GRUNDLAG, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET 
TIL BRUGSTAB, INDTÆGTSTAB, TAB AF FAKTISK ELLER 
FORVENTET FORTJENESTE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE 
PÅ KONTRAKTER), TAB AF BRUG AF PENGE, TAB AF 
FORVENTET BESPARELSE, DRIFTSTAB, TAB AF MULIGHEDER, 
TAB AF GOODWILL, TAB AF ANSEELSE, TAB, BESKADIGELSE, 
KOMPROMITTERING ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA ELLER 
ETHVERT ØVRIGT INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB ELLER 
ENHVER ØVRIG FØLGESKADE UANSET ÅRSAG, HERUNDER 
SOM FØLGE AF OMBYTNING AF UDSTYR OG EJENDOM, 
OMKOSTNINGER VED GENDANNELSE, PROGRAMMERING 
ELLER REPRODUKTION AF PROGRAMMER ELLER DATA 
LAGRET ELLER BRUGT SAMMEN MED APPLE PRODUKTET 
ELLER ETHVERT MISLYKKET FORSØG PÅ AT OPRETHOLDE 
DEN FORTROLIGE KARAKTER AF DATA, DER ER LAGRET PÅ 
APPLE PRODUKTET. 

FORANSTÅENDE BEGRÆNSNING OMFATTER IKKE KRAV 
SOM FØLGE AF DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER 
ET LOVBESTEMT ANSVAR FOR FORSÆTLIGE ELLER GROFT 
UAGTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UNDLADELSER. APPLE 
GIVER UDTRYKKELIGT INGEN GARANTI FOR, AT ET APPLE 
PRODUKT KAN REPARERES ELLER OMBYTTES I HENHOLD 



TIL DENNE GARANTI UDEN RISIKO FOR ELLER TAB AF 
PROGRAMMER ELLER DATA.

VISSE STATER (LANDE OG OMRÅDER) TILLADER IKKE 
FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER 
ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING 
ELLER FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

DATABESKYTTELSE.  Apple vedligeholder og benytter 
kundeoplysninger i overensstemmelse med Apple Customer 
Privacy Policy, der kan ses på  
www.apple.com/legal/warranty/privacy.

GENERELLE VILKÅR.  Ingen Apple-forhandler, -agent 
eller -medarbejder er bemyndiget til at ændre, forlænge 
eller udvide denne garanti. Såfremt en bestemmelse 
erklæres ulovlig eller uden retskraft, skal dette ikke påvirke 
lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser. 
Denne garanti er underlagt og skal fortolkes i henhold til 
lovgivningen i det land, hvor Apple Produktet er købt. Ved 
”Apple” forstås i denne garanti det Apple-selskab, som der 
henvises til i slutningen af dokumentet, afhængigt af i hvilket 
land eller område Apple Produktet er købt. Apple eller dets 
senere retserhververe er garantigiver under denne garanti.

ONLINE-OPLYSNINGER.  Flere oplysninger om følgende er 
tilgængelige online:

International 
Support Information

www.apple.com/support/country

Apple Authorized 
Service Providers

http://support.apple.com/kb/HT1434

Apple Retail Store http://www.apple.com/retail/storelist/

Apple Support and 
Service

http://support.apple.com/kb/HE57

Apple 
Complimentary 
Support

http://www.apple.com/support/country/
index.html?dest=complimentary

GARANT EFTER KØBSOMRÅDE ELLER KØBSLAND

Købsområde/-land Apple Adresse

Amerika

Brasilien Apple 
Computer 
Brasil Ltda

Av. Cidade Jardim 400, 
2 Andar, Sao Paulo, SP 
Brasil 01454-901

Canada Apple  
Canada Inc.

7495 Birchmount Rd.; 
Markham, Ontario, 
Canada; L3R 5G2 Canada

Mexico Apple 
Operations 
Mexico, S.A. 
de C.V.

Prolongación Paseo de 
la Reforma #600, Suite 
132, Colonia Peña Blanca, 
Santa Fé, Delegación 
Álvaro Obregón, México 
D. F., CP 01210, Mexico

U.S.A. Apple Inc. 1 Infinite Loop; 
Cupertino, CA 95014, 
U.S.A.

Europa, Mellemøsten og Afrika

Alle lande Apple Sales 
International

Hollyhill Industrial Estate 
Hollyhill, Cork, Republic 
of Ireland

Asien

Australien, New 
Zealand, Fiji, Papua 
Ny Guinea, Vanuatu

Apple Pty. Ltd. PO Box A2629, Sydney 
South, NSW 1235, 
Australia

Hong Kong Apple Asia 
Limited

2401 Tower One, Times 
Square, Causeway Bay; 
Hong Kong

Indien Apple India 
Private Ltd.

19th Floor, Concorde 
Tower C, UB City No 
24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore 560-001, India

Japan Apple Japan 
Inc.

3-20-2 Nishishinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Korea Apple Korea 
Ltd.

3201, ASEM Tower; 
159, Samsung-dong, 
Gangnam-Gu; Seoul 135-
798, Republic of Korea



Købsområde/-land Apple Adresse

Afghanistan, 
Bangladesh, Bhutan, 
Brunei, Cambodia, 
Guam, Indonesien, 
Laos, Singapore, 
Malaysia, Nepal, 
Pakistan, Filippinerne, 
Sri Lanka, Vietnam

Apple 
Computer 
South Asia 
PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64 
Singapore 569086

Kina Apple 
Computer 
Trading 
(Shanghai) 
Co. Ltd. 

Room 1815, Tower 
Building, No. 1, Ji Long 
Road, Wai Gao Qiao  
Free Trade Zone, 
Shanghai, P.R.C..

Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa 
S. Road. Sec. 2, Taipei, 
Taiwan 106

Thailand Apple South 
Asia (Thailand) 
Limited

25th Floor, Suite B2, Siam 
Tower,989 Rama 1 Road, 
Pataumwan, Bangkok, 
10330

Øvrige Asien Apple Inc. 1 Infinite Loop; 
Cupertino, CA 95014, 
U.S.A.
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Regulatory Certification for Model Number A1378
Country Certification Number

Australia DoC N122

Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, 
Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 
Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

CE 

Canada IC: 579C-A1378 

France CE  Usage en intérieur uniquement. Consultez l’ARCEP pour connaître 
les restrictions d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr

New Zealand DoC Z844

United States  
(including Puerto Rico)

FCC ID: BCGA1378

Du kan finde en kopi af EU Declaration of Conformity på: http://www.apple.com/euro/compliance



© 2011 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.  
Apple, Apple-logoet, Apple TV og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.  
ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA. Andre firma- og produktnavne nævnt heri kan være varemærker  
tilhørende deres respektive firmaer.

DK034-6181-A 
Printed in XXXX


