
iPhone Användarhandbok  Läs igenom användarhandboken innan du börjar använda iPhone. 
Gå till help.apple.com/iphone. Om du vill läsa användarhandboken på iPhone öppnar du bokmärket 
i Safari. Du kan också hämta användarhandboken från iBooks Store (där iBooks Store finns). 
Spara dokumentationen för framtida behov.
Säkerhet och hantering  Se ”Säkerhet, hantering och support” i iPhone Användarhandbok.
Exponering från radiofrekvensenergi  Öppna Inställningar > Allmänt > Om > Villkor > 
Radiofrekvensexponering. Du kan också besöka www.apple.com/legal/rfexposure.
Batteri  Försök inte att byta ut batteriet i iPhone på egen hand eftersom batteriet kan 
skadas, vilket kan leda till överhettning, brand och personskada. Service eller återvinning av 
litiumjonbatteriet i iPhone ska utföras av Apple eller ett auktoriserat serviceställe, och batteriet 
måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet. Kassera batterier i enlighet med 
lokala miljölagar och riktlinjer. Du hittar information om Apples litiumjonbatterier samt service 
och återvinning av batteriet på www.apple.com/se/batteries/service-and-recycling.
Kompatibilitet med hörapparater  Gå till support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=sv_SE 
eller se ”Hörapparater” i iPhone Användarhandbok.
Undvika hörselskada  Förhindra möjliga hörselskador genom att inte lyssna med hög volym under 
långa perioder. Mer information om ljud och hörsel finns online på www.apple.com/se/sound 
och i ”Viktig information om säkerhet” i iPhone Användarhandbok.
Apples begränsade ettåriga garanti i sammanfattning  Apple garanterar den medföljande 
hårdvaruprodukten och tillbehör mot felaktigheter i material och utförande under ett år 
från användarens inköpsdatum. Apples garanti omfattar inte normalt slitage eller skada som 
uppstått till följd av olycka, felaktig användning eller vårdslöshet. För att erhålla service ringer du 
Apple eller besöker en Apple Store-butik eller ett auktoriserat Apple-serviceställe. Tillgängliga 
servicealternativ varierar beroende på i vilket land service begärs och kan vara begränsad till det 
ursprungliga inköpslandet. Samtalskostnader och internationella fraktkostnader kan tillkomma 
beroende på var service begärs. I enlighet med de fullständiga villkoren och den detaljerade 
informationen om att erhålla service som finns på www.apple.com/se/legal/warranty och  
www.apple.com/se/support följer att Apple, efter eget beslut, antingen reparerar, ersätter eller 
betalar tillbaka kostnaden för din iPhone när du gör en servicebegäran som omfattas av denna 
garanti. Skyddet i garantin gäller utöver de rättigheter du har enligt lokal konsumentlagstiftning. 
Du kan bli ombedd att visa ett inköpsbevis när du begär service i enlighet med denna garanti. 
För konsumenter i Australien:  I Australien levereras våra varor med garantier som inte går att 
utesluta under Australiens konsumentlag. Du har rätt till utbyte eller återbetalning vid ett större 
fel och kompensation för annan rimligen förutsägbar förlust eller skada. Du har också rätt att 
få produkter reparerade eller utbytta om produkterna visar sig hålla en icke godtagbar kvalitet, 
även om felet inte betraktas som ett större fel. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, 
NSW 1235. Tel: 133-622.
För konsumenter i Brasilien:  Skyddet i garantin gäller utöver rättigheter du har enligt lokal 
konsumentlagstiftning, förutom den ettåriga garantin som redan uppfyller de fullständiga 
kraven för juridisk garanti som krävs av konsumentlagen och regleringarna i Brasilien.
Regelverk  Information om regelverk, certifieringar och överensstämmelser med standarder 
som är relevanta för iPhone finns tillgängliga på iPhone. Öppna Inställningar > Allmänt > 
Regelverk. Ytterligare information om regelverk finns i ”Säkerhet, hantering och support”  
i iPhone Användarhandbok. 
Överensstämmelse med IC och FCC  Denna enhet överensstämmer med Industry Canadas licens, 
undantaget RSS-standard(er). Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-bestämmelserna. 
Användning lyder under de följande två villkoren: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och 
(2) enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till 
att enheten inte fungerar som förväntat.
Viktigt: Den här produkten har uppvisat EMC-överensstämmelse under förhållanden som 
omfattade användning av kompatibel kringutrustning och avskärmade kablar mellan 
systemkomponenter. Det är viktigt att du använder kompatibel kringutrustning och 
avskärmade kablar mellan systemkomponenter för att minska risken för störning av  
radio- och TV-apparater och annan elektronisk utrustning.
Industry Canada-överensstämmelse med märkningen ICES-003  CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
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EU-överensstämmelse  Apple Inc. intygar härmed att denna trådlösa enhet står i 
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser  
som framgår av R&TTE-direktivet.
En kopia av EU-deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig på  
www.apple.com/euro/compliance.
Apples EU-representant är Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate,  
Cork, Irland.

   
Begränsning av användning  Användning av frekvensomfånget 5150 till 5350 MHz med denna 
enhet är begränsat till inomhusbruk.
EU – information om återvinning

 
Symbolen ovan betyder att lokala regler och bestämmelser kräver att produkten och/eller dess 
batteri kasseras separat från hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till 
en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Separat insamling och återvinning 
av produkten och/eller dess batteri vid kassering hjälper till att spara naturresurser och 
säkerställer att den återvinns på ett sätt som skonar hälsa och miljö.
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