
Informace o iPodu touch
Uživatelská příručka k iPodu touch  Viz www.apple.com/cz/support/. Otevřete 
na iPodu touch Safari a klepněte na . Příručka je také zdarma k dispozici v 
obchodu iBookstore. 

Bezpečnost a manipulace  Viz „Bezpečnost, zacházení a podpora“ v Příručce pro iPod touch.

Vystavování se energii v pásmu rádiových vln  Otevřete na iPodu touch Nastavení > 
Obecné > Informace> Copyright> RF expozice.

Baterie  Lithium-iontová baterie v iPodu touch by měla být vyměněna pouze u společnosti 
Apple nebo u autorizovaného poskytovatele oprav a musí být recyklována nebo 
zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Informace o recyklaci a výměně baterií 
naleznete na stránce www.apple.com/cz/batteries.

Předcházení poškození sluchu  Chcete-li předejít případnému poškození sluchu, omezte 
dobu poslechu při vysoké hlasitosti. Další informace o zvuku a poslechu jsou dostupné 
online na adrese www.apple.com/sound nebo v Uživatelské příručce pro iPod touch.

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. 
Chcete-li svůj produkt předat do opravy, zavolejte do společnosti Apple nebo navštivte 
prodejnu společnosti Apple či poskytovatele oprav autorizovaného společností Apple.—
Dostupné možnosti oprav závisí na zemi, ve které je o opravu zažádáno. Možnosti opravy 
iPodu touch mohou být omezeny na původní zemi nákupu. Hovory a mezistátní přeprava 
mohou být zpoplatněny. Kompletní podmínky a podrobné informace o poskytování 
oprav jsou k dispozici na stránkách www.apple.com/legal/warranty a www.apple.com/cz/
support. Záruční podmínky si můžete přečíst a poslat na svoji e-mailovou adresu v průběhu 
aktivačního procesu. Záruční plnění jsou k dispozici dodatečně k právům zaručeným 
místními zákony na ochranu spotřebitelů.

For Canadian Consumers:  Residents of Quebec are governed by that province’s consumer 
protection legislation. Les résidents du Québec sont régis par la législation sur la protection 
du consommateur de cette province.

Standardy  Informace o standardech, certifikaci a vyhovění normám specifickým pro 
iPod touch jsou k dispozici na iPodu touch. Otevřete Nastavení > Obecné > Informace > 
Copyright > Standardy. Další informace o standardech jsou k dispozici v kapitole 
„Bezpečnost, zacházení a podpora “ v Příručce pro iPod touch. 

FCC - Prohlášení o shodě  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.

Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 



reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or  
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment and receiver.
 Â Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver 

is connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Důležité upozornění:  Změny a úpravy tohoto produktu, které nejsou schváleny společností 
Apple, mohou vést k porušení shody s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu 
(EMC) a kompatibilitu bezdrátových zařízení a k zániku vašeho oprávnění tento produkt 
užívat. Shoda tohoto produktu s požadavky EMC byla testována za podmínek, které 
zahrnovaly použití periferních zařízení Apple a také propojení systémových komponent 
stíněnými kabely a konektory Apple. V zájmu omezení možného rušení radiopřijímačů, 
televizorů a dalších elektronických zařízení je důležité používat kompatibilní periferní  
zařízení a propojit systémové komponenty stíněnými kabely a konektory.

Kanada - Prohlášení o shodě  This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.

Prohlášení o shodě se standardy platnými v EU  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, 
že toto bezdrátové zařízení je v souladu se zásadními požadavky a dalšími relevantními 
ustanoveními direktiv R&TTE a EMF.

Prohlášení o shodě pro EU je k dispozici online na adrese: 
www.apple.com/euro/compliance.

Při provozu ve frekvenčním rozsahu 5150 až 5350 MHz je použití tohoto zařízení omezeno 
pouze na vnitřní prostory budov. 

  
Prohlášení o shodě pro Japonsko—Prohlášení VCCI, třída B
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