
iPod touch-informasjon
iPod touch-brukerhåndbok  Gå til www.apple.com/no/support. Åpne Safari på iPod touch, 
og trykk deretter på . Også tilgjengelig gratis i iBookstore. 

Sikkerhet og håndtering  Se «Sikkerhet, håndtering og support» i iPod touch 
Brukerhåndbok.

Eksponering for radiofrekvensenergi  Velg følgende på iPod touch: Innstillinger > 
Generelt > Om > Juridisk informasjon > RF-stråling.

Batteri  Litiumionebatteriet i iPod touch skal kun byttes av Apple eller en Apple-autorisert 
serviceleverandør og må resirkuleres eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Du finner 
informasjon om resirkulering og bytte av batteri på www.apple.com/no/batteries.

Unngå hørselsskader  Unngå hørselsskader ved å ikke lytte med høyt volum i lengre 
perioder. Du finner mer informasjon om lyd og hørsel på Internett på www.apple.com/no/
sound og i iPod touch Brukerhåndbok.

Sammendrag av Apples ett års begrensede garanti  Apple garanterer dette 
maskinvareproduktet og tilbehøret mot materialfeil og produksjonsfeil i ett år fra 
den opprinnelige kjøpsdatoen. Apple garanterer ikke mot normal slitasje eller skader 
forårsaket av uhell eller feil bruk. Hvis enheten skal repareres, ringer du til Apple eller 
henvender deg til en Apple-eid butikk eller en Apple-autorisert serviceleverandør – 
tilgjengelige servicealternativer varierer avhengig av land. Reparasjon av iPod touch 
kan være begrenset til landet der produktet opprinnelig ble solgt. Samtalekostnader og 
internasjonale fraktkostnader kan påløpe. Fullstendige vilkår og detaljert informasjon om 
reparasjoner er tilgjengelig på www.apple.com/no/legal/warranty og www.apple.com/no/
support. Du har muligheten til å lese og sende en kopi av garantien til deg selv i løpet av 
aktiveringsprosessen. Garantifordeler kommer i tillegg til rettigheter som  
gis i forbrukerlovgivningen.

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.

Typegodkjenninger  Informasjon om typegodkjenninger, sertifisering og standardmerker 
som gjelder for iPod touch, er tilgjengelig på iPod touch. Gå til Innstillinger > Generelt > 
Om > Juridisk informasjon > Typegodkjenninger. Du finner ytterligere informasjon om 
typegodkjenninger i «Sikkerhet, håndtering og support» i iPod touch Brukerhåndbok. 

Erklæring om oppfyllelse av FCC-krav  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.

Viktig:  Endring eller modifisering av dette produktet som ikke er autorisert av Apple, kan 
ugyldiggjøre oppfyllelse av elektromagnetiske (EMC) og trådløse krav og oppheve din rett 
til å benytte produktet. Produktets overholdelse av EMC-krav har blitt testet under forhold 
som inkluderer bruk av tilbehørsutstyr som oppfyller kravene og skjermede kabler mellom 
systemkomponentene. Det er viktig at du bruker tilbehørsenheter som oppfyller kravene og 
skjermede kabler mellom systemenheter for å redusere muligheten for å forstyrre radio- og 
TV-signaler og andre elektroniske enheter.

Erklæring om oppfyllelse av kanadiske krav  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.

Erklæring om oppfyllelse av EU-krav  Apple Inc. erklærer herved at denne trådløse 
enheten er i samsvar med de viktige kravene og andre relevante bestemmelser i R&TTE- og 
EMF-direktivet.

EU-samsvarserklæringen finner du på www.apple.com/euro/compliance.

Denne enheten er begrenset til innendørs bruk når frekvensområdet 5150–5350 MHz brukes. 
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