
Информация за iPhone
Ръководство на потребителя за iPhone  Посетете www.apple.com/bg/support. 
На iPhone отворете Safari и след това докоснете . Също така може да се изтегли 
безплатно от iBookstore. 

Безопасност и поддръжка  Вижте „Безопасност и поддръжка“ в Ръководство на 
потребителя за iPhone.

Излагане на радиочестотна енергия  На iPhone отидете в Settings > General > 
About > Legal > RF Exposure.

Батерия  Литиево-йонната батерия в iPhone трябва да се заменя само от Apple 
или от оторизиран от Apple мобилен оператор, като трябва да се рециклира 
и съхранява отделно от битовите отпадъци. За да получите информация за 
рециклиране и смяна на батерии, посетете www.apple.com/bg/batteries.

Съвместимост със слухови апарати  Посетете www.apple.com/support/hac или 
вижте Ръководство на потребителя за iPhone.

Предотвратяване на увреждане на слуха  За да избегнете възможно 
увреждане на слуха, не слушайте при висока сила на звука дълго време.  
Повече информация за звука и слуха можете да намерите онлайн на адрес  
www.apple.com/sound, както и в Ръководство на потребителя за iPhone.

Една година ограничена гаранция от Apple  Apple предоставя гаранция 
за включения хардуерен продукт и аксесоари срещу дефекти в материалите 
и изработката за една година от датата на първоначалната покупка. Apple 
не предоставя гаранция срещу обичайното износване или срещу дефекти, 
причинени от инцидент или злоупотреба. За да получите обслужване, обадете 
се на Apple или посетете магазин на Apple или оторизиран от Apple мобилен 
оператор — предоставяните услуги зависят от страната. Възможно е сервизното 
обслужване на iPhone да е ограничено до страната, в която първоначално е 
закупено устройството. Възможно е начисляването на такси при обаждане 
по телефона или при международни доставки. Пълните условия и подробна 
информация за услугите, които можете да получите, можете да намерите на 
www.apple.com/legal/warranty и www.apple.com/bg/support. По време на 
активирането можете да прочетете и да изпратите до себе си като имейл копие 
на гаранцията. Възможностите, осигурени чрез гаранцията, са в допълнение към 
правата, предоставени според местните закони за потребителите.

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.

Стандарти  Информация за стандарти, сертификати и декларации за 
съответствие, специфични за iPhone, може да се намерят на самия iPhone. 
Отидете в Settings > General > About > Legal > Regulatory. Допълнителна 
информация за стандарти е включена в “Безопасност и поддръжка” в 
Ръководство на потребителя за iPhone. 

Декларация за съответствие с изискванията на FCC  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 
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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.

Важно:  Промените или модификациите на този продукт, които не са одобрени 
от Apple, може да нарушат електромагнитната съвместимост (EMC) и 
съответствието към изискванията за безжична комуникация, като в резултат 
да доведат до анулиране правото на потребителя да работи с този продукт. 
Електромагнитната съвместимост на този продукт е демонстрирана при 
условия, които включват съвместими периферни устройства и свързване 
на компонентите на системата с помощта на екранирани кабели. Важно е да 
използвате съвместими периферни устройства и екранирани кабели между 
компонентите на системата, за да ограничите смущенията в работата на 
радиоприемници, телевизори или други електронни устройства.

Декларация за съответствие с изискванията на Канада  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.

Съответствие с нормативните изисквания на Европейския съюз  Apple Inc. 
декларира, че това безжичното устройство е в съответствие със съществените 
изисквания и другите приложими разпоредби на директивите R&TTE и EMF.

Копие от Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС може да намерите 
на адрес www.apple.com/euro/compliance.

Това устройство е ограничено да се използва на закрито и работи само в 
честотен диапазон от 5150 до 5350 MHz. 

  
Декларация за съответствие с изискванията на Япония—Декларация 
VCCI клас B


