кабель Apple Watch містять магніти. Apple Watch та датчик
серцевого ритму не є медичними пристроями.
Відомості про Apple Watch
Посібник користувача Apple Watch
Перед тим, як використовувати Apple Watch, ознайомтеся
з посібником користувача на сайті help.apple.com/watch.
Ви також можете скористатися програмою Apple Books для
завантаження посібника (якщо вона доступна у вашому регіоні)
або після створення пари відкрийте програму Apple Watch на
iPhone, торкніть «Мій годинник», перейдіть у розділ «Загальні» >
«Про пристрій» > «Посібник користувача Apple Watch».
Зберігайте документацію для використання в майбутньому.
Безпека та догляд
Див. розділ «Безпека та догляд» у Посібнику користувача
Apple Watch. Apple Watch, деякі ремінці і магнітний зарядний

Вплив радіочастотної енергії
Щоб отримати дані про вплив радіочастот для Apple Watch,
відкрийте програму Apple Watch на iPhone, торкніть «Мій
годинник» і перейдіть у меню «Загальні» > «Про пристрій» >
«Правовий текст» > «Вплив радіочастот». Або перейдіть на
www.apple.com/legal/rfexposure.
Акумулятор
Літій-іонний акумулятор в Apple Watch повинен
обслуговуватися компанією Apple або авторизованим
постачальником послуг. У разі замовлення обслуговування
акумулятора може бути здійснено заміну Apple Watch.
Акумулятори повинні перероблятися або утилізуватися окремо
від побутовиI відIодів. Інформацію про обслуговування та
переробку елемента живлення можна знайти на веб-сторінці
www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Перешкоди для медични= пристроїв
Apple Watch, деякі ремінці, магнітний зарядний кабель
Apple Watch та магнітна зарядна станція Apple Watch містять
магніти, які можуть створювати перешкоди для медичниI
пристроїв. Див. розділ «Важлива інформація з безпеки» у
Посібнику користувача Apple Watch.
Уникнення пошкодження слу=у
Щоб запобігти можливому пошкодженню слуIу, не
прослуIовуйте звук за високого рівня гучності протягом
тривалого періоду часу. Докладніше про звук та слуI можна
дізнатися онлайн за адресою www.apple.com/sound або
в розділі «Важлива інформація з безпеки» в Посібнику
користувача Apple Watch.
Огляд річної обмеженої гарантії від Apple
Компанія Apple надає гарантію строком на один рік від
дати оригінального роздрібного придбання для апаратного
пристрою та аксесуарів, що вIодять у комплект постачання,

на відсутність дефектів у матеріалаI і виробничиI дефектів.
Компанія Apple не надає гарантію на звичайне зношування
або на пошкодження, спричинені випадково чи в разі
неправильного використання. Щоб отримати сервісне
обслуговування, зателефонуйте до Apple або зверніться
до магазину Apple чи авторизованого постачальника послуг
Apple. Доступні варіанти сервісного обслуговування залежать
від країни надання обслуговування та можуть обмежуватися
варіантами, доступними в оригінальній країні продажу.
У залежності від місця перебування може стягуватися
плата за дзвінок або міжнародне відправлення. Відповідно
до повниI умов та докладниI відомостей щодо отримання
обслуговування, що доступні на веб-сторінкаI www.apple.com/
legal/warranty та support.apple.com, у разі подачі дійсної
заявки за умовами цієї гарантії компанія Apple на власний
розсуд відремонтує, замінить або відшкодує вам вартість
Apple Watch. Гарантійні переваги надаються додатково до
прав, що пропонуються за місцевим законодавством із
заIисту інтересів споживачів. Під час подавання заявки за

умовами цієї гарантії від вас може вимагатися надати доказ
здійснення покупки.
Для споживачів з Австралії: Наші товари пропонуються разом з
гарантіями, що не можуть бути виключені за австралійським
законодавством із заIисту інтересів споживачів. Ви маєте
право на заміну або відшкодування в разі значного дефекту
та компенсацію в разі будь-якиI іншиI обPрунтовано
передбачуваниI втрат або пошкоджень. Ви також маєте
право на ремонт або заміну продукту, якщо продукт не був
прийнятної якості або дефект не є значним. Apple Pty Ltd,
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Тел.: 133-622.
Для споживачів із Бразилії: гарантійні переваги надаються
додатково до прав згідно з місцевими законами про заIист
прав споживачів, окрім гарантії на 1 рік, що вже містить повний
термін законної гарантії, яка надається за бразильськими
законами/нормами заIисту прав споживачів.

Нормативні акти
Відомості щодо нормативниI актів, сертифікати та
знаки відповідності, пов’язані з Apple Watch, перейдіть
у «Параметри» > «Загальні» > «Нормативні акти» на
Apple Watch. Додаткову інформацію щодо нормативниI
актів див. у розділі «Безпека та догляд» в Посібнику
користувача з Apple Watch.

Важливо! Цей продукт виявив електромагнітну сумісність в
умоваI, що включали використання сумісниI периферійниI
пристроїв та екранованиI кабелів між системними
компонентами. НеобIідно використовувати сумісні
периферійні пристрої та екрановані кабелі між системними
компонентами, щоб зменшити можливість створення перешкод
для радіо, телевізорів та іншиI електронниI пристроїв.

Заява про відповідність стандартам ISED Канади і FCC для
Apple Watch і магнітного зарядного кабелю Apple Watch
Цей пристрій відповідає теIнічним вимогам до безліцензійного
радіообладнання (стандарти RSS) ISED Канади. Цей пристрій
відповідає частині 15 правил FCC. Для роботи пристрою
мають бути виконані дві умови: (1) цей пристрій не повинен
утворювати шкідливиI перешкод; (2) цей пристрій повинен
витримувати будь-які перешкоди, зокрема ті, які можуть
спричинити небажану роботу.

ISED Канади
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Заява про відповідність стандартам ЄС
Корпорація Apple Inc. заявляє, що цей бездротовий пристрій
відповідає Директиви ЄС 2014/53/EU.

Копія Декларації ЄС про сумісність, у тому числі діапазони
частот пристроїв і максимальна потужність радіочастоти,
доступна за адресою www.apple.com/euro/compliance. Позначка
CE на Apple Watch розміщена в отворі для прикріплення ремінця.
Представником Apple в ЄС є Apple Distribution International,
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.

Частота

Максимальна потужність

3G (All Bands)*

Power Class 3

LTE (1, 3, 7, 8, 20, 40)*

Power Class 3

2.4GHz (WLAN/Bluetooth)

< 100mW

13.56MHz

< 42dBμA/m @ 10m

326.5kHz (Charging Only)

< -15dBμA/m @ 10m

* Тільки для моделей із стільниковим зв'язком.

Європейський Союз — інформація про утилізацію

Символ, наведений вище, позначає, що згідно з місцевими
законами та нормами, ваш продукт та/або акумулятор потрібно
утилізувати окремо від побутовиI відIодів. Коли завершується
термін експлуатації продукту, віднесіть його до пункту збору,
визначеного місцевою владою. Окремий збір і переробка вашого
продукту та/або його акумулятора під час утилізації допоможе
зберегти природні ресурси та переконатися в тому, що їI буде
перероблено безпечно для здоров’я людей і навколишнього
середовища.
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