Основи Mac mini
Перегляньте посібник Основи Mac mini, перш ніж користуватися своїм Mac mini.
Викачати цей посібник можна на веб-сторінці help.apple.com/macmini або з Apple
Книг (за наявності). Збережіть документацію для використання в майбутньому.
Безпека та використання
Перегляньте розділ «Безпека, використання та нормативна інформація» в посібнику
Основи Mac mini.
Запобігання пошкодженню слуху
Для запобігання пошкодженню слуху не слухайте музику чи інші записи з високим
рівнем гучності протягом тривалого часу. Докладніше про гучність і захист органів
слуху можна прочитати на веб-сторінці www.apple.com/sound.
Нормативна інформація
Відомості про сертифікацію вказано на пристрої. Виберіть меню Яблуко»  > «Про цей
комп’ютер», натисніть «Підтримка» й виберіть пункт «Нормативна сертифікація».
Заява про відповідність стандартам Міністерства інновацій, науки та економічного
розвитку Канади й Федеральної комісії зв’язку
Цей пристрій відповідає частині 15 правил Федеральної комісії зв’язку. На використання
пристрою поширюються такі дві умови: (1) цей пристрій не повинен утворювати
шкідливих перешкод; (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема
ті, які можуть спричинити небажану роботу.
Щоб переглянути інформацію про відповідність стандартам Департаменту інновацій,
науки та економічного розвитку Канади й Федеральної комісії зв’язку США, перейдіть
на сторінку help.apple.com/macmini та відкрийте розділ «Безпека, використання та
нормативна інформація».
Заява про відповідність нормам ЄС
Цим компанія Apple Inc. заявляє, що цей бездротовий пристрій відповідає положенням
Директиви 2014/53/EU. Декларацію відповідності ЄС можна знайти за адресою
www.apple.com/euro/compliance. Представник компанії Apple в ЄС — Apple Distribution
International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.

Обмеження на використання
Цей пристрій призначено виключно для використання в приміщенні з частотою в
діапазоні 5150–5350 МГц. Це обмеження діє в таких країнах: AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR, UK.
Частота

Максимальна потужність

2.4GHz (WLAN/Bluetooth)

< 100mW

5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)

< 200mW

5.725 - 5.875 GHz (WLAN)

< 25mW

Відповідність стандарту ENERGY STAR®

Компанія Apple є партнером ENERGY STAR і тому гарантує, що стандартна конфігурація
цього продукту відповідає рекомендаціям ENERGY STAR щодо енергоефективності.
Програма ENERGY STAR — це товариство виробників електронного обладнання, яке
покликано просувати використання енергоефективної продукції. Завдяки зменшенню
рівня споживання енергії можна заощадити гроші та зберегти дорогоцінні ресурси.
Цей комп’ютер постачається з увімкненою функцією керування споживанням енергії,
за якої він переходить у сплячий режим через 10 хвилин бездіяльності. Щоб активувати
комп’ютер, клацніть мишкою або натисніть кнопку трекпеда чи будь-яку клавішу
на клавіатурі.
Докладну інформацію про ENERGY STAR можна знайти за такою адресою:
www.energystar.gov.
Відомості про утилізацію та переробку

Наведений вище символ означає, що виріб і/або акумулятор від нього заборонено
утилізувати разом із побутовими відходами. Утилізуйте цей продукт і/або акумулятор
згідно з місцевими законами та вимогами до збереження довкілля. Інформацію про
програму компанії Apple із переробки відходів, пункти прийому відходів, небезпечні
речовини та інші екологічні ініціативи можна знайти на сторінці
www.apple.com/environment.
Європейський Союз — інформація про утилізацію
Наведений вище символ означає, що згідно з місцевими законами та
розпорядженнями ваш продукт та/або його акумулятор мають утилізуватися
окремо від побутових відходів. Коли термін служби цього пристрою завершиться,
його необхідно віднести в спеціальний пункт прийому, визначений місцевою владою.
Відокремлення продукту та/або акумулятора від побутових відходів і їх роздільна
переробка допоможуть зберегти природні ресурси й гарантуватимуть безпеку для
навколишнього середовища та здоров’я людини.
Russia, Kazakhstan, Belarus
Соответствие требованиям:
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
Адаптер питания соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
Дата производства указана на упаковке.
Технические характеристики доступны по ссылке: https://support.apple.com/ru_RU/specs

Ліцензійна угода на програмне забезпечення
Користування цим комп’ютером можливе лише в разі прийняття умов ліцензії на
програмне забезпечення Apple та інших виробників, викладених на сторінці
www.apple.com/legal/sla.

Стислий виклад однорічної обмеженої гарантії Apple
Apple гарантує відсутність дефектів матеріалів і виробництва в обладнанні та приладді з
комплекту постачання впродовж року від дати придбання в мережі роздрібної торгівлі.
Гарантія Apple не розповсюджується на зношення в результаті експлуатації, а також
руйнування в результаті навмисного чи випадкового пошкодження. Щоб отримати
допомогу, зателефонуйте в компанію Apple, відвідайте магазин Apple або зверніться до
вповноваженого сервісного центру Apple. Перелік доступних послуг залежить від країни,
у якій необхідне обслуговування, а також може бути обмежено країною придбання
пристрою. Залежно від місцеположення може стягуватися плата за дзвінки та
послуги міжнародного транспортування. Повний текст умов і докладну інформацію
щодо отримання послуг наведено на сторінках www.apple.com/legal/warranty та
support.apple.com. Якщо ви надішлете обґрунтовану претензію в рамках цієї гарантії,
компанія Apple на власний розсуд вирішить відремонтувати, замінити або відшкодувати
вартість вашого комп’ютера. Гарантійні зобов’язання є лише доповненням до положень
місцевих законів щодо захисту прав споживачів. Під час подання претензії на гарантію,
можливо, вам буде потрібно підтвердити факт придбання цього пристрою.
Для споживачів в Австралії. Наші товари постачаються з гарантійними умовами,
які не може бути виключено відповідно до австралійського закону про захист прав
споживачів. Ви маєте право отримати заміну або відшкодування в результаті серйозної
несправності, а також компенсацію за супутні передбачувані втрати або пошкодження.
Ви маєте право на отримання відремонтованого або заміненого пристрою, якщо товар
неякісний або працює з незначними неполадками. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney
South NSW 1235. Тел. 133-622.
Для споживачів у Бразилії. Гарантійні зобов’язання є лише доповненням до положень
місцевих законів щодо захисту прав споживачів, окрім положення про однорічну гарантію,
яке вже відповідає бразильським нормам/положенням щодо захисту прав споживачів.
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