
Zanim zaczniesz używać MacBooka Air, 
zapoznaj się z przewodnikiem 
MacBook Air — najważniejsze informacje. 
Możesz go przeczytać pod adresem 
support.apple.com/pl-pl/guide/
macbook-air lub pobrać z Apple Books 
(jeśli jest dostępny). Dokumentację 
należy zachować; może być przydatna 
w przyszłości.

Bezpieczeństwo i obsługa 
Przeczytaj rozdział „Bezpieczeństwo, 
obsługa i informacje prawne” 
w przewodniku MacBook Air — 
najważniejsze informacje.

Unikanie uszkodzeń słuchu 
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, 
ogranicz czas słuchania przy wysokim 
poziomie głośności. Więcej informacji 
o dźwięku i słuchu można znaleźć 
w witrynie: apple.com/pl/sound.

Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
MacBook Air zawiera magnesy, które mogą 
zakłócać pracę urządzeń medycznych. 
Przeczytaj rozdział „Ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa” w przewodniku 
MacBook Air — najważniejsze informacje.

Długotrwałe narażenie na podwyższoną 
temperaturę
MacBook Air może w trakcie normalnego 
użytkowania wydzielać bardzo dużą ilość 
ciepła. Ważne jest, aby podczas pracy 
i ładowania MacBook Air znajdował się na 
twardej, stabilnej i dobrze wentylowanej 
powierzchni. Należy unikać sytuacji, 
w których powierzchnia ciała jest przez 
dłuższy czas narażona na kontakt 
z urządzeniem lub zasilaczem, gdy pracują 
lub są podłączone do źródła zasilania. 
Kontakt taki może spowodować uczucie 
dyskomfortu lub obrażenia. Szczególną 
uwagę powinny na to zwracać osoby 
z upośledzonym odczuwaniem wysokich 
temperatur. 

Informacje dotyczące przepisów
Wymagane przez prawo informacje 
o certyfikatach są dostępne na urządzeniu. 
Wybierz polecenie menu Apple  > 
Ten Mac > Zasoby > Certyfikaty. 
Dodatkowe informacje dotyczące 
przepisów i regulacji znajdziesz w rozdziale 
„Bezpieczeństwo, obsługa i informacje 
prawne” w przewodniku MacBook Air — 
najważniejsze informacje.

Zgodność z przepisami Federalnej Komisji 
Łączności (FCC) oraz ISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki 
określone w części 15 zasad FCC oraz 
wymagania ISED Kanada standardów 
RSS dla produktów bezkoncesyjnych. 
W czasie pracy urządzenie musi spełniać 
następujące dwa warunki: (1) nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń 
oraz (2) musi być odporne na działanie 
wszelkich zakłóceń pochodzących od 
innych urządzeń, w tym powodujących 
niezamierzone działanie. 

Zgodność z normami Unii Europejskiej 
i Wielkiej Brytanii
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, 
że to urządzenie bezprzewodowe jest 
zgodne z dyrektywą 2014/53/EU oraz 
regulacjami dotyczącymi urządzeń 
radiowych z 2017 roku. Kopia deklaracji 
zgodności z przepisami jest dostępna 
w witrynie apple.com/euro/compliance. 
Przedstawicielem firmy Apple w UE jest 
spółka Apple Distribution International Ltd., 
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia. 
Przedstawicielem Apple w Wielkiej Brytanii 
jest Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, 
Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

    

Ograniczenie użycia 
Praca tego urządzenia przy częstotliwości 
od 5150 MHz do 5350 MHz jest 
dopuszczalna tylko wewnątrz 
pomieszczeń. To ograniczenie ma 
zastosowanie w krajach: 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, UA, UK(NI).

Częstotliwość Maksymalna moc

2.4 GHz (WLAN/
Bluetooth)

< 100mW

5.150 - 5.350 / 
5.470 - 5.725 GHz 
(WLAN)

< 200mW

5.725 - 5.875 GHz 
(WLAN)

< 25mW

http://support.apple.com/pl-pl/guide/macbook-air
http://support.apple.com/pl-pl/guide/macbook-air
http://apple.com/pl/sound
http://apple.com/euro/compliance


Zgodność z programem ENERGY STAR®

Jako partner ENERGY STAR, firma Apple 
potwierdza zgodność standardowej 
konfiguracji tego produktu z wytycznymi 
programu ENERGY STAR w zakresie 
efektywności energetycznej. Program 
ENERGY STAR zachęca producentów 
sprzętu elektronicznego do opracowywania 
produktów wydajnych energetycznie. 
Zmniejszenie zużycia energii przez sprzęt 
jest korzystne ekonomicznie oraz pozwala 
oszczędzać cenne zasoby naturalne. 

Ten komputer jest dostarczany ze 
skonfigurowaną opcją oszczędzania 
energii powodującą usypianie komputera 
po 10 minutach braku aktywności 
użytkownika. Obudzenie komputera 
następuje po kliknięciu przyciskiem 
gładzika lub po naciśnięciu dowolnego 
klawisza na klawiaturze. Aby dowiedzieć 
się więcej o ENERGY STAR, zajrzyj na 
stronę energystar.gov.

Informacje o recyklingu i utylizacji sprzętu

Powyższy symbol oznacza, że zgodnie 
z lokalnymi przepisami prawa oraz 
regulacjami tego produktu ani jego baterii 
nie wolno wyrzucać razem z innymi 
odpadami gospodarstwa domowego. 
Zużyty produkt powinien zostać 
przekazany do specjalnego punktu 
zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie 
władze lokalne. Specjalna zbiórka 
i recykling tego produktu i/lub baterii 
pomaga oszczędzać zasoby naturalne 
i zapewnia przeprowadzanie recyklingu 
z zachowaniem ochrony ludzkiego zdrowia 
i środowiska. Informacje o programie 
recyklingu firmy Apple, punktach zbiórki 
sprzętu do recyklingu, zakazanych 
substancjach i innych inicjatywach ochrony 
środowiska są dostępne pod adresem 
apple.com/environment.

Bateria wbudowana i ładowanie
Nie należy próbować wymieniać ani 
wyjmować baterii samodzielnie — może 
to grozić jej uszkodzeniem i wynikającym 
z niego przegrzaniem, pożarem oraz 
obrażeniami. Bateria wbudowana 
powinna być wymieniana tylko przez 
Apple lub przez autoryzowany serwis. 
Musi zostać poddana recyklingowi lub 

zutylizowana (nigdy razem z odpadami 
gospodarstwa domowego). Ze zużytą 
baterią należy postępować zgodnie 
z lokalnymi przepisami i regulacjami 
dotyczącymi ochrony środowiska. 
Informacje o recyklingu i wymianie baterii 
są dostępne pod adresem apple.com/pl/
batteries/service-and-recycling. Informacje 
na temat ładowania baterii znajdziesz 
w rozdziale „Ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa”  w przewodniku 
MacBook Air — najważniejsze informacje.

Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, 
Armenia
Соответствие требованиям:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ 
в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники»

Адаптер питания соответствует 
требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ 
в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники»

Дата производства указана на упаковке.

Технические характеристики доступны по 
ссылке: support.apple.com/ru_RU/specs

   

Umowa licencyjna na oprogramowanie
Korzystanie z MacBooka Air jest 
jednoznaczne z zaakceptowaniem 
warunków licencji na oprogramowanie 
Apple i innych firm dostępnych pod 
adresem: apple.com/pl/legal/sla.

Wyciąg z rocznej ograniczonej 
gwarancji Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych 
i wykonawczych dołączonego produktu 
przez rok od daty zakupu. Gwarancja 
nie obejmuje zwykłego zużycia, 
przypadkowych uszkodzeń ani uszkodzeń 
wynikających z niewłaściwego użycia. Aby 
skorzystać z naprawy serwisowej, zadzwoń 
do Apple albo odwiedź sklep Apple Store 
lub Autoryzowany Serwis Apple. Dostępne 
opcje serwisowe zależą od kraju, w którym 

http://energystar.gov
http://apple.com/environment
http://apple.com/pl/batteries/service-and-recycling
http://apple.com/pl/batteries/service-and-recycling
http://support.apple.com/ru_RU/specs
http://apple.com/pl/legal/sla


uzyskujesz naprawę serwisową. Serwis 
może być ograniczony do kraju zakupu 
urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz 
przesyłki międzynarodowe mogą być objęte 
opłatą, w zależności od lokalizacji. Zgodnie 
z pełnymi warunkami i szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi uzyskiwania 
naprawy serwisowej, dostępnymi na 
stronach apple.com/pl/legal/warranty 
oraz support.apple.com/pl-pl, prawidłowe 
zlecenia serwisowe objęte gwarancją 
są realizowane przez Apple poprzez 
naprawienie lub wymianę komputera na 
nowy albo zwrot ceny zakupu. Decyzja 
ta należy wyłącznie do Apple. Korzyści 
wynikające z gwarancji stanowią dodatek 
do uprawnień gwarantowanych przez 
lokalne prawa konsumenta. Podczas 
składania zlecenia serwisowego 
objętego gwarancją konieczne może 
być przedstawienie dowodu zakupu 
urządzenia.

Dla konsumentów w Australii: Nasze 
produkty są objęte gwarancją, która nie 
może zostać wyłączona na zasadach 
przewidzianych przez australijskie 
prawo konsumenckie (Australian 
Consumer Law). W przypadku poważnej 
awarii użytkownikowi przysługuje 
wymiana urządzenia na nowe lub zwrot 
ceny zakupu, a w przypadku innych, 
przewidywalnych w granicach rozsądku 
strat lub uszkodzeń — rekompensata. 
Użytkownikowi przysługuje także naprawa 
lub wymiana tego produktu, jeśli jego 
jakość jest nieodpowiednia, a awaria 
nie jest poważna. Apple Pty Ltd, PO 
Box A2629, Sydney South NSW 1235. 
Tel: 133-622.

http://apple.com/pl/legal/warranty
http://support.apple.com/pl-pl


© 2021 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, Mac oraz MacBook Air są 
znakami towarowymi spółki Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych 
krajach. Apple Books to znak towarowy spółki Apple Inc. Apple Store to znak usługi spółki 
Apple Inc. zarejestrowany w USA i innych krajach. ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR 
są znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. 
Printed in XXXX.  PL034-04804-A


