Informacje o
bezpieczeństwie i gwarancji
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HH130V1/HH130VM

Bezpieczeństwo użytkowania
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie zapoznać się
z treścią niniejszego rozdziału. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z niewłaściwego użytkowania lub korzystania z telefonu niezgodnie
z niniejszą instrukcją.

WARUNKI UŻYTKOWANIA:
Należy zawsze wyłączać urządzenie przed wejściem na pokład samolotu.
W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem specjalnie
wyznaczonych obszarów) urządzenie powinno być wyłączone. Podobnie jak
wiele innych powszechnie stosowanych sprzętów, urządzenia tego typu mogą
zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź urządzeń
wykorzystujących fale radiowe.
W przypadku przebywania w pobliżu gazów lub cieczy łatwopalnych należy wyłączyć
urządzenie. W czasie przebywania na terenie składu paliwa, stacji benzynowej, zakładu
chemicznego lub podczas przebywania w innym otoczeniu zagrożonym wybuchem
należy ściśle przestrzegać znajdujących się tam znaków oraz instrukcji.
Włączone urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od ciała.
Włączone urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od
urządzeń medycznych, takich jak rozrusznik serca, aparat słuchowy, pompa insulinowa
itp.
Nie pozwalaj dzieciom korzystać ani bawić się urządzeniem oraz akcesoriami bez
nadzoru.
Urządzenie z wymienną obudową może zawierać substancje wywołujące reakcje
alergiczne.
Jeśli konstrukcja urządzenia stanowi jedną całość, demontaż tylnej pokrywy nie jest
możliwy. Samodzielne zdemontowanie urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji.
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Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze zachować ostrożność i przechowywać
go w czystym i wolnym od kurzu miejscu.
Nie wystawiać urządzenia na działanie niekorzystnych warunków pogodowych lub
środowiskowych (woda, wilgoć, deszcz, zanurzenie w cieczy, kurz, wpływ powietrza
morskiego itd.). Zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od -20°C
(4°F) do +45°C (113°F).
Nie można otwierać, demontować lub naprawiać samodzielnie urządzenia.
Nie należy upuszczać, rzucać ani wyginać urządzenia.
Nie wolno malować urządzenia.
Używać jedynie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez firmę TCL Communication
Ltd. i spółki stowarzyszone oraz tych, które są kompatybilne z danym modelem
urządzenia. Firma TCL Communication Ltd. oraz spółki stowarzyszone nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych zasilaczy.
Symbol ten, umieszczony na urządzeniu oraz akcesoriach oznacza, że po
zakończeniu użytkowania należy się go pozbyć, odnosząc do specjalnego
punktu zbiórki:
- punktu utylizacji odpadów komunalnych, w którym znajdują się
odpowiednie pojemniki przeznaczone na sprzęt tego typu,
- pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży.
Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych
w nich substancji do środowiska, a podzespoły ponownie wykorzystane.
W krajach Unii Europejskiej:
Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe.
Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki.
W krajach niepodlegających jurysdykcji UE:
Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do
zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się
3

zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je
do odpowiednich punktów zbiórki.

Zasilacz:
Zakres temperatury roboczej zasilacza wynosi: od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
Zasilacz do urządzenia spełnia standardy bezpieczeństwa dla sprzętu komputerowego
i biurowego. Spełnia również wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu
2009/125/EC.
Ze względu na różne specyfikacje elektryczne zasilacz zakupiony w jednej jurysdykcji
może nie działać w innej. Zasilacza należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nazwa i adres producenta: TCL Communication Ltd., 5/F Building 22E, 22
Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
Model: CYCA18-120150E
Napięcie wejściowe: 100~240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: 12.0V
Prąd wyjściowy: 1.5A
Moc wyjściowa: 18W
Średnia wydajność: 85%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.075W

Fale radiowe
Przed wprowadzeniem każdego modelu urządzenia na rynek wymagane jest uzyskanie
dowodu zgodności z międzynarodowymi standardami ICNIRP lub dyrektywą RED
2014/53/UE. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób jest
podstawowym wymaganiem tych standardów oraz dyrektywy.
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URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE
Z NARAŻENIEM NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH
Twoje urządzenie jest odbiornikiem/przekaźnikiem fal radiowych. Zostało
zaprojektowane w taki sposób, aby nie przekraczać wartości granicznych narażenia
na działanie fal radiowych (pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych)
określanych przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane
przez niezależną instytucję naukową (ICNIRP) i określają podstawowy margines
bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom bez
względu na wiek czy stan zdrowia.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że obecne dane naukowe nie wskazują
na konieczność ustanowienia specjalnych zasad bezpieczeństwa dotyczących
korzystania z urządzeń mobilnych. Wszystkie osoby, które chciałyby ograniczyć
narażenie na działanie fal radiowych, mogą skrócić czas korzystania z urządzenia lub
zadbać, aby nie znajdowało się ono w bezpośredniej bliskości głowy lub ciała.
Dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych oraz zdrowia
publicznego można uzyskać w witrynie: http://www.who.int/peh-emf.
Urządzenie wyposażone jest we wbudowaną antenę. W celu zapewnienia
optymalnego działania należy unikać dotykania oraz uszkodzenia anteny.

Licencje
Logo Wi-Fi jest znakiem certyfikującym Wi-Fi Alliance

Urządzenia można używać we wszystkich krajach europejskich. Korzystanie
z urządzenia w zakresie częstotliwości 5150 – 5350 MHz ograniczone jest do użytku
wewnątrz pomieszczeń.
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Third countries
UK
Niniejszym oświadczamy, że zastrzeżenia związane z naruszeniem praw własności
intelektualnej i przemysłowej przez użytkownika końcowego obowiązują wyłącznie
w UE/EOG/Szwajcarii.
Jeśli Produkt zostanie wyeksportowany, wywieziony lub wykorzystywany przez
odbiorcę końcowego lub użytkownika końcowego poza UE/EOG/Szwajcarią, wszelka
odpowiedzialność producenta i jego poddostawców, kwestie związane z gwarancją
oraz roszczenia odszkodowawcze dotyczące Produktu (w tym jakiekolwiek roszczenia
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej) nie będą
traktowane jako wiążące.

Informacje ogólne
Adres internetowy: www.tcl.com/global
Infolinia: zob. ulotka „USŁUGI” lub odwiedź witrynę internetową firmy.
Adres: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park,
Shatin, NT, Hongkong.
Sprzęt radiowy działa w następujących zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy
częstotliwości radiowej:
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GSM 900MHz: 33.5 dBm
GSM 1800MHz: 31 dBm
UMTS Band 1/3/8 (2100/1800/900MHz): 24 dBm
LTE FDD Band 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700MHz): 24 dBm
LTE TDD Band 38 (2600MHz): 24 dBm
802.11 b/g/n 2.4GHz band: 18.97 dBm
802.11 a/n/ac 5.0GHz band: 20.75 dBm
Informacje prawne
TCL Communication Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TCL
HH130V1/HH130VM jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Dodatkowe informacje
Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem: www.tcl.
com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html

Zastrzeżenia prawne

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz różnice w usługach oferowanych
przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się
w niniejszej instrukcji a działaniem urządzenia.
TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli
występują) ani za ich możliwe następstwa. Urządzenie może zawierać materiały, w tym
aplikacje i oprogramowanie, w postaci wykonywalnej lub w formie kodu źródłowego,
dostarczone przez strony trzecie („Materiały stron trzecich”). Wszystkie materiały
stron trzecich znajdujące się w urządzeniu są dostarczane „tak jak są” i nie obejmuje
ich żadna gwarancja wyraźna lub dorozumiana. Nabywca potwierdza, że firma TCL
Communication Ltd. spełniła wszystkie zobowiązania związane z jakością, nałożone
na nią jako na producenta urządzenia, wynikające z prawa własności intelektualnej.
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TCL Communication Ltd. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za
niemożność działania lub nieprawidłowe działanie materiałów stron trzecich w tym
urządzeniu ani za brak ich kompatybilności z innymi urządzeniami. TCL Communication
Ltd., w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek skargi, żądania, powództwa lub działania prawne,
w szczególności – lecz niewyłącznie – czynności prawa czynów niedozwolonych, bez
względu na podstawę prawną, wynikające z zastosowania lub prób zastosowania
w jakikolwiek sposób Materiałów stron trzecich. Ponadto znajdujące się w urządzeniu
Materiały stron trzecich, dostarczone bezpłatnie przez TCL Communication Ltd.,
mogą wiązać się z ewentualnymi płatnymi aktualizacjami; TCL Communication Ltd.
nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z opisanymi kosztami ponoszonymi
wyłącznie przez nabywcę. Z tego powodu TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za brak dostępności jakiejkolwiek aplikacji; dostępność zależy od
kraju i operatora sieci, z której korzysta nabywca. TCL Communication Ltd. zastrzega
sobie prawo do dodawania lub usuwania Materiałów stron trzecich z urządzenia
w dowolnym czasie bez powiadomienia; w żadnym wypadku TCL Communication Ltd.
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa usunięcia takich materiałów.

Gwarancja
Urządzenie objęte jest gwarancją na wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości
działania, jakie mogą wystąpić podczas normalnego działania w okresie dwudziestu
czterech (24) miesięcy(1) od daty zakupu wskazanej na oryginalnym dowodzie zakupu.
Akcesoria sprzedawane wraz z urządzeniem są objęte gwarancją na wszelkie
uszkodzenia, jakie mogą wystąpić w okresie dwunastu (12) miesięcy(1) od daty zakupu
wskazanej na oryginalnym dowodzie zakupu.

(1)

Okres gwarancyjny może różnić się w zależności od kraju.

8

W przypadku wykrycia uszkodzeń uniemożliwiających normalne korzystanie
z urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą i przedstawić dowód
zakupu.
Po potwierdzeniu wystąpienia uszkodzenia urządzenie lub jego część zostaną w razie
potrzeby wymienione lub naprawione. Naprawione urządzenie lub jego część są
objęte miesięczną (1) gwarancją na tę samą usterkę. Podczas naprawy lub wymiany
mogą zostać wykorzystane używane podzespoły o tej samej funkcjonalności.
Niniejsza gwarancja obejmuje koszty części i robocizny z wyłączeniem wszystkich
innych kosztów.
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku uszkodzeń urządzenia i/lub
akcesoriów powstałych w wyniku (bez ograniczeń):
- niezastosowania się do instrukcji obsługi lub instalacji bądź standardów technicznych
i standardów bezpieczeństwa obowiązujących na obszarze geograficznym, w którym
używane jest urządzenie;
- podłączenia do dowolnego sprzętu niedostarczanego lub niezalecanego przez TCL
Communication Ltd.;
- modyfikacji lub naprawy wykonywanych przez personel nieposiadający upoważnienia
wydanego przez TCL Communication Ltd., jej filię lub dostawcę urządzenia;
- modyfikacji i przystosowywania oprogramowania i sprzętu lub wprowadzenia w nich
zmian przez osoby nieupoważnione przez TCL Communication Ltd.;
- wystawienia na działanie surowych warunków pogodowych, wyładowań
elektrycznych, ognia i wilgotności, zabrudzenia płynami, jedzeniem lub substancjami
chemicznymi, pobierania plików, uderzeń, wysokiego napięcia, korozji, utleniania.
Urządzenie nie zostanie naprawione w przypadku usunięcia bądź naruszenia etykiet
lub numeru seryjnego (IMEI).
Telefon nie jest objęty żadną gwarancją pisemną, ustną lub domniemaną inną niż
niniejsza gwarancja ograniczona lub gwarancja obowiązująca w danej jurysdykcji.
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W żadnym wypadku firma TCL Communication Ltd. lub jej filia nie ponoszą
odpowiedzialności, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, za straty przypadkowe,
wynikowe lub pośrednie jakiegokolwiek rodzaju, w tym – lecz niewyłącznie – szkody
gospodarcze lub finansowe, utratę danych lub obrazów.
Prawo niektórych krajów/stanów nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie strat
przypadkowych, wynikowych i pośrednich lub ograniczenie okresu objętego gwarancją
dorozumianą, stąd powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.
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