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Informações de
segurança e garantia
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Segurança e utilização
Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do
dispositivo. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos
que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou
contrária às instruções contidas no presente documento.

• CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Desligue o dispositivo antes de entrar num avião.
Desligue o dispositivo sempre que se encontrar em instalações de
saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos
outros dispositivos de utilização corrente, os dispositivos podem
interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrónicos, ou
equipamentos que utilizem radiofrequência.
Desligue o dispositivo sempre que se encontrar nas proximidades
de gás ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a
sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis,
estações de serviço, fábricas químicas ou em qualquer atmosfera
potencialmente explosiva.
Quando o dispositivo estiver ligado, deverá ser mantido a uma
distância mínima de 20 cm do corpo.
Se o dispositivo estiver ligado, deve ser mantido a, pelo menos, 15
cm de qualquer dispositivo médico, tal como pacemaker, aparelho
auditivo ou bomba de insulina, etc.
Não deixe que as crianças utilizem e/ou brinquem com o dispositivo e
respetivos acessórios sem supervisão.
Se o dispositivo possuir uma tampa removível, tenha em atenção que
pode conter substâncias que podem provocar uma reação alérgica.
O seu dispositivo é um dispositivo monobloco, a tampa posterior
não pode ser removida. Se desmontar o dispositivo a garantia não
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terá efeito.
Manuseie sempre o dispositivo com cuidado e mantenha-o num local
limpo e sem pó.
Não exponha o dispositivo a condições meteorológicas ou ambientais
adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo,
etc.). A amplitude da temperatura de funcionamento recomendada
pelo fabricante é de 0°C (32°F) a +45°C (113°F).
Não abra, desmonte ou tente reparar o dispositivo.
Não deixe cair, não atire nem danifique o dispositivo de qualquer
outra forma.
Não o pinte.
Utilize apenas adaptadores e acessórios recomendados pela TCL
Communication Ltd. e respetivos afiliados e que sejam compatíveis
com o modelo do seu dispositivo. A TCL Communication Ltd. e os seus
afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização
de outros adaptadores.
A presença deste símbolo no seu dispositivo e nos acessórios
significa que estes produtos devem ser levados a pontos de
recolha no final da sua vida útil:
- Centros de eliminação de resíduos municipais com
contentores específicos para este tipo de equipamento;
- Contentores de recolha nos pontos de venda.
Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas
no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.
Nos países da União Europeia:
Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.
Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos
de recolha.
Em jurisdições fora da União Europeia:
Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados
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nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações
de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a
pontos de recolha para que sejam reciclados.

• CARREGADORES
A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de
ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 40 °C.
Os carregadores concebidos para o seu dispositivo estão em conformidade
com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de
tecnologias da informação e de equipamentos de escritório.
Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção
ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas
aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não
funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta
finalidade.
Modelo: S012CDV1200100/S012CDB1200100/CYSE12-120100E
Tensão de entrada: 100~240V
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 12,0V
Corrente de saída: 1,0A
Potência de saída: 12,0W
Eficiência ativa média: 83,0%
Consumo de energia sem carga: 0,1W

• Ondas de rádio
A prova da conformidade com as exigências internacionais (ICNIRP) ou
com a diretiva europeia 2014/53/UE (RED) é uma condição prévia à
colocação no mercado de qualquer modelo de dispositivo. A proteção
da saúde e da segurança do utilizador de telemóveis, assim como de
qualquer outra pessoa, constitui um aspeto essencial destas exigências
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internacionais e da diretiva europeia.
ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS
RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.
O seu dispositivo é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido
para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio
(campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas
diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma
organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem
de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos,
independentemente da idade e do estado de saúde.
A Organização Mundial de Saúde declarou que a informação científica
atual não indica a necessidade de precauções especiais para a utilização
de telemóveis. A OMS recomenda que, caso esteja interessado em
reduzir a sua exposição ainda mais, pode fazê-lo limitando a sua
utilização ou mantendo o dispositivo afastado da cabeça e corpo.
No site http://www.who.int/peh-emf, vai encontrar informações
adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.
O seu dispositivo está equipado com uma antena incorporada. Para
um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

• Licenças


O logótipo WiFi é uma marca de certificação da WiFi
Alliance.

Pelo presente realçamos que a garantia do utilizador final para violação
dos DPI se limita unicamente à UE/EEA/Suíça.
Se e na medida em que o Produto for exportado, transportado ou
utilizado pelo cliente final ou utilizador final fora da UE/EEA/Suíça,
qualquer responsabilidade, garantia ou indemnização do fabricante e
respetivos fornecedores relativamente ao Produto expirará (incluindo
qualquer indemnização relativa à violação dos DPI).
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Informações gerais
Endereço de Internet: www.tcl.com
Número Linha Direta: consulte o folheto "SERVIÇOS" ou vá até ao
nosso website.
Fabricante: TCL Communication Ltd.
Endereço: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong
Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de
frequência e a potência máxima de radiofrequência:
UMTS B1/3/8 (2100/1800/900MHz): 24 dBm
LTE FDD B1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700MHz):
23,5 dBm
802.11 b/g/n 2.4GHz band: 17,98 dBm
Informações regulamentares
Pelo presente, a TCL Communication Ltd. declara que o equipamento
de rádio tipo TCL HH42CV1/HH42CV2 está em conformidade com a
Diretiva 2014/53/UE.
Informações adicionais
O texto completo da declaração de conformidade da UE está
disponível no seguinte endereço: https://www.tcl.com/global/en/
service-support-mobile/eu-doc.html
A descrição dos acessórios e componentes, incluindo software, que
permitem que o equipamento de rádio funcione conforme pretendido,
pode ser obtida no texto completo da declaração de conformidade
da UE no seguinte endereço: https://www.tcl.com/global/en/servicesupport-mobile/eu-doc.html
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Renúncia de responsabilidade
Poderão ocorrer algumas diferenças entre a descrição do manual do
utilizador e o funcionamento do dispositivo, dependendo da versão do
software do mesmo ou de certos serviços do operador.
A TCL Communication Ltd. não poderá ser responsabilizada legalmente
por estas diferenças, caso existam, nem pelas suas potenciais
consequências. Este dispositivo pode conter materiais, incluindo
aplicações e software em forma de código fonte ou executável,
submetidos por terceiros para inclusão neste telefone ("Materiais de
Terceiros"). Todos os Materiais de Terceiros contidos neste dispositivo
são fornecidos “como estão”, sem garantia de qualquer tipo, quer
expressa ou implícita. O comprador afirma que a TCL Communication
Ltd. cumpriu todas as obrigações de qualidade da sua competência
enquanto fabricante de dispositivos móveis em conformidade com
os direitos de propriedade intelectual. A TCL Communication Ltd. não
será responsável, em qualquer momento, pela incapacidade ou falha
de funcionamento dos Materiais de Terceiros neste dispositivo ou em
interação com outros dispositivos. Até à extensão máxima permitida
por lei, a TCL Communication Ltd. renuncia a toda a responsabilidade
por quaisquer reclamações, reivindicações, processos ou ações, e
mais especificamente - mas não se limitando a - ações de direito civil,
segundo qualquer teoria de responsabilidade, resultantes da utilização,
por quaisquer meios, ou tentativas de utilização, de tais Materiais de
Terceiros. Além disso, os Materiais de Terceiros em questão, que são
fornecidos gratuitamente pela TCL Communication Ltd., podem estar
sujeitos a atualizações pagas no futuro; a TCL Communication Ltd.
renuncia a qualquer responsabilidade relativa a tais custos adicionais,
que deverão ser suportados exclusivamente pelo comprador. A TCL
Communication Ltd. não poderá ser responsabilizada pela falta de
disponibilidade de uma aplicação, uma vez que a sua disponibilidade
depende do país e do operador do comprador. A TCL Communication
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Ltd. reserva-se o direito de, a qualquer momento, adicionar ou remover
Materiais de Terceiros dos seus dispositivos sem aviso prévio; a TCL
Communication Ltd. não será responsabilizada, em caso algum, pelo
comprador por quaisquer consequências que tal remoção possa trazer.

Garantia
O seu dispositivo possui uma garantia contra quaisquer defeitos
ou avarias que possam ocorrer em condições de utilização normal
durante o período de garantia de vinte e quatro (24) meses (1) a partir
da data de compra, conforme indicado na fatura original.
Os acessórios vendidos com o dispositivo também têm garantia contra
qualquer defeito que possa ocorrer durante os primeiros doze (12)
meses(1) a partir da data de compra indicada na fatura original.
Na eventualidade de qualquer defeito no dispositivo que impeça
a utilização normal, deve informar imediatamente o vendedor e
apresentar o dispositivo com a fatura original.
Caso se confirme o defeito, o seu dispositivo ou peça será substituído
ou reparado, se adequado. O dispositivo ou acessório reparado
tem garantia de um (1) mês para o mesmo defeito. A reparação
ou substituição pode ser efetuada utilizando componentes
recondicionados com a mesma funcionalidade.
Esta garantia cobre o custo das peças e mão-de-obra mas exclui
quaisquer outros custos.
Esta garantia não se aplica a defeitos no seu dispositivo e/ou
acessórios devido a (sem quaisquer limitações):
- Não cumprimento das instruções de utilização e instalação ou dos
padrões técnicos e de segurança aplicáveis à área geográfica onde o
dispositivo é utilizado;
(1)

O período de garantia pode variar consoante o seu país.
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- Ligação a qualquer equipamento não fornecido ou não recomendado
pela TCL Communication Ltd.;
- Alteração ou reparação efetuada por indivíduos não autorizados pela
TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados ou vendedor;
-
Modificação, ajuste ou alteração de software ou equipamento
efetuados por indivíduos não autorizados pela TCL Communication
Ltd.;
- Condições meteorológicas severas, relâmpagos, incêndio, humidade,
infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, transferência
de ficheiros, bloqueio, alta tensão, corrosão, oxidação.
O dispositivo não será reparado caso as etiquetas ou números de série
(IMEI) tenham sido removidos ou alterados.
Não existem garantias expressas, escritas, orais ou implícitas, para
além desta garantia limitada impressa ou da garantia obrigatória
fornecida pelo seu país ou jurisdição.
Em caso algum deverá a TCL Communication Ltd., ou qualquer um dos
seus afiliados, ser responsabilizada por danos indiretos, acidentais ou
consequenciais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando
a, danos ou perdas comerciais ou financeiras, perda de dados ou perda
de imagem, na medida em que a responsabilidade por esses danos
possa ser renunciada por lei.
Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos
indiretos, acidentais ou consequenciais, ou a limitação da duração das
garantias implícitas; nesse caso, as limitações ou exclusões anteriores
podem não se aplicar ao seu caso.
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