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Sikkerhets- og
garantiinformasjon
Sikkerhet og bruk

Les dette kapittelet nøye før du bruker telefonen. Produsenten
fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår som følge
av uriktig bruk eller bruk som er i strid med disse instruksjonene.
Ikke bruk telefonen når kjøretøyet ikke er trygt parkert. Det er
ulovlig å bruke en håndholdt telefon under kjøring i mange land.
Land med bruksbegrensninger som er spesifikke for visse steder
(sykehus, fly, bensinstasjoner, skoler, osv.).
Slå av telefonen før du går ombord i et fly.
Slå av telefonen når du er på sykehus og andre helseinstitusjoner,
bortsett fra i angitte områder.
Følg strengt alle skiltanvisninger og instruksjoner i
drivstoffdepoter, på bensinstasjoner og ved kjemiske anlegg,
samt i andre områder med eksplosjonsfare når du bruker
telefonen.
Kontakt legen din og enhetsprodusenten for å fastslå om
bruk av telefonen kan forstyrre driften av ditt medisinske
utstyr. Når telefonen er slått på, bør det ha minst 15 cm
avstand fra medisinske apparater, som for eksempel pacemaker,
høreapparat, insulinpumpe osv.
Ikke la barn bruke telefonen og/eller leke med telefonen og
tilbehør uten tilsyn.
For å redusere eksponering for radiobølger anbefales det å:
- Bruke telefonen under gode signalmottaksforhold som indikert
på skjermen (fire eller fem streker);
- Bruke et handsfree-sett
- Gjennomføre en rimelig bruk av telefonen, spesielt for barn
og ungdommer, for eksempler ved å unngå natteanrop og
begrense frekvensen og varigheten på anrop;
- Hold telefonen unna magen til gravide kvinner eller underbuken
til ungdommer.
Pass på at telefonen ikke utsettes for ugunstige værforhold eller
miljøforhold (væte, fuktighet, regn, inntrengning av vann, støv,
sjøluft osv.) Produsentens anbefalte driftstemperaturområde
er 0 °C (32 °F) til 40°C (104 °F). Over 40 °C (104 °F) kan
telefonskjermens lesbarhet svekkes, men dette problemet er
midlertidig og ikke alvorlig.
BESKYTT HØRSELEN
	For å forhindre mulige hørselsskader, bør du ikke
lytte til høye volumnivåer over lengre perioder.
Vær forsiktig når du holder telefonen nær øret når
høyttaleren er i bruk.
Bruk bare batterier, batteriladere og tilbehør som ikke er
kompatible med telefonmodellen din.
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Informasjon om forskrifter
TCL Communication Ltd. erklærer herved at radioutstyret
av typen TCL 4187D er i samsvar med direktivet
2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæringen
er
tilgjengelig
på
følgende
internettadresse:
www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html.

SAR og radiobølger
Denne enheten overholder internasjonale retningslinjer for
eksponering for radiobølger.
Retningslinjene for eksponering for radiobølger benytter en
måleenhet som kalles SAR (Specific Absorption Rate). SARgrensen for mobilenheter er 2 W/kg for SAR ved bruk mot
hodet og SAR ved bæring på kroppen, og 4 W/kg for SAR ved
kroppsdel.
Maksimale SAR-verdier for denne modellen og hvilke
forhold dette ble registrert under
SAR ved bruk mot GSM1800MHz + Wi-Fi 1,59 W/kg
hodet
2,4GHz
SAR for kropp LTE-bånd 1 + Wi-Fi 1,62 W/kg
(5mm)
2,4GHz
SAR for lemmer (0 GSM1800MHz + Wi-Fi 3,51 W/kg
mm)
2,4GHz
Du finner mer informasjon på tcl.com.

Frekvensbånd og maksimal
radiofrekvens-effekt
Dette radioutstyret opererer med følgende frekvensbånd og
maksimal radiofrekvens-effekt:
GSM 850/900MHz: 34 dBm
GSM 1800/1900MHz: 31 dBm
UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900MHz): 23 dBm
LTE FDD B1/3 (2100/1800MHz): 23,5 dBm
LTE FDD B7/20/28 (2600/800/700MHz): 24,5 dBm
LTE FDD B8 (900MHz): 24 dBm
LTE TDD B38/40/41 (2600/2300/2500MHz): 24,5 dBm
Bluetooth 2,4 GHz-bånd: 6,74 dBm
Bluetooth LE 2,4 GHz-bånd: -4,56 dBm
802.11b/g/n 2,4 GHz-bånd: 12,26 dBm
Denne enheten kan brukes uten begrensninger i alle av EUs
medlemsstater.

Google, Google-logoen, Android, Android-logoen,
Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM,
YouTube, Google Play Store og HangoutsTM er
varemerker som tilhører Google Inc.
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Lisenser
microSD-logoen er et varemerke.
Bluetooth SIG, Inc. lisensiert og sertifikert TCL 4187D
Bluetooth-erklæring ID D043603
Wi-Fi Alliance-sertifisert

Batteri
Batteriet til ditt produkt er ikke fulladet, i henhold til de nye
luftfartsforskriftene. Vennligst lad batteriet først..
- Ikke forsøk å åpne batteriet (på grunn av risikoen for giftige
gasser og brannskader).
- For en enhet med et ikke-avtakbart batteri, ikke forsøk å løse
ut eller skifte ut batteriet.
– Ikke stikk hull i, demonter eller kortslutt batteriet.
-
For en unibody-enhet, ikke forsøk å åpne eller punktere
bakdekselet.
-
Ikke brenn eller avhend et brukt batteri eller en telefon i
husholdningssøppel eller oppbevar den ved temperaturer
over 60 °C (140 °F), kan dette resultere i en eksplosjon eller
lekkasje av brennbar væske eller gass. På samme måte, kan
det å utsette batteriet for veldig lavt trykk føre til en eksplosjon
eller lekkasje av brennbar væske eller gass. Bruk batteriet kun
til det formålet det ble konstruert for og anbefalt. Bruk aldri
skadete batterier.
FORSIKTIG: DET ER FARE FOR EKSPLOSJON HVIS
BATTERIET SKIFTES UT MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE
BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
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Lader
Nettdrevne ladere fungerer ved følgende temperaturer: 0 °C (32
°F) til 40 °C (104 °F).
Laderne som er laget til telefonen, oppfyller sikkerhetsstandardene
for bruk av IT-utstyr og kontorutstyr. De overholder også
direktivet 2009/125/EC for miljøvennlig utforming. På grunn av
ulike gjeldende elektriske spesifikasjoner, kan det hende at en
lader som du har kjøpt i én jurisdiksjon, ikke fungerer i en annen.
De skal kun brukes for dette ladeformålet.
TCL 4187D er kompatibel med laderen, som oppfyller følgende
standarder for den vanlige mobiltelefonladeren:
- EN301 489-34 V2.1.1 (2019-04)
- EN 62684:2018
Modell: UC11

Inngangsspenning: Inngangs AC frekvens:
100~240 V
50/60 Hz
Utgangsspenning: Utgangsstrøm:
Utgangsstrøm: 5,0 W
5,0 V
1,0 A
Gjennomsnittlig
Strømforbruk
aktiv effektivitet:
utenom
lading:
73,8 %
0,08 W

Avfallshåndtering
resirkulering

og

Telefonen, tilbehøret og batteriet må kastes i henhold til
gjeldende lokale miljøforskrifter.
Dette symbolet på telefonen, batteriet eller tilbehøret betyr at
disse produktene må leveres til:
-
K ommunale
returpunkter
med
spesifikke
søppelkasser.
- returbeholdere på utsalgssteder.
Utstyret blir da resirkulert, noe som hindrer miljøutslipp.
I EU-land: Disse returpunktene er tilgjengelige uten
ekstra kostnader. Alle produkter med dette symbolet må leveres
ved disse returpunktene.
I land utenfor EU: Utstyr med dette symbolet skal ikke kastes
i vanlige søppelkasser hvis området har egnede anlegg for
resirkulering og retur. Da skal det i stedet leveres til returpunkter
for resirkulering.
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Generell informasjon
• Internett-adresse: tcl.com
• Service Hotline and Repair Center: Gå til nettstedet vårt www.
tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&servicecenter.html, eller åpne Støttesenter-applikasjonen på mobilen
for å finne ditt lokale hjelpetelefonnummer og autorisert
reparasjonssenter for ditt land.
• Full brukerhåndbok: Gå til tcl.com for å laste ned hele
brukerhåndboken for enheten din.
På nettstedet vårt finner du et avsnitt med vanlige spørsmål
(FAQ). Du kan også kontakte oss med eventuelle spørsmål
via e-post.
• Produsent: TCL Communication Ltd.
• Adresse: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
• Bane for elektronisk merking: Trykk på Innstillinger >
Forskrifter og sikkerhet eller skriv "*#07#” og finn mer
informasjon om merking (1).

Programvareoppdatering
Tilkoblingskostnadene forbundet med finning, nedlasting og
installering av programvareoppdateringer for mobiltelefonens
operativsystem vil variere avhengig av tilbudet du har abonnert
på fra telekommunikasjonsoperatøren din.
Denne oppdateringsprosedyren involverer håndtering av dine
personopplysninger, unik produktidentifikator (IMEI), Ip-adresse,
produktreferanse (CU), produktversjon og nettverksidentifikator
for din telekommunikasjonsoperatør (PLMN).
Oppdateringer lastes ned automatisk, men installasjon av
dem vil kreve din godkjenning. Når den er aksepter, installeres
oppdateringen automatisk.
Å nekte eller glemme å installere en oppdatering kan påvirke
telefonens ytelse og, ved en sikkerhetsoppdatering, eksponere
telefonen din for sikkerhetssårbarhet.

(1)

Avhengig av land.
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Personvernerklæring
enhetsbruk

for

Hvis du kobler enheten din til nettverk eller andre enheter
(som for eksempel Wi-Fi, Bluetooth, NFC eller annen metode),
merk at noen av opplysningene dine kan deles med em.
Du har selv ansvar for å beskytte de personlige dataene
og sørge for at de ikke deles med uautoriserte enheter
eller tredjepartsenheter som er tilkoblet dine enheter. Når det
gjelder produkter med Wi-Fi-funksjoner, må du kun koble til
pålitelige Wi-Fi-nettverk. Når du bruker produktet ditt som
et tilkoblingspunkt (der dette er tilgjengelig), må du sørge
for nettverkssikkerheten. Disse forholdsreglene er med på
å hindre uautorisert tilgang til telefonen din. Produktet ditt
kan inneholde personlig informasjon på ulike steder, blant
annet på SIM-kortet, minnekortet og i det innebygde minnet.
Sørg for å fjerne eller slette all personlig informasjon før du
resirkulerer, returnerer eller gir bort produktet ditt. Velg apper
og oppdateringer nøye, og installer fra betrodde kilder, for det
kan enkelte tredjepartrsapper påvirke produktets ytelse og/
eller ha tilgang til privat informasjon inkludert kontodetaljer,
anropsdata, plasseringsdetaljer og nettverksressurser. Vi er
ikke ansvarlige for slik tredjepartsleverandørs personvern- eller
sikkerhetspraksiser.
Personopplysninger du deler med TCL Communication Ltd. vil
bli håndtert i samsvar med personvernerklæringen vår. Du kan
se personvernerklæringen vår ved å besøke nettstedet vårt:
https://www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.html.

Personvern
Vær oppmerksom på at du må respektere de lover og regler
som gjelder i din jurisdiksjon eller i andre jurisdiksjoner der du
kommer til å bruke telefonen når det gjelder å bruke telefonen
til å ta bilder og spille inn lyder. I henhold til slike lover og
forskrifter kan det være strengt forbudt å ta bilder og/eller spille
inn andre personers stemmer eller andre personlige attributter
og reprodusere eller distribuere dette innholdet, da dette kan
anses som krenkelse av privatlivets fred. Det er brukerens eget
ansvar å sikre innhenting av eventuell forhåndsgodkjenning til å
spille inn private eller konfidensielle samtaler eller ta bilder av
en annen person. Produsenten, selgeren og leverandøren av
telefonen (inkludert operatøren) fraskriver seg ethvert ansvar for
saker som måtte oppstå som følge av uriktig bruk av telefonen.
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Begrenset garanti
• Tilleggsrettigheter under forbrukerlover
Som forbruker kan du ha juridiske (lovfestede) rettigheter
som er i tillegg til de som er fastsatt i denne begrensede
garantien tilbudt av produsenten frivillig, som forbrukerlovene
til landet du bor i ("Forbrukerrettigheter"). Den begrensede
garantien fastesetter også visse situasjoner når produsenten
vil, eller ikke vil, levere et rettsmiddel for TCL-enheten. Denne
begrensede garantien begrenser eller utelukker ikke noen av
dine forbrukerrettigheter relatert til TCL-enheten.
• Produsentgarantidekning
Produsentens begrensede garanti fastsetter garantiansvaret
til produsenten angående TCL-merket maskinvare og tilbehør
produsert av eller på vegne av produsenten.
Produsenten garanterer til den opprinnelige sluttbrukerkjøperen
av en ny TCL-enhet ("Deg"), at TCL-enheten vil være fri for
mangler i materialer og utførelse under normal bruk fra en
periode som starter på datoen for originalkjøpet av deg og
fortsetter for følgende spesifiserte tidsperiode for hver aktuelle
type TCL-enhet ("Garantiperioden").
Denne begrensede garantien kan ikke overføres av deg.
Den aktuelle garantiperioden er oppført nedenfor:(1)(2)
TCL-telefon og innebygd batteri (1)
TCL-tilbehør:
øretelefon

USB-kabel,

24 måneder (2)
lader,

12 måneder (2)

Hvis det oppstår feil på telefonen som hindrer deg i å bruke den
som normalt, må du umiddelbart informere leverandøren og
levere inn telefonen sammen med kjøpsbeviset.
Hvis feilen bekreftes, av produsenten eller dens autoriserte
tjnesteleverandører, vil telefonen eller telefondelen enten
bli erstattet eller reparert, avhengig av hva som er mest
formålstjenlig. Reparasjon eller erstatning kan skje ved hjelp av
ombygde komponenter som gir tilsvarende funksjonalitet.
Denne garantien dekker kostnadene for erstatning (arbeid og
reservedeler), men dekker ikke eventuelle andre kostnader.
Denne garantien gjelder ikke ved feil på telefonen og/eller
tilbehøret som skyldes følgende (uten begrensninger):
-
manglende overholdelse av instruksjonene for bruk eller
installering, eller av tekniske standarder og sikkerhetsstandarder
som gjelder i det geografiske området der telefonen brukes.
-
tilkobling til utstyr som ikke er levert eller anbefalt av
produsenten.
- reparasjon utført av personer som ikke har godkjenning fra
produsenten eller dens tilknyttede selskaper.
-
modifikasjon, justering eller endring av programvare eller
maskinvare som utføres av enkeltpersoner som ikke er
autorisert av produsenten.
-
dårlig vær, lyn, brann, fuktighet, infiltrasjon av væsker eller
mat, kjemiske produkter, inntrengning eller nedlasting av
ondsinnede filer/programvare (skadelig programvare), krasj,
høy spenning, rustangrep, oksidering osv.
(1)

(2)

Levetiden til et oppladbart telefonbatteri når det gjelder taletid,
standby-tid og total levetid, er avhengig av bruksforholdene og
nettverkskonfigurasjonen.
Garantiperioden kan variere avhengig av ditt kjøpsland og/eller
kjøpskanal.
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Telefonen blir ikke reparert hvis etikettene eller serienumrene
(IMEI) er fjernet eller endret.
Produsenten eller tilknyttede selskaper skal ikke under noen
omstendigheter være ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller
indirekte skader av noen art, inkludert, men ikke begrenset til
kommersielle eller økonomiske tap eller skader, tap av data eller
tap av bilder i den grad ansvar for slike skader kan fraskrives
ved lov.
Enkelte land/stater tillater ikke utelukkelse eller begrensning
av indirekte, tilfeldige eller indirekte skader, eller begrensning
av varigheten av implisitte garantier, og derfor kan det hende
at de ovennevnte begrensningene eller utelukkelsene ikke
gjelder for deg.
Hvis TCL-enheten din returneres i løpet av garantiperioden,
men TCL-enheten din ikke er dekket under denne begrensede
garantien, kan vilkår og gebyrer gjelde for utført reparasjon eller
behandling.
Hvis du ikke bor i landet der TCL-enheten opprinnelig ble solgt
til deg:
(a) er kanskje ikke garantireparasjon eller service mulig;
(b) 
kan du bli bedt om å godta vilkår og/eller betale visse
kostnader (inkludert men ikke begrenset til, frakt- og
håndteringskostnader);;
(c) garantireparasjonen eller service, hvis mulig, kan ta lengre
tid enn normalt å fullføre.
• Sikkerhetskopier dataene dine
Du bør regelmessig sikkerhetskopiere dine data, filer,
applikasjoner og innstillinger som en beskyttelse mot
mulige driftsproblemer inkludert før retur av TCL-enheten.
Datasikkerhetskopiering er ditt ansvar og ikke produsentens,
forhandleren du kjøpte TCL-enheten gjennom eller produsentens
autoriserte tjenesteleverandører som du har mottatt vedlikehold
fra (reparasjon eller erstatning av TCL-enheten).
Hvis du ikke trenger å sende/levere TCL-enheten din for
vedlikehold, anbefaler vi at du fjerner fra enheten eventuelt
periferiutstyr (minnekort, SIM-kort) og personlige og
konfidensielle opplysninger før du sender/leverer TCL-enheten
din.
Under vedlikeholdet (reparasjon eller erstatning) kan innhold
på TCL-enheten din bli slettetl, reformatert eller konfigurert som
opprinnelig kjøpt (med forbehold om da gjeldende oppdateringer
og oppgraderinger av programvare) og periferiutstyr fjernet skal
ikke returneres til deg.
Denne begrensede garantien dekker ikke sikkerhetskopiering,
gjenoppretting av reinstallasjon av dine data, filer og
applikasjoner til TCL-enheten.
Produsent: TCL Communication Ltd.
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