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Säkerhets- och
garantiinformation
Säkerhet och användning

Vi rekommenderar att du läser det här kapitlet noggrant innan
du använder telefonen. Tillverkaren friskriver sig från skada,
som uppstår som en konsekvens av olämplig användning eller
användning som motstrider anvisningarna häri.
Använd inte telefonen om inte fordonet är säkert parkerat. Att
använda en handhållen telefon medan man kör är olagligt i
många länder.
Överhåll restriktionen i användandet på olika ställen (sjukhus,
flygplan, bensinstationer skolor osv.).
Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan.
Stäng av telefonen när du är på sjukhus och liknande, förutom
inom särskilda områden.
Åtlyd alla skyltar och anvisningar som finns på bränsledepåer,
bensinstationer eller kemiska fabriker eller annan potentiellt
explosiv atmosfär när du hanterar din telefon.
Rådför dig med din läkare och enhetens tillverkare för att
klarlägga om användandet av din telefon kan störa driften av din
medicinska utrustning. När telefonen är på ska den hållas minst
15 cm ifrån en medicinsk enhet som pacemaker, hörapparat
eller insulinpump m.m.
Låt inte barn använda telefonen och/eller leka med telefonen
och tillbehören utan övervakning.
För att reducera exponeringen för radiovågor rekommenderas
det:
-
Att använda telefonen vid god signalmottagning (fyra eller
fem pluppar);
- Att använda handsfree;
- Att använda telefonen i rimlig utsträckning, särskilt för barn
och ungdomar, t. ex. genom att avstå från samtal nattetid och
begränsa frekvens och varighet av samtal;
- Att hålla telefonen borta från magen på gravida kvinnor eller
mellangolvet på ungdomar.
Låt inte telefonen exponeras för ogynnsamma väder- eller
miljöförhållanden (fukt, regn, inträngande vätskor, damm,
havsluft, m.m). Tillverkarens rekommenderade driftstemperatur
ligger mellan 0 °C (32°F) och 40 °C (104 °F). Över 40°C (104°F)
kan läsbarheten för telefonens skärm försämras, men det är
tillfälligt och inte allvarligt.
SKYDDA DIN HÖRSEL
	
För att förebygga eventuella hörselskador bör du
inte lyssna på för hög volym under långa perioder.
Var försiktig när du håller telefonen nära örat när
högtalaren används.
Använd endast batterier, batteriladdare och tillbehör som är
kompatibla med din telefonmodell.
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Regelinformation
Härmed intygar TCL Communication Ltd att radioutrustningen
typ TCL 4187D är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/
EU. EU-direktivets fullständiga text avseende försäkran om
överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress:
www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html.

SAR och radiovågor
Den här enheten uppfyller internationella riktlinjer för exponering
av radiovågor.
Riktlinjerna för exponering av radiovågor använder en måttenhet
som kallas SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för
mobilenheter är 2 W/kg för huvud och kropp, 4 W/kg för lemmar.
Maximal SAR för den här modellen och förhållanden när
den noterades.
Huvud-SAR

GSM1800MHz + Wi-Fi 1,59 W/kg
2,4GHz
SAR när den bärs LTE Band 1 + Wi-Fi 1,62 W/kg
på kroppen (5 mm) 2,4GHz
SAR på en lem (0 GSM1800MHz + Wi-Fi 3,51 W/kg
mm)
2,4GHz
Mer information finns på www.tcl.com.

Frekvensband och maximal
radiofrekvenseffekt
Denna radioutrustning fungerar med följande frekvensband och
maximal radiofrekvenseffekt:
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-band: 6,74 dBm
Bluetooth LE 2.4GHz band: -4,56 dBm
802.11b/g/n 2,4 GHz band: 12,26 dBm
Den här enheten får användas utan restriktioner i alla EU-länder.

Google, Google-logotypen, Android, Androidlogotypen, Google Search TM, Google Maps TM,
Gmail TM, YouTube, Google Play Butik, Hangouts
TM
är varumärken tillhörande Google Inc.

2

Licenser
microSD-logotypen är ett varumärke.
Bluetooth SIG, Inc. licenserat och certifierat med TCL
4187D Bluetooth-deklaration ID D043603
Wi-Fi Alliance-certifierat

Batteri
Enligt luftföreskrifter är batteriet som medföljer produkten inte
fullt laddat. Var god ladda det först.
- Försök inte öppna batteriet (på grund av risk för giftiga ångor
och brännskador).
- Försök inte att ta ut eller byta ut batteriet på en enhet med
fast batteri.
- Ha inte sönder, montera isär eller orsaka kortslutning av ett
batteri;
-
Försök inte att öppna eller punktera bakkappan på en
unibodyenhet.
- Undvik att bränna eller lägga ett använt batteri eller telefon i
hushållssoporna eller spara det vid temperaturer över 60°C.
Detta kan medföra explosion eller läckage av brännbara
vätskor eller gas. På samma sätt så kan det leda till explosion
eller läckage om man utsätter batteriet för extremt lågt lufttryck.
Använd endast batteriet för det ändamål för vilket det har
designats och tillverkats. Använd aldrig skadade batterier.
FÖRSIKTIG: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET
ERSÄTTS MED ETT AV FELAKTIGT TYP. KASSERA
FÖRBRUKADE BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
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Laddare
Elanslutna laddare fungerar i temperaturintervallet 0 °C (32 °F)
till 40 °C (104 °F).
De laddare som är konstruerade för din telefon uppfyller
säkerhetsstandarden för användning med informationsteknisk
utrustning och kontorsutrustning. De följer också
ekodesigndirektivet 2009/125/EC. På grund av olika tillämpliga
elspecifikationer kan en laddare du köpt i en jurisdiktion kanske
inte fungera i en annan jurisdiktion. De ska endast användas
för deras syfte.
TCL 4187D är kompatibel med laddaren, som uppfyller följande
standarder för den vanliga mobiltelefonladdaren:
- EN301 489-34 V2.1.1 (2019-04)
- EN 62684:2018
Modell: UC11
Utgångsspänning:
5,0 V
Genomsnittlig
aktiv effektivitet:
73,8%

Ingångsspänning: AC-ingångsfrekvens:
100~240 V
50/60 Hz
Utgångsström:
Uteffekt: 5,0 W
1,0 A
Strömförbrukning
vid noll-last: 0,08
W

Avfallshantering
återvinning

och

Telefon, tillbehör och batteri måste kasseras enligt lokala
miljöföreskrifter.
Den här symbolen på telefonen, batteriet och tillbehören innebär
att de här produkterna måste lämnas på en:
-
Kommunal återvinningscentral med särskilda
behållare.
- Insamlingsbehållare på försäljningsställen.
De kommer sedan att återvinnas, vilket förhindrar att
ämnen sprids i miljön.
I länder inom EU: Dessa insamlingsplatser är kostnadsfria.
Alla produkter med det här märket måste lämnas på dessa
insamlingsplatser.
I jurisdiktioner utanför Europeiska Unionen: Utrustning med
den här symbolen får inte slängas i vanliga soptunnor om din
jurisdiktion eller region har lämpliga anläggningar för återvinning
och insamling, den ska i stället lämnas på insamlingsplatser
för återvinning.
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Allmän information
• Internetadress: tcl.com
• Servicejour och reparationscenter: Gå till vår
webbplats www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/
hotline&service-center.html eller öppna supportcenterappen
på din mobil för att hitta ditt lokala journummer och det
auktoriserade reparationscentret i ditt land.
• Full bruksanvisning: Gå till tcl.com för att ladda ned den fulla
bruksanvisningen till din enhet.
På webbplatsen hittar du vårt avsnitt med Vanliga frågor
(FAQ). Du kan också kontakta oss via e-post om du har
några frågor.
• Tillverkare: TCL Communication Ltd.
• Adress: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
• Sökväg för elektronisk märkning: Tryck Inställningar
> Regler & säkerhet eller tryck *#07# för att hitta mer
information om märkning (1).

Mjukvaruuppdatering
Anslutningskostnaderna för att hitta, ladda ned och installera
mjukvaruupdateringar till din mobils operativsystem kommer att
variera beroende på det erbjudande du har prenumererat på hos
din telekommunikationsoperatör.
Denna uppdateringsprocedur omfattar hantering av dina
personuppgifter: unik produktidentifikation (IMEI), IP-adress,
produktreferens
(CU-referens),
produktversion
och
nätverksidentifikation för din teleoperatör (PLMN).
Uppdateringar kommer att laddas ned automatiskt, men det
kräver tillstånd från dig att installera dem. Når de har accepterats
installeras uppdateringen automatiskt.
Om du avvisar eller glömmer att installera en uppdatering kan
det påverka din telefons prestanda och i fall det rör sig om en
säkerhetsuppdatering, kan det utsätta din telefon för fara.

(1)

Beroende på land.
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Integritetsmeddelande
användning av enheten

för

Om du ansluter din enhet till nätverk eller andra enheter (osm
t. ex. Wi-Fi, Bluetooth, NFC eller någon annan metod) bör du
veta att vissa av dina personuppgifter kan komma att delas med
dem. Det är ditt eget ansvar att skydda dina personliga data och
inte dela dem med obehöriga enheter eller tredjepartsenheter
anslutna till din. För produkter med Wi-Fi-funktioner ska du
bara ansluta till betrodda trådlösa nätverk. Säkerställ även din
nätverkssäkerhet när du använder produkten som åtkomstpunkt
(om det går). De här försiktighetsåtgärderna hjälper dig att
skydda telefonen mot obehörig åtkomst. Din produkt kan lagra
personliga information på olika platser, däribland SIM-kort,
minneskort och inbyggt minne. Se till att du tar bort eller rensar
all personlig information innan du återvinner, lämnar tillbaka
eller ger bort din produkt. Välj dina appar och uppdateringar
noggrant och installera endast de som kommer från betrodda
källor, eftersom vissa tredjepartsappar kan påverka din
produkts prestanda och/eller få tillgång till personuppgifter
som t. ex. kontouppgifter, samtalsuppgifter, platsuppgifter och
nätverksresurser. Vi har inget ansvar för sådana tredjeparters
praxis när det gäller integritet eller säkerhet.
Alla personuppgifter som du har delat med TCL Communication
Ltd. kommer att hanteras enligt vårt integritetsmeddelande. Du kan
se vårt integritetsmeddelande genom att besöka vår webbplats:
https://www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.html.

Sekretess
Observera att du måste respektera gällande lagar och
föreskrifter i din jurisdiktion eller andra jurisdiktioner där du
använder din enhet, avseende fotografering och inspelning av
ljud med telefonen. Enligt sådana lagar och föreskrifter kan det
vara strängt förbjudet att fotografera och/eller spela in andra
personers röster eller något annat personligt kännetecken och
kopiera eller sprida detta, eftersom det kan anses vara en
överträdelse av den personliga integriteten. Det är helt och hållet
användarens ansvar att se till att eventuellt nödvändiga tillstånd
för att spela in privata eller konfidentiella samtal eller ta ett
foto av en annan person inhämtats i förväg. Den som tillverkat
eller sålt din telefon (inklusive operatören) friskriver sig från all
ansvarsskyldighet som kan uppstå vid olämplig användning av
telefonen.

6

Begränsad garanti
• Ytterligare rättigheter enligt konsumentlagstiftningen
Som konsument kan du ha lagstadgade rättigheter
som överstiger de som framgår av denna begränsade
garantin som frivilligt erbjudas av tillverkaren. Det kan t.
ex. röra sig om konsumentlagstiftningen i landet där du
bor ("konsumenträttigheter"). Den begränsade garantin
fastsätter vissa situationer där tillverkaren levererar, eller inte
levererar, en ersättning för TCL-enheten. Denne begränsade
garanti begränsar inte eller exkluderar någon av dina
konsumenträttigheter i förhållande till TCL-enheten.
• Täckning för tillverkargarantin
Denna begränsade tillverkargaranti slår fast vilka skyldigheter
som tillverkaren har i förhållande till TCL-märkt hårdvara och
tillbehör som har tillverkats av eller å vägnar av tillverkaren.
Tillverkaren garanterar gentemot den ursprungliga
slutanvändare-köpare av en ny TCL-enhet, ("du"), att TCLenheten inte kommer att ha defekter i material eller utförande
under normal användning från och med en period som börjar
när du ursprungligen köpte enheten och som fortsätter under
följande bestämda period för varje gällande typ av TCL-enhet
("garantiperioden").
Denne begränsade garanti kan inte överföras av dig.
De gällande garantiperioderna framgår nedan:(1)(2)
TCL telefon och inbyggt batteri (1)
TCL tillbehör:
hörlurar

USB-kabel,

24 månader (2)
laddare,

12 månader (2)

I händelse av att telefonen har en defekt som hindrar dig att
använda den normalt måste du omedelbart informera din
återförsäljare och visa upp din telefon med inköpsbevis.
Om defekten bekräftas av tilkverkaren eller denna auktoriserade
representant kommer din telefon, eller del därav, att ersätts
eller repareras, vad som är lämpligast. Reparation eller
ersättning kan utföras med rekonditionerade komponenter med
motsvarande funktionalitet.
Den här garantin omfattar kostnaden för reparation eller byte
(delar och arbete), men exkluderar andra kostnader.
Den här garantin ska inte gälla defekter på telefonen och/eller
tillbehör på grund av (utan begränsning):
-
Att anvisningarna för användning eller installation eller för
teknik- och säkerhetsstandarder tillämpliga i det geografiska
område där telefonen används inte följs.
-
Anslutning till utrustning som inte medföljer eller inte
rekommenderas av tillverkaren.
- Reparationer utförda av personer som inte har auktoriserats av
tillverkaren eller dess partners.
-
Modifiering, justering eller ändring av programvara eller
hårdvara som utförs av enskilda personer som inte är
auktoriserade av tillverkaren.

(1)

(2)

Livslängden för ett laddningsbart telefonbatteri när det gäller
samtalstid/standbytid och total livslängd beror på hur det används och
nätverkskonfiguration.
Garantiperioden kan variera beroende på landet där varan har köpts och/
eller inköpskanalen.
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-D
 åligt väder, blixtnedslag, brand, fukt, inträngande av vätskor
eller mat, kemiska produkter, inträngande eller nedladdning
av skadliga filer/mjukvara, krasch, högspänning, korrosion,
oxidering.
Telefonen repareras inte om etiketter eller serienummer (IMEI)
har tagits bort eller ändrats.
I ingen händelse ska tillverkaren eller någon av dess partner
hållas ansvariga för indirekta eller följdriktiga skador av
vilket slag det än kan vara, inklusive men inte begränsat till
kommersiell eller ekonomisk förlust eller skada, dataförlust eller
imageförlust i den utsträckning att dessa skador kan friskrivas
enligt lag.
Vissa länder/stater tillåter inte uteslutande eller begränsning av
indirekta, tillfälliga eller följdriktiga skador, eller begränsning av
underförstådda garantier, så föregående begränsningar eller
uteslutande kanske inte gäller dig.
Om din TCL-enhet returneras under garantiperioden, men din
enhet inte täcks enligt denna begränsade garantin kan det
gälla betingelser och kostnader för eventuella reparation eller
hantering som har utförts.
Om du inte bor i det land där TCL-enheten ursprungligen såldes
till dig, då
(a) 
kan det vara att det inte är möjligt att utföra en

garantireparation.
(b) kan det vara att du måste samtycka till betingelser och/eller
betala vissa kostnader (inklusive men inte begränsat till
leveranskostnader).
(c)  kan det vara att garantireparationen eller servicen, om det är
möjligt, kan ta längre tid än normalt att utföra.
• Säkerhetskopiera dina data
Du bör regelbundet säkerhetskopieras dina data, filer,
applikationer och inställningar som en säkerhetsåtgärd mot
möjliga driftproblem, inklusive innan att du returnerar TCLenheten. Säkerhetskopiering är ditt ansvar - ansvaret åligger
inte tillverkaren, återförsäljaren där du köpte enheten eller
tillverkarens auktoriserade serviceleverantörer där du har fått din
enhet servicerad (reparation och byte af TCL-enheten).
Om du behöver att skicka in/lämna din TCL-enhet för service,
rekommenderar vi dig att avlägsna all perifer utrustning (som
minneskort, SIM-kort osv.) och personliga och konfidentiella data
innan du skickar/lämnar in din TCL-enhet.
Under servicen (reparation eller utbyte) kan innehåll på din
TCL-enhet komma att raderas, omformateras eller konfigureras
till läget vid ursprungliga köpet (enligt de uppdateringar och
uppgraderingar som då var tillgängliga), liksom det kan vara att
perifer utrustning inte kommer att returneras till dig.
Denne begränsade garanti täcker inte säkerhetskopiering,
återskapande eller återinstallation av dina data, filer eller appar
på TCL-enheten.
Tillverkare: TCL Communication Ltd.
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