Informácie o bezpečnosti
a záruke

Tento produkt spĺňa príslušné štátne limity
pre žiarenie SAR do 2,0 W/kg pre hlavu a
telo a 4,0 W/kg pre končatiny. Konkrétne
maximálne hodnoty SAR nájdete v časti
Rádiové vlny.
www.sar-tick.com Pri prenášaní tohto produktu alebo pri jeho
používaní počas nosenia pri tele použite
schválené príslušenstvo (ako napríklad
puzdro) alebo zachovajte vzdialenosť 5
mm od tela, aby bola zaistená kompatibilita
s požiadavkami na ochranu pred
rádiofrekvenčným žiarením. Uvedomte si,
že tento produkt môže generovať žiarenie aj
v čase, keď netelefonujete.
CHRÁŇTE SVOJ SLUCH
A by
nedošlo
k poškodeniu
sluchu,
nepočúvajte dlhší čas zvuk s vysokou
úrovňou hlasitosti. Dbajte hlavne na
opatrnosť, pokiaľ pri uchu držíte telefón so
zapnutým reproduktorom.
OCHRANA ZRAKU
TCL 20L+ získalo certifikáciu pre technológiu
Low Blue Light spoločnosti TÜV Rheinland.
Režim pohodlného sledovania znižuje
vyžarovanie škodlivého modrého svetla
obrazovkou a chráni vaše oči pri dlhom
sledovaní.
TCL 20L+ získalo certifikáciu pre technológiu
Circular Polarization Light spoločnosti
TÜV Rheinland. Displej smartfónu môže
vyžarovať kruhovo polarizované svetlo, ktoré
je prirodzenejšie a môže znížiť únavu očí pri
dlhom sledovaní obrazovky.
TCL 20L+ získalo certifikáciu Hi-Res Audio.
Certifikát Hi-Res Audio znamená kvalitu
zvuku lepšiu ako z disku CD a porovnateľnú
s kvalitou štúdiových nahrávok.
Upozornenie:
Zvuk vo vysokom rozlíšení vyžaduje
kompatibilnú náhlavnú súpravu s certifikáciou
Hi-Res Audio.
1

Bezpečnosť a používanie........
Odporúčame, aby ste si pred použitím svojho telefónu pozorne
prečítali túto kapitolu. Výrobca sa týmto zrieka akejkoľvek
zodpovednosti za škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku
nesprávneho použitia alebo použitia v rozpore s pokynmi
uvedenými v tomto dokumente.
• BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY
Za predpokladu, ktorý vyplýva zo štúdií, že používanie
mobilného telefónu počas riadenia vozidla predstavuje skutočné
riziko, a to aj pri použití hlasitej súpravy (súpravy určenej do
vozidla, súpravy slúchadiel...), sa od vodičov vyžaduje, aby
nepoužívali svoj mobil, keď vozidlo nie je zaparkované.
Počas riadenia vozidla nepoužívajte svoj telefón ani slúchadlá
na počúvanie hudby či rádia. Používanie slúchadiel môže byť
nebezpečné a v niektorých oblastiach zakázané.
Keď je telefón zapnutý, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré
môžu zasahovať do činnosti elektronických systémov vozidla,
ako sú systém proti zablokovaniu bŕzd ABS alebo airbagy. Aby
sa zaistilo, že sa nevyskytne žiadny problém:
– neumiestňujte svoj telefón na hornú časť prístrojovej dosky ani
do oblasti rozvinutia airbagov.
– overte si u svojho predajcu alebo výrobcu vozidla, či je
prístrojová doska náležite chránená pred rádiofrekvenčnou
energiou mobilných telefónov.
• PODMIENKY POUŽÍVANIA
Odporúča sa, aby ste z času na čas vypli telefón, aby sa
optimalizovala jeho činnosť.
Pred nastúpením do lietadla vypnite telefón.
Vypnite telefón, keď sa nachádzate v zdravotníckych
zariadeniach, okrem určených oblastí. Tak, ako to platí pri
mnohých iných typoch zariadení, ktoré sa v súčasnosti
pravidelne používajú, mobilné telefóny môžu zasahovať do
činnosti iných elektrických alebo elektronických zariadení alebo
zariadení využívajúcich rádiovú frekvenciu.
Poraďte sa so svojím lekárom alebo výrobcom zariadenia, či
prevádzka vášho zariadenia môže narúšať prevádzku vášho
zdravotného zariadenia.
Vypnite telefón, keď sa nachádzate v blízkosti plynov alebo
horľavých kvapalín. Prísne dodržiavajte všetky symboly a
pokyny vyznačené v skladoch paliva, na čerpacích staniciach
alebo v chemických závodoch či v akomkoľvek prostredí s
nebezpečenstvom výbuchu.
Vypnite mobilný telefón alebo bezdrôtové zariadenie, keď ste v
oblasti vysielania alebo v oblastiach označených upozornením
vyžadujúcim vypnutie „dvojsmerných rádií“ alebo „elektronických
zariadení“ s cieľom predísť rušeniu v týchto oblastiach.
Keď je telefón zapnutý, mal by sa udržiavať minimálne 15 cm od
akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia, ako je kardiostimulátor,
načúvací prístroj alebo inzulínové čerpadlo, atď. Obzvlášť
počas používania telefónu by ste ho mali držať pri uchu na
opačnej strane ako sa nachádza dané zdravotnícke zariadenie
v prípade, že sa používa.
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Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, hovor prijmite pred priložením
telefónu k uchu. Rovnako umiestnite mobil mimo ucha aj počas
používania hlasitého režimu, pretože zosilnená hlasitosť by
mohla spôsobiť poškodenie sluchu.
Nedovoľte deťom používať telefón a/alebo sa hrať s telefónom a
príslušenstvom bez dozoru.
Pri výmene krytu si, prosím, uvedomte, že telefón môže
obsahovať látky schopné vyvolať alergickú reakciu.
Ak telefón predstavuje celistvé zariadenie, zadný kryt a batériu
nie je možné vybrať. V prípade, že rozoberiete telefón, platnosť
vašej záruky bude zrušená. Pri rozoberaní telefónu by mohlo
dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli
vyvolať alergickú reakciu.
Vždy zaobchádzajte s telefónom opatrne a uchovávajte ho na
čistom a bezprašnom mieste.
Dbajte na to, aby telefón nebol vystavený pôsobeniu
nepriaznivého počasia či náročného prostredia (rosa, vlhkosť,
prenikanie kvapalín, prachu, morského vzduchu, atď.).
Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty výrobcu je 0°C (32°F)
až 40°C (104°F).
Pri teplote vyššej ako 40°C (104°F) môže byť čitateľnosť
displeja zhoršená, aj keď je to dočasný jav a nepredstavuje
žiadnu poruchu.
Čísla tiesňového volania nemusia byť dostupné pri všetkých
mobilných sieťach. Pri tiesňových volaniach by ste sa nikdy
nemali spoliehať len na svoj telefón.
Neotvárajte, nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať svoj
mobilný telefón svojpomocne.
Dbajte na to, aby nedošlo k pádu, hodeniu ani ohnutiu mobilného
telefónu.
Nepoužívajte telefón, ak je sklenený displej poškodený,
prasknutý alebo rozbitý, aby nedošlo k žiadnemu zraneniu.
Telefón ničím nenatierajte.
Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré odporúča
spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky a ktoré
je kompatibilné s modelom vášho telefónu. Spoločnosť TCL
Communication Ltd. a jej pobočky sa zriekajú akejkoľvek
zodpovednosti za škody vyplývajúce z použitia iných nabíjačiek
alebo batérií.
Nezabudnite si vytvárať záložné kópie alebo uchovávať písomný
záznam všetkých dôležitých informácií uložených v telefóne.
Niektorí ľudia môžu trpieť epileptickými záchvatmi alebo stratami
vedomia pri vystavení pôsobeniu blikajúcich svetiel alebo pri
hraní videohier. Tieto záchvaty alebo straty vedomia sa môžu
vyskytnúť aj vtedy, keď daná osoba nikdy predtým žiadny
záchvat ani stratu vedomia nemala. Ak ste už zažili záchvat
alebo stratu vedomia, alebo sa vo vašej rodinnej histórii tieto
stavy vyskytli, pred hraním videohier alebo aktiváciou funkcie
s blikajúcimi svetlami vo vašom telefóne sa poraďte so svojim
lekárom.
Rodičia by mali dohliadať na svoje deti, keď používajú videohry
alebo iné funkcie, ktoré zahŕňajú blikajúce svetlá v telefónoch.
Ktokoľvek, u koho sa vyskytne niektorý z nasledujúcich
príznakov, by mal prestať používať príslušné funkcie telefónu
a poradiť sa s lekárom: kŕč, mykanie očí alebo svalov, strata
vedomia, neúmyselné pohyby alebo dezorientácia. Aby sa
obmedzila pravdepodobnosť výskytu takýchto príznakov,
vykonajte, prosím, nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
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–N
 ehrajte hry ani nepoužívajte funkciu s blikajúcimi svetlami, ak
ste unavení alebo potrebujete spánok.
– Každú hodinu si urobte minimálne 15-minútovú prestávku.
– Hry hrajte v miestnosti, v ktorej svietia všetky svetlá.
– Hry hrajte čo najďalej od obrazovky.
– Ak počas hrania dôjde k únave alebo bolesti rúk, zápästí alebo
ramien, prestaňte hrať a pred ďalším hraním si oddýchnite
niekoľko hodín.
– Ak vás počas hrania alebo po jeho skončení aj naďalej bolia
ruky, zápästia alebo ramená, prestaňte hrať hry a navštívte
lekára.
Keď hráte hry vo vašom telefóne, môžete zažiť príležitostné
nepohodlie vo svojich rukách, ramenách, pleciach, krku alebo
iných častiach svojho tela. Dodržiavajte pokyny na vyhýbanie
sa problémom, ako sú zápal šľachy, syndróm karpálneho tunela
alebo iné poruchy svalového a kostrového systému.
• VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI
POUŽÍVANÍ ZARIADENIA
Chceli by sme vás upozorniť, že po pripojení vášho zariadenia
k sieti, resp. inému zariadeniu (napríklad prostredníctvom Wi-Fi,
Blutetooth, NFC alebo akýmkoľvek iným spôsobom), môže
dôjsť k zdieľaniu niektorých vašich osobných údajov. Ochrana
vašich osobných údajov je vašou povinnosťou. Dbajte pre to
na to, aby neboli zdieľané s neoprávnenými zariadeniami alebo
zariadeniami tretích strán, ktoré sú pripojené k vášmu zariadeniu.
Ak vaše zariadenie podporuje pripojenie Wi-Fi, pripájajte sa
iba k dôveryhodným sieťam Wi-Fi. Pri používaní zariadenia
ako prístupového bodu (ak je táto funkcia podporovaná),
použite sieťové zabezpečenie. Takýmto spôsobom zabránite
neoprávnenému prístupu k svojmu telefónu. Vaše zariadenie
môže ukladať osobné údaje na rôzne miesta vrátane karty
SIM, pamäťovej karty a integrovanej pamäte. Pred recykláciou,
vrátením alebo darovaním zariadenia z neho nezabudnite všetky
osobné údaje odstrániť. Aplikácie a aktualizácie zariadenia
vyberajte obozretne a inštalujte iba tie, ktoré pochádzajú z
dôveryhodného zdroja, pretože niektoré aplikácie tretích strán
môžu ovplyvniť výkon vášho zariadenia a získať prístup k vašim
osobným údajov vrátane informácií o vašom konte, hovoroch,
geografickej polohe a prenosoch údajov v sieti. Naša spoločnosť
nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ako pristupujú k ochrane
údajov a zabezpečeniu tretie strany.
Všetky osobné údaje zdieľané so spoločnosťou TCL
Communication Ltd. budú spracované v súlade s naším
Oznámením o ochrane osobných údajov. Naše Oznámenie o
ochrane osobných údajov je dostupné na tejto webovej stránke:
https://www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.html
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• OCHRANA SÚKROMIA
Vezmite, prosím, do úvahy, že musíte dodržiavať platné zákony a
predpisy vo svojej jurisdikcii alebo v iných jurisdikciách, v ktorých
budete používať svoj mobilný telefón ohľadom zhotovovania
fotografií a zaznamenávania zvukov pomocou svojho mobilného
telefónu. Podľa takýchto zákonov a predpisov môže byť prísne
zakázané zhotovovať fotografie a/alebo zaznamenávať hlasy
iných ľudí alebo akýchkoľvek iných osobných vlastností a
kopírovať či distribuovať ich, keďže by sa to mohlo považovať za
narušenie súkromia. Je to výlučne zodpovednosťou používateľa,
aby si vopred zaistil získanie oprávnenia, ak je to potrebné,
na zaznamenávanie súkromných alebo dôverných rozhovorov
alebo zhotovovanie fotografií iných osôb; výrobca, predajca
alebo dodávateľ vášho mobilného telefónu (vrátane operátora)
sa týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla
vyplynúť z nevhodného použitia mobilného telefónu.
• BATÉRIA
V súlade s nariadením o leteckej doprave, nie je batéria vášho
produktu nabitá. Pred prvým použitím ju najprv nabite.
Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
– Nepokúšajte sa batériu demontovať (z dôvodu nebezpečenstva
úniku jedovatých výparov a popálenín).
– Nepokúšajte sa vybrať alebo vymeniť batériu zariadeniam s
integrovanou batériou.
– Batériu neprepichujte, nerozoberajte a neskratujte.
– Zariadenia so šasi z jedného kusu neskúšajte otvárať alebo
prepichovať zadný kryt.
– Vyradenú batériu alebo telefón nespaľujte, nevyhadzujte do
domáceho odpadu a neskladujte pri teplotách nad 60 °C.
Telefón a batérie musia byť zlikvidované podľa platných
miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.
Tento symbol na telefóne, batérii a príslušenstve
znamená, že sa tieto výrobky na konci svojej životnosti
musia odniesť do zberných stredísk:
– O becné
strediská
likvidácie
odpadu
so
špecializovanými nádobami určenými pre tieto časti
zariadení.
– Zberné nádoby v miestach predaja.
Potom sa budú tieto zariadenia recyklovať tak, aby sa zabránilo
likvidovaným látkam preniknúť do životného prostredia a aby sa
komponenty týchto zariadení mohli znova použiť.
V krajinách Európskej únie:
Tieto zberné strediská sú prístupné bezplatne.
Všetky výrobky s týmto symbolom sa musia odniesť do týchto
zberných stredísk.
V jurisdikciách mimo Európskej únie:
Časti zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do
bežných odpadových nádob, ak má vaša jurisdikcia alebo váš
región vhodné recyklačné a zberné strediská; namiesto toho sa
musia odniesť do zberných stredísk na recykláciu.
UPOZORNENIE: HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, AK SA
BATÉRIA VYMENÍ ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE
LIKVIDUJTE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI POKYNMI.
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• NABÍJAČKY
Nabíjačky napájané z elektrickej siete majú prevádzkový
teplotný rozsah od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
Nabíjačky navrhnuté pre tento mobilný telefón spĺňajú štandardy
bezpečnosti použitia informačných technológií a kancelárskeho
vybavenia. Taktiež sú v súlade so smernicou 2009/125/ES
pre ekologickú konštrukciu výrobkov. Z dôvodu rozdielnych
elektrických špecifikácií nemusí byť nabíjačka kúpená v jednej
oblasti funkčná v inej oblasti. Nabíjačky sú určené iba na
nabíjanie.
Model: QC13
Vstupné napätie: 100 až 240 V
Frekvencia vstupného napájania: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V/9,0 V/12,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A/2,0 A/1,5 A
Výstupný výkon: 15,0 W/18,0 W/18,0 W
Priemerná aktívna účinnosť: 81,4 %
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %): 71,5 %
Spotreba energie bez záťaže: 0,1 W

Rádiové Vlny����������������������������
Pred uvedením na trh sa od všetkých modelov mobilných
telefónov vyžaduje vyhlásenie o zhode s medzinárodnými
normami (ICNIRP) alebo s európskou smernicou 2014/53/
EU (RED) (o rádiových a koncových telekomunikačných
zariadeniach). Ochrana zdravia a bezpečnosť používateľa a
akýchkoľvek ďalších osôb je podstatnou požiadavkou týchto
noriem alebo tejto smernice.
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE
TÝKAJÚCE SA PÔSOBENIA RÁDIOVÝCH VĹN.
Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je
skonštruované tak, aby neprekračovalo limity pôsobenia
rádiových vĺn (rádiofrekvenčných elektromagnetických polí)
odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice
zostavila nezávislá vedecká organizácia (ICNIRP) a obsahujú
značnú mieru bezpečnosti určenú na zaistenie bezpečnosti
všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav.
V smerniciach týkajúcich sa pôsobenia rádiových vĺn sa používa
merná jednotka známa ako špecifická absorpčná dávka alebo
SAR. Maximálna hodnota SAR pre mobilné zariadenia je 2 W/
kg (hlava a telo) a 4 W/kg (končatiny).
Skúšky na získanie hodnôt SAR sa vykonávajú pomocou
štandardných prevádzkových polôh so zariadením vysielajúcim
pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých skúšaných
frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc
ICNIRP pre tento model zariadenia sú:
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Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky,
za ktorých bola zistená
Hodnota SAR pri
použití pri hlave

LTE Band 38 +
Wi-Fi 2,4GHz

1,22 W/kg

Hodnota SAR pri
nosení pri tele (5
mm)

GSM 1800MHz +
Wi-Fi 2,4GHz

1,35 W/kg

Hodnota SAR
pre končatiny (0
mm)

GSM 1800MHz +
Wi-Fi 2,4GHz

2,92 W/kg

Počas používania telefónu sú skutočné hodnoty SAR pre toto
zariadenie zvyčajne oveľa nižšie ako sú hodnoty uvedené
vyššie. Je to kvôli tomu, že sa na účely účinnosti systému
a na minimalizáciu rušenia v sieti prevádzkový výkon vášho
mobilného zariadenia automaticky zníži, keď na uskutočnenie
hovoru nie je plný výkon potrebný. Čím je výstupný výkon
zariadenia nižší, tým je nižšia aj hodnota SAR.
Meranie hodnoty SAR pri tele sa vykonávalo vo vzdialenosti
5 mm. Aby sa splnili požiadavky smerníc ohľadom pôsobenia
rádiofrekvenčného žiarenia počas prevádzky zariadenia pri
tele, dané zariadenie by malo byť umiestnené minimálne v tejto
vzdialenosti od tela.
Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek
používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón
pomocou neho umiestnený v uvedenej vzdialenosti od tela.
Organizácie, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia WHO
a americká Správa pre potraviny a lieky FDA uvádzajú, že ak
majú ľudia obavy a chcú znížiť mieru pôsobenia žiarenia, môžu
používať hlasitú súpravu, ktorá umožňuje umiestniť telefón
počas telefonických hovorov mimo hlavy a tela, alebo môžu
skrátiť čas strávený používaním telefónu.
Viac informácií môžete získať na stránke tcl.com
Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom
zdraví sú dostupné na nasledujúcej stránke: http://www.who.
int/peh-emf.
Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Aby sa dosiahla
optimálna činnosť, nemali by ste sa jej dotýkať ani ju upravovať.
Keďže mobilné zariadenia ponúkajú celú škálu funkcií, môžu
sa používať v iných polohách ako pri uchu. Za takýchto
okolností bude toto zariadenie vyhovovať požiadavkám
smerníc, keď sa použije so súpravou slúchadiel alebo dátovým
káblom USB. Ak používate iné príslušenstvo, uistite sa,
že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a
že je telefón pomocou neho umiestnený minimálne 5 mm
od tela.
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Licencia.....................................
Logo microSD je ochranná známka.
 lovné označenia a logá Bluetooth sú majetkom
S
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a na akékoľvek
použitie týchto značiek spoločnosťou TCL
Communication Ltd. a jej pobočkami sa vzťahuje
licencia. Ostatné ochranné známky a názvy
značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

TCL T775H ID deklarácia
Bluetooth: D054292

Logo Wi-Fi je označenie certifikácie organizáciou
Wi-Fi Alliance.
Toto zariadenie je možné prevádzkovať vo
všetkých európskych krajinách.
Pásmo 5150 - 5350 MHz je možné použivať iba v interieroch
v týchto krajinách:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

NO

IS

LI

CH

TR

UK (NI)

Google, logo Google, Android, logo Android,
Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM,
YouTube, Google Play Store a Hangouts TM sú
ochranné známky spoločnosti Google Inc.
Robot Android je reprodukciou a úpravou diela vytvoreného
a zdieľaného spoločnosťou Google a je používaný na základe
podmienok licencie Creative Commons 3.0 Attribution (text sa
zobrazí po stlačení položky Právne informácie spoločnosti
Google v ponuke Nastavenia > Systém > Informácie
o telefóne > Právne informácie) (1).
Kúpili ste si produkt využívajúci programy s otvoreným
zdrojovým kódom (http://opensource.org/) v objektovom
kóde (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a iné programy
s otvoreným zdrojovým kódom dostupné na základe licencií
GNU General Public Licence a Apache Licence.
Na vyžiadanie vám poskytneme kompletnú kópiu príslušných
zdrojových kódov, a to po dobu troch rokov od distribúcie tohto
produktu spoločnosťou TCL Communication Ltd.
Zdrojové kódy si môžete stiahnuť zo stránok https://sourceforge.
net/projects/tcl-mobile/files/. Zdrojový kód na internete
poskytujeme bezplatne.
Týmto zdôrazňujeme, že záruka koncového používateľa
ohľadom neporušenia práv na duševné vlastníctvo platí iba na
území Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru
/ Švajčiarska.

(1)

V niektorých krajinách nemusí byť k dispozícii.
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V prípade exportu alebo použitia produktu mimo Európskej únie
/ Európskeho hospodárskeho priestoru / Švajčiarska prestávajú
platiť všetky zodpovednosti, záruky či nároky na odškodnenie
súvisiace s výrobcom a jeho dodávateľmi s ohľadom na daný
produkt (vrátane všetkých odškodnení v súvislosti s porušením
práv na duševné vlastníctvo).

Všeobecné informácie.............
• Internetová adresa: tcl.com
• Horúca linka: navštívte náš web https://www.tcl.com/global/
en/mobile-support/hotline&service-center.html
• Výrobca: TCL Communication Ltd.
• Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
• Cesta k elektronickému označeniu: Ak chcete o označení
získať viac informácií (1), stlačte možnosti Nastavenia >
Systém > Regulačné a bezpečnostné informácie alebo
vytočte *#07#.
Na našich stránkach nájdete oblasť FAQ (často kladené otázky).
S akýmkoľvek dotazom sa na nás môžete obrátiť taktiež
prostredníctvom e-mailu.
Toto rádiové zariadenie používa nasledujúce frekvenčné pásma
a hodnoty maximálneho výkonu rádiofrekvenčného zdroja:
GSM 900: 33,5 dBm
GSM 1800: 30 dBm
UMTS B1 (2100): 24 dBm
UMTS B8 (900): 24,5 dBm
LTE FDD B1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700): 24,5 dBm
LTE TDD B38 (2600): 24,5 dBm
LTE TDD B40 (2300): 23,6 dBm
Bluetooth Pásmo 2,4GHz: 9,33 dBm
Bluetooth LE Pásmo 2,4GHz: 4,67 dBm
802.11 b/g/n Pásmo 2,4GHz: 17,21 dBm
802.11 a/n/ac Pásmo 5,0GHz: 15,15 dBm
NFC 13,56 MHz: -18,045 dBuA/m pri 10m
• Regulačné informácie
Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto vyhlasuje, že
rádiové zariadenie typu TCL T775H je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia EÚ o súlade je dostupný na tejto webovej
adrese: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.
html
• Dodatočné informácie
Popisy príslušenstva a súčastí vrátane softvéru, ktoré umožňujú
fungovanie rádiového zariadenia zamýšľaným spôsobom a na
ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o zhode EÚ, nájdete na tejto
webovej adrese: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/
eu-doc.html

(1)

V závislosti od jednotlivých krajín.
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• Režim pohodlného sledovania
Režim pohodlného sledovania filtruje modré svetlo a upravuje
teplotu farieb displeja pre nižšie namáhanie vášho zraku.
Pre nastavenie kliknite na možnosti Nastavenia > Displej >
Režim pohodlného sledovania.
Tipy:
– Nepoužívajte zariadenie dlhý čas, odporúčame si každú
hodinu používania aspoň 10 minút odpočinúť.
– Pri odpočinku sa pozerajte na vzdialené objekty alebo
vykonávajte očné cviky.

Ochrana proti krádeži

(1)

Tento telefón je identifikovaný číslom IMEI (výrobné číslo
telefónu) uvedenom na štítku balenia a v pamäti telefónu.
Odporúčame vám, aby ste si toto číslo pri prvom použití
telefónu zistili zadaním znakov *#06# a uložili na bezpečné
miesto. V prípade odcudzenia telefónu môže byť toto číslo
požadované políciou alebo operátorom. Toto číslo taktiež
umožňuje zablokovanie telefónu tak, že ho nebude môcť použiť
iná osoba, a to ani v prípade, že vloží inú kartu SIM.

Vylúčenie zodpovednosti
Medzi popisom v používateľskej príručke a činnosťou telefónu
môžu byť určité rozdiely závisiace od verzie softvéru nahraného
v telefóne a konkrétnych služieb operátora.
Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie právnu
zodpovednosť za takéto rozdiely ani za ich potenciálne dôsledky
a táto zodpovednosť leží výhradne na operátorovi. Tento
telefón môže obsahovať údaje, aplikácie a softvér v podobe
spustiteľných súborov alebo zdrojového kódu, ktoré pre tento
telefón poskytli tretie strany („Údaje tretích strán“). Všetky údaje
tretích strán v tomto telefóne sú poskytnuté na základe princípu
„ako stojí a leží“, bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných, alebo
predpokladaných. Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť
TCL Communication Ltd. splnila všetky požiadavky na kvalitu,
ktoré na ňu boli kladené ako na výrobcu mobilných zariadení
a telefónov v súlade s právami na duševné vlastníctvo.
Spoločnosť TCL Communication Ltd. nie je v žiadnej fáze
zodpovedná za nemožnosť používať údaje tretích strán v tomto
telefóne ani v rámci interakcie s akýmkoľvek iným zariadením.
V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa spoločnosť
TCL Communication Ltd. zrieka všetkej zodpovednosti
v prípade nárokovania, požiadaviek, súdnych sporov alebo
vykonaných krokov, čo sa okrem iného týka oblasti práva
občianskoprávnych deliktov, ktoré vychádzajú z používania
ľubovoľným spôsobom alebo z pokusu o používanie takých
údajov tretích strán. Okrem toho môžu údaje tretích strán,
ktoré sú bezplatne poskytované spoločnosťou TCL
Communication Ltd., podliehať budúcim plateným aktualizáciám
a vylepšeniam. Spoločnosť TCL Communication Ltd.
nenesie žiadnu zodpovednosť s ohľadom na tieto dodatočné
náklady, ktoré musí hradiť výhradne kupujúca osoba.

(1)

Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte dostupnosť
tejto služby.
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Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie zodpovednosť
za nedostupnosť jednej alebo viacerých aplikácií, pretože ich
dostupnosť závisí od krajiny a operátora kupujúcej osoby.
Spoločnosť TCL Communication Ltd. si vyhradzuje právo
kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia pridať alebo
odobrať údaje tretích strán zo svojich telefónov; spoločnosť TCL
Communication Ltd. nenesie za následky takéhoto odobrania za
žiadnych okolností žiadnu zodpovednosť.

Obmedzená záruka...................
• Ďalšie práva vyplývajúce zo zákonov na ochranu
spotrebiteľov
Ako spotrebiteľ môžete mať zákonné (štatutárne) práva
(„spotrebiteľské práva“), ktoré platia súčasne s právami
stanovenými v tejto obmedzenej záruke (napríklad môže ísť
o zákony na ochranu spotrebiteľov platné v krajine vášho
trvalého bydliska). Táto obmedzená záruka definuje určité
situácie, v ktorých výrobca poskytuje či neposkytuje v súvislosti
so zariadením TCL nejakú nápravu. Táto obmedzená záruka
neobmedzuje žiadne zákony na ochranu spotrebiteľov, ktoré sa
vzťahujú k zariadeniu TCL, ani neruší ich platnosť.
• Rozsah záruky poskytovanej výrobcom
Táto obmedzená záruka poskytovaná výrobcom definuje
povinnosti výrobcu vo vzťahu k hardwarovým produktom a
príslušenstvu značky TCL, ktoré vyrába vlastnými silami alebo
prostredníctvom inej spoločnosti jednajúcej s jeho poverením.
Výrobca zaručuje pôvodnému koncovému používateľovi, ktorý si
zakúpil nové zariadenie TCL („vám“), že zariadenie TCL bude pri
bežnom používaní po určitú dobu, definovanú zvlášť pre každý
typ zariadenia („záručná lehota“) a počínajúcu dňom nákupu,
fungovať bez chýb materiálu a spracovania.
Túto obmedzenú záruku nie je možné previesť(1)(2)
na nikoho iného.
Príslušné záručné obdobie je uvedené nižšie:
Telefón TCL a vstavaná batéria

(1)

Príslušenstvo TCL: Kábel USB, nabíjačka,
slúchadlá

24 mesiacov

(2)

12 mesiacov

(2)

V prípade chyby, ktorá bráni v bežnom používaní telefónu,
okamžite informujte predajcu a predložte mu svoj telefón
spoločne s dokladom o kúpe.
Ak výrobca alebo príslušný autorizovaný servis chybu potvrdí,
budú telefón alebo niektoré jeho súčasti podľa potreby opravené
či vymenené. Pri oprave alebo výmene môžu byť použité
repasované súčasti, ktoré fungujú rovnakým spôsobom.
Táto záruka pokrýva náklady na opravu alebo výmenu (práca a
náhradné diely), avšak nezahŕňa žiadne ďalšie náklady.

(1)

(2)

Životnosť akumulátora telefónu v zmysle dĺžky pohotovosti,
dĺžky hovoru a celkovej prevádzkovej životnosti závisí od
podmienok použitia a konfigurácie siete.
Záručné obdobie sa môže líšiť v závislosti od krajiny, v
ktorej ste produkt zakúpili, alebo od spôsobu zakúpenia.
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Táto záruka sa nevzťahuje na chyby telefónu alebo jeho
príslušenstvo, ktoré boli spôsobené nasledujúcimi okolnosťami
(bez akéhokoľvek obmedzenia):
– nedodržaním pokynov na použitie či inštaláciu alebo
technických či bezpečnostných štandardov platných v
zemepisnej oblasti, kde sa telefón používa;
– pripojením akéhokoľvek zariadenia, ktoré nebolo dodané
alebo odporučené výrobcom;
– opravami vykonávanými osobami nepovolenými výrobcom
alebo jeho pridruženými spoločnosťami (pobočkami);
– úpravami alebo zmenami softvéru alebo hardvéru vykonanými
osobami, ktoré na to neboli poverené výrobcom;
– neprívetivým počasím, bleskom, ohňom, vlhkom, vniknutím
kvapalín alebo potravín, použitím chemických produktov,
stiahnutím škodlivých súborov/softvéru (malvéru), nárazom,
vysokým napätím, koróziou, oxidáciou.
Váš telefón nebude opravený v prípade, že boli odstránené
alebo zmenené štítky alebo výrobné čísla (IMEI).
Výrobca ani žiadna z jeho pobočiek nebudú v žiadnom prípade
zodpovedné za nepriame, náhodné či následné škody žiadneho
druhu, čo sa okrem iného vzťahuje na obchodné či finančné
straty alebo ujmu, stratu dát alebo dobrej povesti, v plnom
rozsahu, v ktorom popretie týchto záruk umožňuje zákon.
Niektoré krajiny či štáty neumožňujú vylúčenie alebo
obmedzenie nepriamych, náhodných a následných škôd,
prípadne obmedzenie obdobia trvania odvodených záruk; v
takom prípade sa na vás predchádzajúce obmedzenia a
vylúčenia nevzťahujú.
Ak zariadenie TCL v priebehu záručnej doby vrátite, ale táto
obmedzená záruka sa na vaše zariadenie TCL nevzťahuje,
môže oprava alebo spracovanie podliehať určitým podmienkam
a poplatkom.
Ak nemáte trvalé bydlisko v krajine, v ktorej vám bolo zariadenie
TCL pôvodne predané, vzťahujú sa na vás nasledujúce
podmienky:
(a) záručná oprava alebo servis nemusia byť možné;
(b) môže byť nutné, aby ste pristúpili na určité podmienky alebo
uhradili určité náklady (hlavne dopravné a manipulačné
náklady);
(c) záručná oprava alebo servis, ak sú možné, môžu trvať dlhšie,
než je obvyklé.
• Zálohovanie vašich dát
Svoje dáta, softvér, aplikácie a nastavenia uložené v zariadení
TCL by ste si mali pravidelne zálohovať, aby ste ich ochránili
pred možnými funkčnými problémami, a to aj pred vrátením
zariadenia TCL. Zálohovanie dát je vašou zodpovednosťou.
Nezodpovedá zaň výrobca ani predajca, prostredníctvom
ktorého ste zariadenie TCL zakúpili, ani žiadne výrobcom
autorizované servisné miesto, ktoré vám zaistilo servis, opravu
alebo výmenu zariadenia TCL.
Ak potrebujete zariadenie TCL poslať alebo ponechať v servise,
odporúčame vám pred odoslaním/ponechaním vášho zariadenia
odstrániť všetky periférne či pamäťové zariadenia (pamäťová
karta, SIM karta), rovnako ako všetky osobné a dôverné dáta.
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Pri servise, oprave alebo výmene môže byť obsah vo vašom
zariadení TCL odstránený alebo preformátovaný, alebo môže
byť obnovená pôvodná konfigurácia (podľa aktualizácií a
upgradov softvéru aktuálnych v dobe zakúpenia zariadenia)
a akékoľvek periférne zariadenia alebo pamäťové zariadenia
môžu byť odstránené bez toho, aby vám boli vrátené.
Táto obmedzená záruka nepokrýva zálohovanie, obnovenie či
reinštaláciu vašich dát, súborov ani aplikácií v zariadení TCL.
Výrobca: TCL Communication Ltd.
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Slovensky

