Podatki o varnosti in garanciji

Ta izdelek je v skladu z nacionalnimi
omejitvami SAR, ki znašajo 2,0 W/kg za
glavo in telo ter 4,0 W/kg za ude. Specifične
maksimalne vrednosti SAR lahko najdete v
razdelku Radijsko valovanje.
www.sar-tick.com
Ko izdelek nosite ali pa uporabljate med
nošnjo, uporabljajte odobreno dodatno
opremo, kot je tulec, ali pa držite varnostno
razdaljo 5 mm od telesa, da zagotovite
izpolnitev zahtev izpostavitve RF. Upoštevajte
dejstvo, da lahko naprava oddaja signale,
tudi če ne opravljate klica.
ZAŠČITITE SVOJ
Da se izognete

poslušajte glasne
vklopljen zvočnik,
ušesu.

SLUH
poškodbam sluha, ne
glasbe dlje časa. Ko je
telefon pazljivo približujte

ZAŠČITITE SVOJE OČI
TCL 20L je prejel certifikat TÜV Rheinland
Low Blue Light. Vklop načina udobja za oči
lahko zmanjša škodljivo modro svetlobo,
ki jo oddaja zaslon, in zaščiti vaše oči med
dolgotrajnim gledanjem.
TCL 20L je prejel certifikat TÜV Rheinland
Circular Polarization Light. Zaslon pametnega
telefona lahko oddaja krožno polarizirano
svetlobo, podobno naravni svetlobi, ki
lahko med dolgotrajnim gledanjem zmanjša
utrujenost oči.
TCL 20L je prejel certifikat Hi-Res Audio.
Hi-Res Audio vam zagotavlja kakovost
zvoka, ki presega kakovost CD-ja in je blizu
kakovosti snemanja v studiu.
Obvestilo:
Za zvok visoke ločljivosti so potrebne
združljive slušalke, morda boste morali kupiti
slušalke s A- certifikatom Hi-Res Audio.
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Varnost in uporaba...................
Pred uporabo telefona natančno preberite to poglavje.
Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane
zaradi nepravilne uporabe ali napake, do katere bi prišlo zaradi
neupoštevanja navodil iz tega priročnika.
• VARNOST V PROMETU
Študije so pokazale, da uporaba mobilnega telefona med vožnjo
predstavlja resno tveganje celo takrat, ko voznik uporablja
opremo za prostoročno telefoniranje (avtomobilski komplet,
slušalke), zato naj voznik telefonira le, ko je avto parkiran.
Med vožnjo ne uporabljajte telefona ali slušalk za poslušanje
glasbe ali radia. Uporaba slušalk je lahko nevarna, poleg tega je
na nekaterih območjih prepovedana.
Ko je telefon vklopljen, oddaja elektromagnetne valove, ki lahko
vplivajo na elektronske sisteme vozila kot so ABS ali zračne
blazine. Za vožnjo brez težav:
- telefona ne odlagajte na armaturno ploščo ali na mesta, pod
katerimi se nahajajo zračne blazine;
-
pri prodajalcu ali proizvajalcu avtomobila preverite, ali je
avtomobilska elektronika dobro izolirana pred vplivom radiofrekvenčne energije, ki jo oddaja telefon.
• POGOJI UPORABE
Za boljše delovanje telefona priporočamo, da telefon občasno
izključite.
Preden se vkrcate na letalo, izključite telefon.
Telefon izključite tudi ob obisku zdravstvenih ustanov, razen
na za to namenjenih mestih. Kot druge naprave, ki se običajno
uporabljajo, lahko tudi mobilni telefon vpliva na delovanje
električnih in elektronskih naprav ter aparatov, ki uporabljajo
radijske frekvence.
Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem naprave o tem,
ali lahko uporaba telefona vpliva na delovanje medicinskega
pripomočka.
Telefon izključite v bližini plina ali drugih vnetljivih tekočin.
Upoštevajte napise in navodila na skladiščih goriva, bencinskih
črpalkah, kemičnih tovarnah in prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije.
Mobitel oziroma brezžično napravo izključite v območjih
razstreljevanja oziroma območjih, kjer so opozorila za izključitev
"dvosmernih radijskih naprav" ali "elektronskih naprav" zaradi
preprečevanja motenj postopkov razstreljevanja.
Kadar je telefon vklopljen, ga hranite na razdalji najmanj
15 cm od katere koli medicinske naprave (npr. srčnega
spodbujevalnika, slušnega aparata, inzulinske črpalke itd.). Ko
telefon uporabljate, ga držite ob ušesu, ki je najbolj oddaljeno od
uporabljane medicinske naprave.
Poškodbam sluha se izognete tako, da na klic odgovorite,
preden slušalko prislonite k ušesu. Če uporabljate prostoročen
način, odstranite telefon od ušesa, sicer lahko povečana
glasnost povzroči poškodbe sluha.
Majhnim otrokom ne dovolite uporabljati telefona in pripomočkov
brez nadzora odrasle osebe.
Pri odstranjevanju pokrova telefona upoštevajte, da lahko
nekatere substance v telefonu povzročijo alergično reakcijo.
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Če ima vaš telefon nedeljivo ohišje, zadnjega pokrova in
baterije ni mogoče zamenjati. Če telefon razstavite, garancija
ne bo veljavna. Razstavljanje telefona lahko poškoduje baterijo.
Povzroči lahko tudi izlitje tekočin, ki so lahko vzrok za alergijske
reakcije.
S telefonom ravnajte pazljivo in ga hranite v čistem prostoru.
Telefona ne izpostavljajte neugodnim vremenskim ali okoljskim
razmeram (vlaga, sopara, dež, vdor tekočine, prah, morski zrak
itd.). Delovna temperatura, ki jo priporoča proizvajalec je od 0 °C
(32 °F) to 40 °C (104 °F).
Če temperatura presega 40 °C (104 °F) je lahko ovirana
zanesljivost telefonskega zaslona, toda to je le začasna in ni
resna težava.
Številke za klice v sili morda ne bodo dosegljive v vseh mobilnih
omrežjih. Za klice v sili se nikoli ne zanašajte samo na svoj
telefon.
Telefona ne odpirajte, razstavljajte ali poskušajte popraviti sami.
Telefona ne spuščajte, ne mečite in ga ne poskušajte prepogniti.
Ne uporabljajte telefona, če je stekleni zaslon poškodovan,
počen ali polomljen, da se izognete poškodbam.
Naprave ne barvajte.
Uporabljajte samo baterije, polnilce in pripomočke, ki jih
priporočajo podjetje TCL Communication Ltd. in njegove
podružnice in ki so združljivi z modelom vašega telefona.
Podjetje TCL Communication Ltd. in njegove podružnice ne
prevzemajo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe
drugih polnilcev ali baterij.
Za vse pomembne informacije, ki so shranjene v telefonu, si
izdelajte varnostne ali natisnjene kopije.
Nekateri ljudje lahko doživijo epileptični napad ali izgubijo
zavest, če so izpostavljeni utripajočim lučem ali med igranjem
video iger. Takšni napadi in izgube zavesti lahko nastopijo, tudi
če jih oseba nikoli prej ni doživela. Če ste napad že doživeli ali
so ga doživeli drugi v vaši družini, se posvetujte z zdravnikom,
preden boste igrali video igre na svojem telefonu ali vključili
funkcijo utripajočih luči.
Starši naj nadzirajo svoje otroke pri igranju video iger in pri
uporabi ostalih funkcij, ki vključujejo utripajoče luči. Če se
pojavijo kateri od naslednjih simptomov, prekinite uporabo in
se posvetujte z zdravnikom: krči, utripanje očesa ali mišice,
izguba zavesti, nekontrolirani gibi ali izguba orientacije. Če želite
preprečiti pojav teh znakov, upoštevajte naslednje varnostne
ukrepe:
- Ne uporabljajte utripajočih luči, če ste utrujeni ali zaspani.
- Vsako uro počivajte vsaj 15 minut.
- Igre igrajte v sobi s prižganimi lučmi.
- Igre igrajte čim dlje od zaslona.
- Če vas med igranjem začnejo skeleti dlani, zapestje ali roke,
prenehajte z igranjem in počivajte nekaj ur, preden boste
ponovno začeli igrati.
- Če bolečine v dlaneh, zapestju ali rokah med igranjem ali po
njem ne popustijo, prenehajte igrati in obiščite zdravnika.
Med igranjem iger na telefonu lahko začutite neudobje v
zapestjih, rokah, ramah, vratu ali drugih delih telesa. Da se
izognete težavam, kot so tendinitis, sindrom karpalnega tunela
ali druga mišično-skeletna obolenja, sledite navodilom.
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• IZJAVA O ZASEBNOSTI ZA UPORABO NAPRAVE
Če napravo povežete z omrežji ali drugimi napravami (kot so
na primer Wi-Fi, Bluetooth, NFC ali kateri koli drug način),
upoštevajte, da bodo nekateri vaši osebni podatki morda v
skupni rabi z njimi Vaša odgovornost je, da zaščitite svoje
osebne podatke in da jih ne delite z nepooblaščenimi napravami
ali napravami tretjih oseb, ki so povezane z vašo. Pri izdelkih
s funkcijami Wi-Fi se povezujte samo na Wi-Fi omrežja, ki
jim zaupate. Ko uporabljate izdelek kot dostopno točko (kjer
je to na voljo), zagotovite omrežno varnost. Ti ukrepi bodo
pomagali preprečiti nepooblaščen dostop do vašega telefona.
Naprava lahko hrani osebne podatke na različnih mestih, npr.
na kartici SIM, na pomnilniški kartici in v vgrajenem pomnilniku.
Preden izdelek reciklirate, vrnete ali podarite, se prepričajte,
da ste odstranili in izbrisali vse osebne podatke. Aplikacije in
posodobitve izbirajte previdno in nameščajte samo tiste, ki jim
zaupate, saj lahko nekatere aplikacije tretjih strani vplivajo na
performanse vašega izdelka in / ali imajo dostop do zasebnih
podatkov, vključno s podrobnostmi o računu, podatki o klicih,
podatki o lokaciji in omrežnimi resursi. Ne odgovarjamo za
zasebne ali varnostne prakse takšnih ponudnikov.
Vsi osebni podatki, ki ste jih dali v skupno rabo s podjetjem
TCL Communication Ltd. bomo obravnavali v skladu z našim
obvestilom o zasebnosti. Naše obvestilo o zasebnosti lahko
preverite tako, da obiščete naše spletno mesto: https://www.tcl.
com/content/legal-notice/country-list.html
• ZASEBNOST
Upoštevajte veljavne zakone in predpise v svoji državi, ki
zadevajo slikanje in snemanje zvokov s telefonom. V skladu
s temi zakoni, je lahko fotografiranje ali snemanje glasov oseb
ali njihovih osebnih atributov ter kopiranje in razmnoževanje
le-teh, strogo prepovedano, saj lahko velja za vdor v njihovo
zasebnost. Če je to potrebno, mora uporabnik za snemanje
zasebnih ali zaupnih pogovorov ali fotografiranje druge osebe
vnaprej pridobiti ustrezno dovoljenje; proizvajalec ali prodajalec
mobilnega telefona (vključno z operaterjem) ne odgovarjata za
morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe
mobilnega telefona.
• BATERIJA:
Glede na uredbo o zračnem prometu vaša baterija ni napolnjena.
Najprej jo napolnite.
Upoštevajte naslednja navodila:
- Ne poskušajte odpirati baterije (nevarnost strupenih plinov
in opeklin).
-
Pri napravi z neodstranljivo baterijo baterije ne poskušajte
odstraniti ali zamenjati.
- Ne prebadajte, razstavljajte baterije in ne povzročajte kratkega
stika.
-
Za naprave z nedeljivim ohišjem ne poskušajte odpreti ali
preluknjati zadnjega pokrova.
- Rabljeno baterijo ali telefona ne sežigajte, ne mečite v
gospodinjske odpadke in jih ne hranite pri temperaturah, višjih
od 60 °C (140 °F).
Telefon in baterijo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi
okoljskimi predpisi.
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Ta simbol na telefonu, bateriji in pripomočkih pomeni, da
je treba te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe
odvreči na ustreznih zbirnih mestih:
- V občinskih centrih za odlaganje odpadkov, kjer so
posebne posode, namenjene takšnim odpadkom;
- V zbiralnih posodah na prodajnih mestih.
Izdelki bodo reciklirani, s čimer se prepreči odlaganje nevarnih
substanc v okolje in omogoči ponovna uporaba komponent.
Države članice Evropske unije:
Tovrstna zbirna mesta so brezplačna.
Vse izdelke s to oznako lahko oddate na teh zbirnih mestih.
V državah izven Evropske unije:
Izdelkov s to oznako se ne sme odvreči med običajne smeti,
če so v vaši državi ali regiji ustrezna mesta za recikliranje in
zbiranje; takšne izdelke lahko oddate na ustreznem zbirnem
mestu, da bodo reciklirani.
POZOR: OB UPORABI NEUSTREZNE VRSTE BATERIJE
OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. BATERIJE ODVRZITE
V SKLADU Z NAVODILI.
• POLNILCI
Polnilci, ki uporabljajo električno omrežje, so namenjeni
delovanju pri temperaturah od: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Polnilci za mobilni telefon ustrezajo standardu za varnost
opreme informacijske tehnologije in pisarniške opreme. So tudi
v skladu z direktivo 2009/125/ES. Zaradi različnih električnih
specifikacij, polnilec, ki ste ga kupili na enem področju, na
drugem področju morda ne bo deloval. Polnilci se uporabljajo
izključno v ta namen.
Model: QC13
Vhodna napetost: 100~240 V
Vhodna frekvenca AC: 50/60 Hz
Izhodna napetost: 5,0 V/9,0 V/12,0 V
Izhodni tok: 3,0 A/2,0 A/1,5 A
Izhodna moč: 15,0 W/18,0 W/18,0 W
Povprečna aktivna učinkovitost: 81,4 %
Učinkovitost ob slabi obremenitvi (10 %): 71,5 %
Poraba energije brez obremenitve: 0,1 W

Radijsko valovanje...................
Pogoj za uvedbo vsakega modela mobilnega telefona na
tržišče je dokaz skladnosti z mednarodnimi standardi (ICNIRP
- Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim
sevanjem) ali Direktivo 2014/53/EU (RED) (o radijski opremi
in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem
priznavanju skladnosti te opreme). Zagotovitev zdravja in
varnosti uporabnika ter vseh ostalih oseb je ključna zahteva
tega standarda ali direktive.
TA MOBILNI TELEFON IZPOLNJUJE MEDNARODNE IN
EVROPSKE ZAHTEVE NA PODROČJU IZPOSTAVLJENOSTI
RADIJSKEMU VALOVANJU.
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Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Ni
namenjen preseganju omejitev izpostavljenosti radijskemu
valovanju (elektromagnetnih polj radijskih frekvenc), kot jih
določajo mednarodne smernice. Smernice je razvila neodvisna
znanstvena organizacija (ICNIRP) in vključujejo določen zaščitni
prag, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in
zdravje.
Smernice navajajo mersko enoto, imenovano stopnja specifične
absorpcije oziroma SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne
naprave, nošene na glavi in ob trupu, je 2 W/kg in za nošene na
okončinah znaša 4 W/kg.
Testi, ki se uporabljajo za določitev vrednosti SAR, so bili
izvedeni na podlagi standardnih načinov uporabe, z mobilnimi
telefoni pri maksimalni moči oddajanja radijskih frekvenc čez
celoten nabor frekvenčnih pasov. Najvišja testirana vrednost
SAR za ta mobilni telefon znotraj smernic ICNIRP so:
Maksimalne SAR vrednosti za ta model in pogoji pod
katerimi so bile vrednosti zabeležene
LTE Band 38 +
Wi-Fi 2,4GHz

1,22 W/kg

SAR (ob telesu)
(5 mm)

GSM 1800MHz +
Wi-Fi 2,4GHz

1,35 W/kg

SAR pri nošnji
na okončinah (0
mm)

GSM 1800MHz +
Wi-Fi 2,4GHz

2,92 W/kg

SAR (glava)

Dejanska vrednost SAR med uporabo mobilnega telefona je na
splošno občutno manjša od zgoraj navedenih vrednosti. Temu
je tako, ker se moč delovanja vaše mobilne naprave, zaradi
učinkovitosti delovanja ter zmanjševanja motenj na omrežju,
samodejno zmanjša, ko polna moč ni potrebna za izvajanje
klica. Čim manjša je poraba energije telefona, tem manjša je
njena vrednost SAR.
SAR testiranje ob telesu se je izvršilo na razdalji 5 mm. Za
izpolnitev smernic izpostavitve RF med testiranjem ob telesu
mora biti naprava postavljena v lego, pri kateri je od telesa
oddaljena najmanj za to razdaljo.
Če ne uporabljate odobrene opreme morate zagotoviti, ne glede
na kateri proizvod je uporabljen, da ne vsebuje nobenih kovin in
da postavi telefon na določeno razdaljo od telesa.
Organizacije, kot so Svetovna zdravstvena organizacija ali
Uprava za hrano in zdravila ZDA, so izjavile, da lahko osebe,
ki jih skrbi njihova izpostavljenost RF, uporabljajo napravo za
prostoročno upravljanje telefona, da med klicanjem telefona
nimajo ob glavi in telesu, in skrajšajo čas, ki ga preživijo na
telefonu.
Več informacij najdete na tcl.com
Dodatne informacije o elektromagnetnih poljih in javnem zdravju
so na voljo na spletnem mestu: http://www.who.int/peh-emf.
Telefon je opremljen z vgrajeno anteno. Za optimalno delovanje
se izogibajte dotikanju antene, prav tako antene ne razstavljajte.
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Ker mobilne naprave zagotavljajo vrsto funkcij, se lahko
uporabljajo tudi v drugih položajih in ne le prislonjene ob uho.
V takšnih okoliščinah bo naprava skladna, ko jo uporabljate s
slušalkami ali USB podatkovnim kablom. Če uporabljate drug
pripomoček, zagotovite, da izdelek ne vsebuje kovine in je
telefon s takim pripomočkom od telesa oddaljen vsaj 5 mm.

Licence......................................
Logotip microSD je blagovna znamka.
 esedna znamka Bluetooth in logotipi so last
B
podjetja Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba
teh oznak s strani podjetja TCL Communication
Ltd. in njegovih podružnic je licenčna. Druge
blagovne znamke in trgovska imena, omenjena
tukaj, so blagovne znamke in trgovska imena
njihovih lastnikov.

TCL T774H Bluetooth
Declaration ID D054292

Wi-Fi Logo je certifikacijski znak podjetja Wi-Fi
Alliance.
To opremo lahko uporabljate v vseh evropskih
državah.
Pas 5150–5350 MHz je omejen le na uporabo v zaprtih
prostorih.
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Google, logotip Google, Android, logotip Android,
Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM,
YouTube, Google Play Store in Hangouts TM so
registrirane blagovne znamke podjetja Google
Inc.
Robot Android je izdelan ali spremenjen iz ustvarjenega dela
in deljen s strani Googla ter uporabljen v skladu s pogoji,
opisanimi v Creative Commons 3.0 Attribution License (besedilo
se prikaže, ko se dotaknete možnosti Googlova pravna
obvestila v Nastavitve > Sistem > Več o telefonu > Pravne
informacije) (1).
Kupili ste izdelek, ki uporablja odprtokodne (http://opensource.
org/) programe mtd, msdosfs, netfilter/iptables in initrd znotraj
programske kode ter druge odprtokodne programe, ki so
licencirani pod splošno javno licenco GNU ter licenco Apache.
Priskrbeli vam bomo celotno kopijo ustreznih izvirnih kod ob
zahtevi znotraj obdobja treh let od distribucije izdelka s strani
podjetja TCL Communication Ltd.
(1)

Morda ni na voljo za vse države.
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Izvirne kode lahko prenesete s spletnega mesta https://
sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/. Pridobitev izvirnih kod
z interneta je brezplačna.
Obveščamo vas, da je garancija končnega uporabnika za
kršenje pravic intelektualne lastnine omejena na države EU/
EGP/Švico.
Če je izdelek izvožen, ali uporabljen s strani končnega
uporabnika izven držav EU/EGP/Švice, poteče kakršnakoli
dotična odgovornost, garancija ali zavarovanje proizvajalca in
njegovih dobaviteljev (vključno z odškodninami v povezavi s
kršenjem pravic intelektualne lastnine).

Splošne informacije.................
• Spletni naslov: tcl.com
• Telefonska linija: obiščite naše spletno mesto https://www.
tcl.com/global/en/mobile-support/hotline&service-center.html
• Proizvajalec: TCL Communication Ltd.
• Naslov: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
• Pot elektronske oznake: Dotaknite se možnosti Nastavitve
> Sistem > Pravila in varnost ali pritisnite *#07#, da najdete
več informacij o označevanju (1).
Na spletni strani je razdelek s pogostimi vprašanji (FAQ).
Vprašanja nam lahko posredujete tudi prek e-pošte.
Ta radijska oprema deluje z naslednjimi frekvenčnimi pasovi in
največjo radio-frekvenčno močjo:
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 pas 2,4GHz: 9,33 dBm
Bluetooth LE pas 2,4GHz: 4,67 dBm
802.11 b/g/n pas 2,4GHz: 17,21 dBm
802.11 a/n/ac pas 5,0GHz: 15,15 dBm
NFC 13,56 MHz: -18,045 dBuA/m pri 10m
• Predpisane zahteve
Družba TCL Communication Ltd. izjavlja, da je radijska oprema
tipa TCL T774H skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na
naslednjem spletnem naslovu: www.tcl.com/global/en/servicesupport-mobile/eu-doc.html
• Dodatne informacije
Opis pripomočkov in komponent, vključno s programsko opremo,
ki radijski opremi omogoča delovanje, kot je predvideno, lahko
pridobite v celotnem besedilu Izjave o skladnosti EU na
naslednjem spletnem naslovu: www.tcl.com/global/en/servicesupport-mobile/eu-doc.html

(1)

Odvisno od države.
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• Način udobja za oči
Način Udobje za oči filtrira modro svetlobo in prilagodi barvno
temperaturo zaslona, da zmanjšate obremenitev oči.
Za nastavljanje se dotaknite se Nastavitve > Zaslon > Način
udobja za oči.
Namigi:
- Naprave ne uporabljajte dlje časa, priporočljivo je, da vsako
uro počivate 10 minut.
- Med počivanjem glejte stran ali izvajajte očesne vaje za
sprostitev.

Zaščita pred krajo

(1)

Telefon je prepoznaven po številki IMEI (serijski številki telefona),
ki je na nalepki embalaže in v pomnilniku izdelka. Priporočamo
vam, da si številko ob prvi uporabi telefona zabeležite tako, da
vnesete *#06#, nato pa jo shranite na varno mesto. V primeru
kraje bo številko morda zahtevala policija ali vaš operater.
Številka omogoča blokiranje mobilnega telefona, s čimer se
tretji osebi prepreči uporaba telefona tudi z drugo kartico SIM.

Omejitev odgovornosti
Obstajajo lahko določene razlike med opisom v uporabniškem
priročniku in delovanjem telefona, kar je odvisno od različice
programske opreme oziroma določenih nastavitev operaterja.
Podjetje TCL Communication Ltd. ni pravno odgovorno za
tovrstne razlike, če obstajajo, in ravno tako ne odgovarja za
morebitne posledice različnosti; odgovornost za to v celoti nosi
operater. Telefon lahko vsebuje vsebino, vključno z aplikacijami
in programi v izvršilni obliki ali izvirni kodi, ki je priskrbljena s
strani tretjih oseb (»vsebina tretjih oseb«). Vsa vsebina tretjih
oseb v tem telefonu je na voljo »kot je«, brez kakršne koli
garancije, izrecne ali nakazane. Kupec se strinja, da je podjetje
TCL Communication Ltd. ravnalo v skladu z vsemi obveznostmi
glede kvalitete kot proizvajalcem mobilnih naprav in naprav
v skladu s pravicami o intelektualni lastnini. Podjetje TCL
Communication Ltd. nikoli ne bo odgovorno za nedelovanje
ali okvaro vsebin tretjih oseb v tem telefonu ali ob povezavi s
katerokoli drugo napravo. Podjetje TCL Communication Ltd.
v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, zavrača
odgovornost za katere koli pritožbe, zahteve, tožbe ali dejanja,
bolj podrobno, a ne omejeno na kazniva dejanja, pod kakršno
koli teorijo odgovornosti, ki bi nastala zaradi kakršne koli
uporabe vsebine tretjih oseb. Poleg tega vsebine tretjih oseb, ki
jih TCL Communication Ltd. priskrbi brezplačno, lahko vsebujejo
plačljive posodobitve in nadgradnje. TCL Communication Ltd.
ni odgovoren za te dodatne stroške, to odgovornost nosi
izključno kupec. Podjetje TCL Communication Ltd. ne bo
odgovorno za nedostopnost katere koli aplikacije, saj je njena
razpoložljivost odvisna od države in operaterja kupca. Podjetje
TCL Communication Ltd. si pridržuje pravico ob katerem koli
času dodajati ali odstranjevati materiale tretjih oseb iz svojih
telefonov brez predhodnega opozorila; v nobenem primeru ne
bo podjetje TCL Communication Ltd. odgovorno za kakršne koli
posledice, ki bi jih taka odstranitev imela na kupca.
(1)

Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite
dostopnost storitve.
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Slovenščina

