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Sikkerheds- og garantiinformation
Sikkerhed og brug

Det anbefales, at du læser dette kapitel omhyggeligt, før du
bruger telefonen. Producenten fraskriver sig et hvert ansvar for
skader, der opstår som en følge af forkert brug eller brug, der
ikke følger de anvisninger, der er givet her.
Brug ikke din telefon, når køretøjet ikke står sikkert parkeret.
I mange lande er det ulovligt at bruge en håndholdt telefon,
mens man kører.
Overhold begrænsningerne af brugen, som findes på visse
steder (hospitaler, fly, tankstationer, skoler osv.).
Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly.
Sluk for telefonen, når du er hos lægen eller på hospitalet,
undtaget i særlige dertil egnede områder.
Følg alle skilte og anvisninger, der er sat op på brændstofdepoter,
tankstationer eller kemikaliefabrikker eller i andre potentielt
eksplosive omgivelser.
Rådfør dig med din læge og producenten af enheden med
henblik på at fastslå, hvorvidt benyttelse af din telefon kan
interferere med driften af dit medicinske udstyr. Når telefonen
er tændt, skal den holdes mindst 15 cm borte fra medicinske
enheder, som f.eks. pacemakere, høreapparater, insulinpumper
mv.
Lad ikke børn bruge telefonen og/eller lege med telefonen og
tilbehøret uden overvågning.
For at reducere udsættelsen for radiobølger anbefales det:
- At bruge telefonen ved god signalmodtagelse som indikeret på
skærmen (fire eller fem streger);
- At bruge et håndfrisæt;
- At bruge telefonen på rimelig vis, særlig for børn og unge, f.eks.
ved at undgå samtaler om natten og begrænse frekvensen og
varigheden af opkald;
-
At holde telefonen væk fra gravides maver eller unges
mellemgulv.
Lad ikke telefonen blive udsat for dårligt vejr eller forhold i
omgivelserne (fugt, regn, indtrængende væsker, støv, søluft
osv.). Producentens anbefalede driftstemperatur er mellem 0°C
(32°F) til 40°C (104°F). Ved en temperatur over 40 °C (104°F)
kan skærmens læsbarhed blive forringet, selvom dette er
midlertidigt og ikke alvorligt.
BESKYT DIN HØRELSE
	
For at forhindre eventuelle høreskader, må du
ikke lytte ved høje lydstyrker i lange perioder. Vær
forsigtig, når du holder telefonen tæt på øret, mens
højttaleren er i brug.
Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, som passer til din
telefonmodel.
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Juridiske oplysninger
TCL
Communication
Ltd
erklærer
hermed,
at
radiotilbehørstypen TCL 6156D overholder Direktiv 2014/53/
EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen
er
tilgængelig
på
følgende
internetadresse:
www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html.

SAR og radiobølger
Denne enhed overholder internationale retningslinjer om
udsættelse for radiobølger.
Retningslinjerne for radiobølgeudsættelse bruger en måleenhed,
der kaldes SAR, eller Specific Absorption Rate. SAR-grænsen
for mobile enheder er 2 W/kg for SAR på hovedet og båret på
kroppen og 4 W/kg for SAR på ekstremiteterne.
Maks. SAR-værdi for denne model og betingelser,
hvorunder det blev optaget
SAR - hoved

+ Wi-Fi 0,53 W/kg
2,4GHz
Kropsbåren SAR LTE Band 1 + Wi-Fi 1,48 W/kg
(5 mm)
2,4GHz
Ekstremitet SAR LTE Band 38 + Wi-Fi 3,13 W/kg
(0 mm)
2,4GHz
Se tcl.com for yderligere oplysninger.
UMTS 900MH

Frekvensbånd og maksimal
radiofrekvensstyrke
Dette radioudstyr fungerer på følgende frekvensbånd og
maksimale radiofrekvensstyrke:
GSM 900: 33,5 dBm
GSM 1800: 30,5 dBm
UMTS B1/8 (2100/900): 24,5 dBm
LTE FDD B1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700): 24
dBm
LTE TDD B38 (2600): 23,5 dBm
LTE TDD B40 (2300): 24 dBm
Bluetooth 2,4GHz bånd: 6,84 dBm
Bluetooth LE 2,4GHz bånd: -3,57 dBm
802.11b/g/n 2,4 GHz bånd: 15,95 dBm
Denne enhed kan betjenes uden begrænsninger i enhver af
EU-medlemsstaterne.

Google, Google-logoet, Android, Androidlogoet, Google Search TM, Google Maps TM,
Gmail TM, YouTube, Google Play Store, and
Hangouts TM er varemærker tilhørende Google
Inc.
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Licenser
microSD-logoet er et varemærke.
Bluetooth SIG, Inc. licenseret og certificeret med TCL
6156D Bluetooth Declaration ID D048576
Certificeret af Wi-Fi Alliance

Batteri
I overensstemmelse med reglerne om ren luft er batteriet i dit
produkt ikke opladet. Det skal oplades før brug.
- Forsøg ikke at åbne batteriet (pga. risikoen for giftige dampe
og forbrændinger).
- Forsøg aldrig at udtage eller udskifte batterier i enheder, der
har batterier, som ikke kan udtages.
-
Undlad at punktere, adskille eller forårsage kortslutning i
batteriet.
- Undlad at forsøge at åbne eller punktere coveret på såkaldt
unibody-enheder.
-
Undlad at brænde eller bortskaffe et brugt batteri med
husholdningsaffaldet eller at opbevare det ved temperaturer
over 60 °C, eftersom det kan medføre eksplosion eller
udsivning af brændbare væsker eller gas. På samme måde
kan det medføre en eksplosion eller lækage af brændbar
væske eller gas, hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt
lufttryk. Brug kun batteriet til det formål, det er udformet og
fremstillet til. Brug aldrig beskadigede batterier.
FORSIGTIG: DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS
BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I OVERENSSTEMMELSE
MED ANVISNINGERNE.
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Oplader
Opladere, der forsynes med strøm via stikkontakt, fungerer
inden for et temperaturområde på: 0 °C (32°F) til 40 °C (104°F).
De opladere, der er udviklet til din telefon, opfylder
sikkerhedsstandarden for brug af informationsteknologiudstyr og
kontorudstyr. De overholder også økodesigndirektivet 2009/125/
EC. På grund af forskellige gældende elektriske specifikationer
fungerer en oplader, som du købte i én retskreds, muligvis ikke i
en anden retskreds. De bør kun anvendes til opladning.
TCL 6156D er kompatibel med opladeren, som overholder
følgende
standarder,
der
gælder
for
almindelige
mobiltelefonopladere:
- EN301 489-34 V2.1.1 (2019-04)
- EN 62684:2018
Model: UC13

Indgangsspænding: Indgang
100~240 V
AC-frekvens:
50/60 Hz
Udgangsspænding: Udgangsstrøm:
Udgangsstyrke:
5,0 V
2,0A
10,0W
Gennemsnitlig aktiv Strømforbrug uden
effektivitet: 79,0 % belastning: 0,08W

Bortskaffelse og genbrug
Telefon, tilbehør og batteri skal bortskaffes i henhold til de
gældende lokale miljøregler.
Dette symbol på telefonen, batteriet og tilbehøret betyder, at
disse produkter skal bringes til:
-
K ommunale
affaldsbortskaffelsescentre
med
særskilte beholdere.
- Indsamlingsbeholdere på salgssteder.
De vil så blive genbrugt, hvilket forhindrer, at stoffer
bortskaffes i miljøet.
I EU-lande: Disse indsamlingssteder er gratis at anvende.
Alle produkter med dette skilt skal bortskaffes på disse
indsamlingssteder.
I retsområder uden for EU: Elementer i udstyr med
dette symbol må ikke bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald, hvis din retskreds eller region har egnede
genbrugs- og indsamlingsfaciliteter. De skal i stedet bringes til
indsamlingssteder til genbrug.
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Generelle oplysninger
• Internet address: tcl.com
• Servicehotline og reperationscenter: Gå til vores
websted www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/
hotline&service-center.html eller åbn applikationen
Supportcenter på din mobiltelefon for at findenummeret til
din lokale hotline og det autoriserede reparationscenter for
dit land.
• Fuld brugermanual: Gå til tcl.com for at downloade den fulde
brugermanual for din enhed.
På vores websted kan du finde afsnittet med ofte stillede
spørgsmål (FAQ/Frequently Asked Questions). Du kan
endvidere kontakte os via e-mail og stille os spørgsmål.
• Producent: TCL Communication Ltd.
• Adresse: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
• Elektronisk mærkningsvej: Tryk Indstillinger > Regulering
& sikkerhed eller tryk *#07# for at finde flere oplysninger om
mærkning (1).

Softwareopdatering
Samtaleomkostningerne i forbindelse med at finde, downloade
og installere softwareopdateringer til din mobiltelefons
operativsystem varierer afhængigt af det tilbud, du har tegnet
aftale om hos din telekommunikationsoperatør.
Denne opdatering omfatter håndteringen af dine personlige
oplysninger: unik produktidentifikator (IMEI), IP-adresse,
produktreference (CU-reference), produktversion og identifikator
for din telekommunikationsoperatør (PLMN).
Opdateringerne vil blive downloadet automatisk, men
installationen forudsætter din godkendelse. Når den er
accepteret, installeres opdateringen automatisk.
Afvisning eller forglemmelse af at installere en opdatering kan
have konsekvenser for din telefons ydeevne og, i tilfælde af
en sikkerhedsopdatering, gør din telefon sårbar i forhold til
sikkerhed.

(1)

Afhængigt af land.
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Meddelelse om beskyttelse
af personlige oplysninger for
brug af enhed
Hvis du forbinder din enhed med netværk eller andre enheder
(som f.eks. Wi-Fi, Bluetooth, NFC eller enhver anden metode),
bør du være opmærksom på, at visse af dine personlige
oplysninger kan deles med dem. Det er dit eget ansvar
at beskytte dine personlige data, ikke at dele dem med
uautoriserede enheder eller tredjepartsenheder sluttet til din
enhed. For så vidt angår produkter med Wi-Fi-funktioner bør
du kun slutte disse til troværdige Wi-Fi-netværk. Og bruger
du (hvor muligt) dit produkt som et hotspot, skal du huske
at beskytte dit netværk. Disse forholdsregler medvirker til at
forhindre uautoriseret adgang til din telefon. Dit produkt kan
gemme personlige informationer forskellige steder, inklusive
SIM-kort, hukommelseskort og indbygget hukommelse. Sørg
for at fjerne eller rydde alle personlige informationer, inden du
genbruger, returnerer eller bortgiver dit produkt. Udvælg dine
apps og opdateringer omhyggeligt og installer kun dem, der
kommer fra troværdige kilder, så det undgås at en tredjeparts
apps får indflydelse på dit produkts ydelse og/eller har adgang til
personlige oplysninger, herunder kontooplysninger, opkaldsdata,
placering og netværksressourcer. Vi har intet ansvar for sådanne
tredjepartleverandørers praksis vedrørende beskyttelse af
personlige oplysninger eller sikkerhed.
Alle personlige oplysninger, som du har delt med TCL
Communication Ltd., vil blive behandlet i henhold
til vores Meddelelse om beskyttelse af personlige
oplysninger. Du kan se vores Meddelelse om beskyttelse
af personlige oplysninger ved at besøge vores websted:
https://www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.html.

Privatliv
Bemærk, at du skal overholde de love og bestemmelser, der
gælder i din jurisdiktion eller andre jurisdiktioner, hvor du bruger
telefonen, uanset om du bruger telefonen til at tager billeder
eller optage lyd. I henhold til sådanne love og bestemmelser
kan det være strengt forbrudt at tage fotos og/eller optage andre
personers tale eller nogen af deres personlige kendetegn og
reproducere eller distribuere dem, da dette kan blive betragtet
som krænkelse af privatlivets fred. Det er alene brugerens
ansvar at sikre, at forudgående tilladelse om nødvendigt
indhentes med henblik på at optage private eller fortrolige
samtaler eller tage et foto af en anden person. Producenten,
forhandleren eller sælgeren af telefonen (herunder udbyderen)
fraskriver sig ethvert erstatningsansvar, der kan opstå som følge
af ukorrekt brug af telefonen.
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Begrænset garanti
• Yderligere rettigheder i henhold til
forbrugerbeskyttelseslovgivning
Som forbruger kan du have juridiske (lovbestemte) rettigheder,
som går ud over, hvad der er bestemt i denne begrænsede garanti,
der tilbydes frivilligt af producenten, som f.eks. forbrugerbeskyt
telseslovgivningen i det land, du bor i ("forbrugerrettigheder").
Denne begrænsede garanti fastsætter særlige situationer, hvor
producenten leverer - eller ikke lever - en erstatning for
TCL-enheden. Denne begrænsede garanti begrænser eller
udelukker ikke nogen af dine forbrugerrettigheder i forhold til
TCL-enheden.
• Producentgarantiens dækning
Denne begrænsede producentgaranti fastslår, hvilke
garantiforpligtelse producenten har i forhold til hardware og
tilbehør under TCL-varemærket, som er fremstillet af eller på
vegne af producenten.
Producenten garantere over for den oprindelige slutbrugerkøber
af en ny TCL-enhed ("dig"), at TCL-enheden ikke har defekter i
materiale eller udførsel under normal anvendelse fra en periode,
der begyndte, da du oprindeligt købte enheden, og fortsætter i
løbet af den følgende specificerede tidsperiode for de respektive
typer af TCL-enheder ("garantiperioden").
Du kan ikke overføre denne begrænsede garanti.
De gældende garantiperioder fremgår af nedenstående:(1)(2)
TCL telefon & indbygget batteri (1)

24 måneder (2)

TCL-tilbehør:
høretelefoner

12 måneder (2)

USB-kabel,

oplader,

Hvis telefonen har en defekt, der forhindrer dig i at bruge den
på normal vis, skal du straks informere din leverandør herom og
fremvise telefonen sammen med købsbeviset.
Hvis defekten bekræftes af producenten eller dennes
autoriserede leverandører, bliver din telefon eller dele heraf
enten erstattet eller repareret, alt efter hvad der passer bedst.
Reparation eller erstatning kan foretages med genbrugte
komponenter, der har tilsvarende funktionalitet.
Denne garanti dækker omkostningen ved reparation og
udskiftning (dele og arbejdskraft), men ikke eventuelle andre
omkostninger.
Denne garanti gælder ikke for defekter på telefonen og/eller
tilbehør, der skyldes (uden begrænsning):
- Manglende overholdelse af brugs- eller installationsanvisningerne
eller tekniske og sikkerhedsstandarder gældende i det
geografiske område, hvor din telefon bruges.
-
Tilslutning til udstyr, der ikke leveres eller anbefales af
producenten.
-
Reparationer udført af person, der ikke er autoriseret af
producenten eller dennes associerede virksomheder.
-
Modificering, justering eller ændring af software eller
hardware, som er udført af personer, som ikke er autoriseret
af producenten.
(1)

(2)

Levetiden på et genopladeligt telefonbatteri i forhold til samtaletid,
standbytid og samlet servicelevetid afhænger af forholdene under brug
og netværkskonfigurationen.
Garantiperioden kan variere afhængigt af i hvilket land, du har købt
enheden, og købskanalen.
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-B
 arsk vejr, lynnedslag, brand, fugt, indtrængen af væsker eller
fødevarer, kemiske produkter, indtrængen eller hentning af
ondsindede filer/software (malware), nedbrud, højspænding,
korrosion eller oxidering.
Din telefon repareres ikke i tilfælde, hvor etiketter eller
serienumre (IMEI) er blevet fjernet eller ændret.
Hverken producenten eller dennes associerede virksomheder
kan i noget tilfælde holdes ansvarlig for indirekte skader,
tilfældige skader eller følgeskader af nogen art, herunder, men
ikke begrænset til, kommercielle eller økonomiske tab eller
skader, tab af data eller tab af renommé, i det fulde omfang disse
skader kan fraskrives i henhold til lovgivningen.
Nogle lande/stater tillader ikke udeladelse eller begrænsning
af indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader, eller
begrænsning af varigheden af stiltiende garantier, så de
foregående begrænsninger eller udeladelser gælder muligvis
ikke dig.
Hvis din TCL-enhed leveres tilbage i løbet af garantiperioden,
men din TCL-enhed ikke er dækket af denne begrænsede
garanti, kan der gælde betingelser og ifaldes betaling for
reparationer og behandling, som er udført.
Hvis du ikke bor i det land, hvor TCL-enheden oprindeligt blev
solgt til dig, så
(a) 
kan det være, at det ikke er muligt at udføre en
garantireparation;
(b) kan du være nødsaget til at samtykke til betingelser og/eller
betale visse omkostninger (inklusive, men ikke begrænset
til, levering og håndtering);
(c) 
kan det være, at garantireparationer, hvis det er muligt
at udføre en sådan, eller servicen tager længere tid end
normalt at udføre.
• Lav backup af dine data
Du bør jævnligt lave backup af dine data, filer, applikationer
og indstillinger som en sikkerhedsforanstaltning i forhold til
mulige driftsproblemer, inden TCL-enheden kommer tilbage.
Det er dit ansvar at lave backup, ikke et ansvar, der ligger hos
producenten, forhandleren, som du har købt TCL-enheden af,
eller hos producentens autoriserede serviceleverandører, fra
hvem du har modtaget service (reparation eller udskiftning af
din TCL-enhed).
Hvis du har behov for at sende/efterlade din TCL-enhed til
service, anbefaler vi, at du fjerner alle former for perifert udstyr
(hukommelseskort, SIM-kort) samt personlige og fortrolige
oplysninger, inden du indsender/afleverer din TCL-enhed.
I løbet af servicen (reparation eller udskiftning) kan det være, at
indhold på din TCL-enhed kan blive slettet, omformateret eller
konfigureret som det var, da det oprindeligt blev købt (afhængigt
af de opdateringer og opgraderinger af software, som var
tilgængelige på det pågældende tidspunkt), ligesom perifert
udstyr måske ikke returneres til dig.
Denne begrænsede garanti dækker ikke backup, genskabelse
eller reinstallation af dine data, filer og applikationer på TCLenheden.
Producent: TCL Communication Ltd.
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