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Painettu Kiinassa

Turvallisuus- ja takuutietoja
Turvallisuus ja käyttö

Lue tämä luku huolellisesti ennen puhelimen käyttämistä.
Valmistaja ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka voivat
aiheutua sopimattomasta tai näiden ohjeiden vastaisesta
käytöstä.
Älä käytä puhelinta, kun ajoneuvoa ei ole pysäköity turvallisesti.
Matkapuhelimen käyttö ajon aikana on monessa maassa
laitonta.
Noudata tiettyjen paikkojen rajoituksia (sairaalat, lentokoneet,
polttoaineasemat, koulut jne.).
Katkaise puhelimesta virta astuessasi lentokoneeseen.
Katkaise puhelimesta virta terveydenhoitolaitoksissa erikseen
osoitettuja alueita lukuun ottamatta.
Noudata
puhelinta
käyttäessäsi
tarkasti
kaikkia
polttoainevarastoissa, huoltoasemilla, kemiantehtaissa ja
muissa räjähdysalttiissa ympäristöissä olevia kylttejä ja ohjeita.
Ota yhteyttä lääkäriin ja laitteen valmistajaan määrittääksesi,
voiko puhelimesi käyttö häiritä lääketieteellisen laitteesi
toimintaa. Kun puhelin kytketään päälle, se tulee pitää
ainakin 15 cm:n etäisyydellä lääketieteellisistä laitteista, kuten
sydämentahdistimesta, kuulokojeista, insuliinipumpusta jne.
Älä anna lasten käyttää puhelinta ja/tai leikkiä sillä tai sen
lisävarusteilla ilman valvontaa.
Seuraavat suositukset annetaan radioaaltoaltistumisen
vähentämiseksi:
- Käytä puhelinta hyvän signaalin vallitessa näytön merkintöjen
mukaisesti (neljä tai viisi palkkia).
- Käytä hands-free-sarjaa.
-
Rajoita puhelimen käyttö kohtuulliseksi erityisesti lasten ja
nuorten kohdalla esimerkiksi välttämällä puheluita yöllä ja
rajoittamalla puheluiden taajuutta ja kestoa.
- Pidä puhelin kaukana raskaiden naisten vatsasta ja nuorten
alavatsasta.
Älä jätä puhelinta alttiiksi huonolle säälle tai huonoille
ympäristöoloille (esimerkiksi kosteus, sade, valuvat nesteet
tai meri-ilma). Valmistajan suosittelema käyttölämpötila on
0–40 °C (32–104 °F). Yli 40 °C:n lämpötilassa puhelimen
näytön luettavuus voi heiketä, vaikkakin tämä on tilapäistä eikä
vakavaa.
SUOJAA KUULOASI
	
Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä
aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu. Ole varovainen,
kun pidät puhelinta korvasi lähellä kaiuttimen ollessa
käytössä.
Käytä vain puhelinmallin kanssa yhteensopivia akkuja,
akkulatureita ja lisävarusteita.
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Määräyksiin liittyvät tiedot
TCL Communication Ltd. vahvistaa täten, että tyypin
TCL
6156D
radiolaite
on
2014/53/EU-direktiivin
vaatimusten
mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusv
akuutuksen koko teksti on saatavana internet-osoitteessa:
www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html.

SAR ja radioaallot
Tämä laite on kansainvälisten radioaalloille altistumista
koskevien ohjeiden mukainen
Radioaalloille altistumista koskevissa ohjeissa käytetään
mittayksikkönä SAR (Specific Absorption Rate) -arvoa.
Mobiililaitteiden SAR-raja on 2 W/kg pään ja kehon lähellä ja 4
W/kg raajojen lähellä.
Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se
on mitattu
SAR-arvo
pään UMTS 900MHz + Wi-Fi 2,4 0,53 W/kg
lähellä
GHz
Keholla SAR (5 LTE-alue 1 + Wi-Fi 2,4 1,48 W/kg
mm)
GHz
Raajan SAR
(0 LTE-alue 38 + Wi-Fi 2,4 3,13 W/kg
mm)
GHz
Lisätietoja saa osoitteesta tcl.com.

Taajuusalueet ja suurin sallittu
radiotaajuusteho
Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja radiotaajuisilla
maksimilähetystehoilla:
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, 2,4 GHz:n taajuus: 6.84 dBm
Bluetooth LE 2,4 GHz:n taajuus: -3.57 dBm
802.11b/g/n 2,4 GHz:n taajuusalue: 15.95 dBm
Tätä laitetta voidaan
EU-jäsenvaltiossa.

käyttää

rajoituksetta

missä

tahansa

Google, Google-logo, Android, Android-logo,
Google-hakuTM, Google MapsTM, GmailTM,
YouTube, Google Play -kauppa, ja HangoutsTM
ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

2

Lisenssit
microSD-logo on tavaramerkki.
Bluetooth SIG, Inc. lisensoi ja sertifioi TCL 6156D:n
Bluetooth-ilmoituksen tunnuksella D048576
Wi-Fi Alliancen sertifioima

Akku
Ilmakuljetusmääräyksistä johtuen tuotteesi akku ei ole ladattu
täyteen. Lataa se ensin.
- Älä yritä avata akkua (myrkyllisten höyryjen ja palovammojen
vaaran takia).
-
Jos laitteessa on kiinteä akku, älä yritä poistaa tai vaihtaa
akkua.
- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkua.
- Jos laite on yksiosainen, älä yritä avata tai läpäistä takakantta.
- Älä polta tai hävitä käytettyä akkua tai puhelinta talousjätteiden
seassa tai säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F) lämpötilassa, sillä siitä
voi seurata räjähdys tai tulenaran nesteen tai kaasun vuoto.
Samoin akun altistaminen erittäin matalaan ilmanpaineeseen
voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun
vuotamisen. Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se
on suunniteltu ja johon sitä suositellaan. Älä koskaan käytä
vaurioituneita akkuja.
HUOMIO: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU KORVATAAN
VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ AKULLA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT
OHJEIDEN MUKAISESTI.
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Laturi
Verkkovirtakäyttöisten laturien käyttölämpötila on: 0–40 °C
(32–104 °F).
Puhelimeesi suunnitellut laturit ovat informaatioteknisten
laitteiden ja toimistolaitteiden käytön turvallisuusstandardin
mukaisia. Ne ovat myös ekologiselle suunnittelulle
asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY
mukaisia. Erilaisten sähköisten ominaisuuksien takia tietyllä
lainkäyttöalueella ostettu laturi ei välttämättä toimi jollakin toisella
lainkäyttöalueella. Latureita tulee käyttää vain lataamiseen.
TCL 6156D on yhteensopiva laturin kanssa, joka täyttää
seuraavat tavalliseen matkapuhelinlaturiin liittyvät standardit:
- EN301 489-34 V2.1.1 (2019-04)
- EN 62684:2018
Malli: UC13
Lähtöjännite:
5,0 V
Keskimääräisen
aktiivisuuden
tehokkuus:
79,0 %

Syöttöjännite: V a i h t o v i r r a n
100~240 V
syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtövirta: 2,0 A Lähtöteho: 10,0 W
Kuormitukseton
virrankulutus:
0,08 W

Jätteiden
kierrätys

hävittäminen

ja

Puhelin, lisävarusteet ja akut on hävitettävä soveltuvien
paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
Tämä puhelimessa, akussa ja lisävarusteissa oleva symboli
tarkoittaa, että nämä tuotteet on vietävä seuraaviin paikkoihin:
- Kunnan jätehuolto, jossa on erilliset astiat eri jätteille.
- Myymälöissä olevat keräysastiat.
Sen jälkeen tuotteet kierrätetään niin, että ympäristöön
ei pääse haitallisia aineita.
Euroopan unionin maissa: Nämä keräyspisteet
ovat maksuttomia. Kaikki tuotteet, joissa on tämä merkki, on
toimitettava näihin keräyspisteisiin.
Muilla kuin Euroopan unionin lainkäyttöalueilla: Laitteita, joissa
on tämä merkki, ei saa sijoittaa tavallisiin jäteastioihin, jos
lainkäyttöalueella tai maantieteellisellä alueella on sopivia
kierrätys- ja keräyslaitoksia. Sen sijaan ne on toimitettava
keräyspisteisiin kierrätettäviksi.
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Yleisiä tietoja
• Internet-osoite: tcl.com
• Huollon hotline ja korjaamo: Siirry osoitteeseen www.tcl.
com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.
html tai avaa mobiililaitteessa Support Center -sovellus
löytääksesi paikallisen hotlinen numeron ja maasi valtuutetun
huollon.
• Täysi käyttöopas: Osoitteesta tcl.com voit ladata laitteesi
täyden käyttöoppaan.
Sivustossamme on vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.
Voit myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse pyytääksesi
vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi.
• Valmistaja: TCL Communication Ltd.
• Osoite: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
• Elektronisten tunnisteiden polku: Saat lisätietoja tunnisteista
koskettamalla Asetukset > Sääntely ja turvallisuus tai
näppäilemällä *#07#(1).

Ohjelmistopäivitys
Yhteyskustannukset, jotka liittyvät ohjelmistopäivitysten
löytämiseen, lataamiseen ja asentamiseen matkapuhelimen
käyttöjärjestelmään, riippuvat operaattorisi kanssa solmimastasi
sopimuksesta.
Tähän päivitysmenettelyyn sisältyy seuraavien henkilötietojesi
käsittelyä: ainutlaatuinen tuotetunniste (IMEI), IP-osoite,
tuoteviite (CU-viite), tuoteversio ja operaattorisi verkkotunnus
(PLMN).
Päivitykset ladataan automaattisesti, mutta niiden asentaminen
vaatii suostumuksesi. Kun annat suostumuksen, päivitys
asennetaan automaattisesti.
Päivityksen asentamisen unohtaminen tai siitä kieltäytyminen
saattaa vaikuttaa puhelimesi suorituskykyyn ja altistaa
puhelimen tietoturvahaavoittuvaisuuksille tietoturvapäivityksen
tapauksessa.

(1)

Riippuen maasta.
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Laitteen käytön
tietosuojalausunto
Jos yhdistät laitteesi verkkoon tai muihin laitteisiin (kuten
Wi-Fi, Bluetooth, NFC tms.), huomaa että niiden kanssa
saatetaan jakaa joitain henkilötietoja. Sinun on itse huolehdittava
henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta ja estettävä niiden
jakaminen valtuuttamattomien laitteiden tai kolmannen
osapuolen laitteiden kanssa, jotka yhdistetään omaan
laitteeseesi. Yhdistä Wi-Fi-toiminnoilla varustetut laitteet vain
luotettuihin Wi-Fi-verkkoihin. Samoin kun käytät tuotettasi
tukiasemana (jos toiminto on käytettävissä), varmista verkkosi
suojaus. Nämä varotoimet auttavat estämään valtuuttamattoman
pääsyn puhelimeesi. Tuotteesi voi tallentaa henkilökohtaisia
tietoja eri paikkoihin, kuten SIM-korttiin, muistikorttiin ja
sisäiseen muistiin. Poista tai tyhjennä kaikki henkilökohtaiset
tiedot, ennen kuin kierrätät, palautat tai annat pois tuotteesi.
Valitse sovellukset ja päivitykset huolella ja asenna vain
luotettavista lähteistä, sillä jotkut kolmannen osapuolen
sovellukset voivat vaikuttaa tuotteesi suorituskykyyn ja/tai saada
pääsyn yksityisiin tietoihisi, kuten tilitietoihin, puhelutietoihin,
sijaintitietoihin ja verkkoresursseihin. Me emme ole vastuussa
tällaisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan yksityisyys- tai
tietoturvakäytännöistä.
Kaikkia TCL Communication Ltd:n kanssa jakamiasi
henkilötietoja
käsitellään
tietosuojailmoituksemme
mukaisesti. Voit lukea tietosuojailmoituksemme osoitteesta
https://www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.html.

Yksityisyys
Huomaa, että käyttäessäsi puhelinta omalla lainkäyttöalueellasi
tai muilla lainkäyttöalueilla sinun on noudatettava sovellettavia
lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat valokuvaamista
ja äänten tallentamista puhelimella. Näiden lakien ja
määräysten mukaan valokuvien ottaminen muista henkilöistä
tai heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai heidän
äänensä äänittäminen ja näiden tallenteiden kopioiminen tai
levittäminen voi olla ankarasti kiellettyä, sillä näitä toimia
pidetään yksityisyyden loukkauksina. Käyttäjän yksinomaisella
vastuulla on tarvittaessa varmistaa, että yksityisten tai
luottamuksellisten keskustelujen tallentamiseen tai toisen
henkilön valokuvaamiseen on saatu lupa etukäteen. Puhelimen
myyjä (operaattori mukaan lukien) ei ole missään vastuussa
puhelimen sopimattomasta käytöstä.
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Rajoitettu takuu
• Muut kuluttajansuojalakien mukaiset oikeudet
Sinulla on kuluttajana laillisia (lakisääteisiä) oikeuksia tässä
valmistajan vapaaehtoisesti myöntämässä rajoitetussa
takuussa määritettyjen oikeuksien lisäksi. Tällainen laki on
mm. asuinmaasi kuluttajansuojalaki (”kuluttajan oikeudet”).
Tässä rajoitetussa takuussa määritellään tietyt tilanteet, joissa
valmistaja tarjoaa korjauskeinon (tai ei tarjoa) TCL-laitteelle.
Tämä rajoitettu takuu ei rajoita tai kumoa TCL-laitteisiin liittyviä
kuluttajan oikeuksia.
• Valmistajan takuun kattavuus
Valmistajan
rajoitettu
takuu
määrittää
valmistajan
takuuvelvollisuudet TCL-merkkisille laitteille ja lisävarusteille,
jotka valmistaja on valmistanut tai jotka on valmistettu sen
puolesta.
Valmistaja takaa uuden TCL-laitteen alkuperäiselle
loppukäyttäjäostajalle (”sinä”), että TCL-laitteessa ei esiinny
materiaali- eikä valmistusvikoja normaalissa käytössä
ajanjaksona, joka alkaa alkuperäisestä ostopäivästä ja jatkuu
määritellyn ajan kunkin soveltuvan TCL-laitetyypin kohdalla
(”takuuaika”).
Et voi siirtää tätä rajoitettua takuuta.
Soveltuva takuuaika on merkitty alle:(1)(2)
TCL-puhelin ja kiinteä akku (1)

24 kuukautta (2)

TCL-lisävarusteet: USB-kaapeli, laturi,
kuulokkeet

12 kuukautta (2)

Jos puhelimen vika estää sen normaalin käytön, asiakkaan
on heti ilmoitettava myyjälle ja esitettävä puhelin yhdessä
ostotodistuksen kanssa.
Jos valmistaja tai sen valtuuttama huolto vahvistaa vian,
puhelimesi tai sen osa joko korjataan tai vaihdetaan riippuen
siitä, kumpi on sopivaa. Korjaus tai vaihto voidaan toteuttaa
käyttämällä korjattuja osia, jotka toimivat uudenveroisesti.
Tämä takuu kattaa korjaus- tai vaihtokulut (osien ja työn hinnan)
mutta ei muita kustannuksia.
Tätä takuuta ei sovelleta puhelimeen ja/tai lisävarusteisiin, jos
vian syy on (rajoituksetta) jokin seuraavista:
-
Käyttö- tai asennusohjeiden noudattamatta jättäminen tai
puhelimen maantieteellisellä käyttöalueella sovellettavien
teknisten standardien tai turvallisuusstandardien laiminlyönti.
- Yhdistäminen johonkin muuhun laitteeseen, jota valmistaja ei
ole toimittanut tai jota se ei suosittele.
-
Jonkun muun kuin valmistajan valtuuttaman henkilön
suorittama korjaus.
-
Sellaisten henkilöiden ohjelmistoon tai laitteistoon tekemät
muutokset, säädöt tai muunnokset, joita valmistaja ei ole
valtuuttanut.
-
Ankarat sääolot, salamointi, tulipalo, kosteus, nesteiden tai
ruokien imeytyminen, kemialliset tuotteet, haittatiedostojen/ohjelmistojen tunkeutuminen tai lataaminen, kaatuminen, suuri
jännite, korroosio tai hapettuminen
(1)

(2)

Puhelimen ladattavan akun kestoaika puheaikana, valmiusaikana
ja kokonaiskäyttöaikana määräytyy käyttöolosuhteiden ja verkon
kokoonpanon mukaan.
Takuuaika saattaa riippua ostomaasta ja/tai -kanavasta.
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Puhelinta ei korjata, jos sen tarrat tai sarjanumerot (IMEI) on
poistettu tai niitä on muutettu.
Lain suurimmassa sallimassa määrin valmistaja tai mikään sen
tytäryhtiöistä ei ole missään tapauksessa korvausvelvollinen
mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista,
mukaan lukien rajoituksetta kaupalliset ja taloudelliset
menetykset, tietojen menetykset ja imagon menetykset.
Jotkin valtiot eivät salli epäsuorien, satunnaisten tai välillisten
vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai
rajoittamista tai vihjatun takuun voimassaoloajan rajoittamista,
joten edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä
koske sinua.
Jos TCL-laite palautetaan takuuaikana mutta rajoitettu takuu
ei kata sitä, korjaukseen tai käsittelyyn saatetaan soveltaa
veloituksia.
Jos et asu maassa, jossa TCL-laite sinulle alunperin myytiin,
(a) takuukorjaus tai -huolto ei ehkä ole mahdollista,
(b) sinun on ehkä hyväksyttävä ehdot ja/tai maksettava tietyt
kustannukset (mukaan lukien mm. toimitus- ja käsittelykulut),
(c) jos takuukorjaus tai -huolto on mahdollinen, se voi viedä
normaalia pitempään.
• Varmuuskopioi tietosi
Varmuuskopioi säännöllisesti tietosi, tiedostosi, sovelluksesi ja
asetuksesi suojaksi mahdollisia toimintahäiriöitä vastaan ennen
kuin palautat TCL-laitteesi. Tietojen varmuuskopiointi on sinun
vastuullasi, eikä vastuu siitä lankea valmistajalle, jälleenmyyjälle,
jolta ostit TCL-laitteen, eikä valmistajan valtuuttamalle huollolle,
josta saat palveluita (TCL-laitteen huolto tai vaihto).
Jos sinun on lähetettävä/vietävä TCL-laite huoltoon,
suosittelemme poistamaan laitteesta kaikki oheislaitteet
(muistikortti, SIM-kortti) ja henkilö- ja luottamukselliset tiedot,
ennen kuin lähetät/viet sen TCL-huoltoon.
Huollon (korjaus tai vaihto) aikana TCL-laitteen sisältö saatetaan
poistaa, alustaa tai palauttaa alkuperäiseen muotoon (sen
hetkisistä ohjelmistopäivityksistä riippuen), eikä irrotettuja
oheislaitteita välttämättä palauteta sinulle.
Tämä rajoitettu takuu ei kata TCL-laitteen tietojen,
tiedostojen tai sovellusten varmuuskopiointia, palautusta tai
uudelleenasennusta.
Valmistaja: TCL Communication Ltd.
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