Информация за гаранцията
и безопасността

Безопасност и употреба
Моля, прочетете тази глава внимателно, преди да
използвате телефона си. Производителят се освобождава
от всякаква отговорност за щети, които може да възникнат
като резултат от неправилна употреба или употреба в разрез
със съдържащите се тук указания.
Не използвайте телефона си, когато автомобилът не е
безопасно паркиран. Използването на телефон, държан в
ръката, по време на шофиране е незаконно в много страни.
Спазвайте ограниченията за използване, характерни за
определени места (болници, самолети, бензиностанции,
училища и др.).
Изключвайте телефона преди качване в самолет.
Изключвайте телефона, когато сте в здравни заведения,
освен на обозначените места.
Стриктно съблюдавайте всички знаци и указания, поставени
в горивни складове, бензиностанции, химически заводи
и всякаква друга взривоопасна среда, когато работите на
вашия телефон.
Моля, консултирайте се с Вашия лекар и с производителя
на устройството, за да разберете дали използването на
Вашия телефон може да попречи на Вашето медицинско
устройство да функционира. Когато телефонът е включен,
трябва да се държи на разстояние най-малко 15 см от
медицински устройства като пейсмейкъри, слухови апарати,
инсулинови помпи и др.
Не позволявайте на малки деца да използват и/или да
играят с телефона и аксесоарите му без наблюдение.
За да се намали излагането на радиовълни, се препоръчва:
- Да използвате телефона при добри условия на приемане
на сигнала, както е показано на екрана (четири или пет
ленти);
- За да използвате комплект за свободни ръце;
- Да използвате разумно телефона, особено при деца и
юноши, например чрез избягване на нощни обаждания
и ограничаване на честотата и продължителността на
обажданията;
- Дръжте телефона далеч от корема на бременните жени
или от долната част на корема на юношите.
Не излагайте телефона на неблагоприятни климатични
условия (влага, влажност, дъжд, проникване на течности,
прах, морски въздух и др.). Препоръчаните от производителя
температури са между 0 °C (32 °F) и 40 °C (104 °F). При
температура, надвишаваща 40 °C (104 °F), съществува
опасност екранът на телефона да стане нечетлив, но това
е временно и не е сериозно.
ЗАЩИТА ЗА СЛУХА ВИ
	За да предотвратите увреждане на слуха, не
слушайте силен звук продължително време.
Бъдете особено внимателни, когато държите
телефона в близост до ухото си и използвате
високоговорител.
Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари,
които са съвместими с вашия модел телефон.
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Нормативна информация
С настоящото TCL Communication Ltd. декларира, че
радиооборудването от тип TCL 6102H/6102K отговаря на
Директива 2014/53/ЕС. Пълния текст на ЕС декларацията
за съответствие можете да откриете на следния интернет
адрес: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.
html.

SAR и радиовълни
Това устройство отговаря на международните препоръки за
излагане на радиовълни.
Препоръките за излагане на радиовълни използват
измервателна единица, известна като специфична стойност
на абсорбиране или SAR стойност. Ограничението за SAR
за мобилни устройства е 2 W/kg за SAR за главата и SAR за
носене на тялото и 4 W/kg за SAR за крайниците.
Максимални SAR стойности за този модел и условия,
при които са получени
Стойност на SAR UMTS 900MHz
при положение
2,4GHz
до главата

+

Wi-Fi

SAR за носене на GSM 1800MHz
тялото (5 mm)
2,4GHz

+

Wi-Fi

1,126 W/kg
1,300 W/kg

SAR за крайници LTE лента 7 + Bluetooth
3,173 W/kg
(0 mm)
2,4GHz
За повече информация можете да отидете на tcl.com.

Честотни ленти и максимална
радиочестотна мощност
Настоящото радиооборудване работи със следните честотни
ленти и максимална радиочестотна мощност:
GSM 900MHz: 31,6 dBm
GSM 1800MHz: 30,3 dBm
UMTS B1 (2100MHz): 25,5 dBm
UMTS B8 (900MHz): 25,3 dBm
LTE FDD B1/3/7/20/28 (2100/1800/2600/800/700MHz): 24 dBm
LTE FDD B8 (900MHz): 24,5 dBm
LTE TDD B38/40 (2600/2300MHz): 24 dBm
Bluetooth 2,4GHz лента: 11,57 dBm
Bluetooth LE 2,4GHz лента: -1,53 dBm
802.11 b/g/n 2,4GHz лента: 17,66 dBm
NFC 13,56 MHz: -15,12 dBuA/m при 10m (1)
Това устройство може да работи без ограничения във всяка
държава членка на Европейския съюз.

(1)

Само 6102H.
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Лицензи
Логото microSD е търговска марка.
Лицензирано и сертифицирано от Bluetooth SIG,
Inc. TCL 6102H/6102K ИД на Bluetooth декларация
D048576
Сертифициран Wi-Fi Alliance

Батерия
В съответствие с въздушните разпоредби батерията на
вашия продукт не е напълно заредена. Моля, първо я
заредете.
- Не се опитвайте да отваряте батерията (поради риск от
токсични изпарения и изгаряния).
- За устройство с несменяема батерия, не се опитвайте да
извадите или подмените батерията.
- Не пробивайте, не разглобявайте и не причинявайте късо
съединение на батерия.
- За еднокомпонентно устройство не се опитвайте да
отваряте или пробивате задния капак.
- Не горете или изхвърляйте при домашните отпадъци
използвана батерия или телефон и не ги съхранявайте при
температури над 60 °C (140 °F), това може да доведе до
експлозия или изтичане на запалима течност или газ. По
същия начин, излагането на батерията на изключително
ниско налягане на въздуха може да доведе до експлозия
или изтичане на запалима течност или газ. Използвайте
батерията единствено по предназначение и така, както е
препоръчано. Никога не използвайте повредени батерии.
ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО
БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ТИП.
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО
ИНСТРУКЦИИТЕ.

Зарядно устройство
Зарядните устройства, които се включват към електрическата
мрежа, работят при температури от: От 0 °C (32 °F) до 40 °C
(104 °F ).
Зарядните устройства за мобилния Ви телефон отговарят
на стандартите за безопасна употреба, установени
за информационно-технологично оборудване и офис
оборудване. Те отговарят също и на изискванията на
директивата за екодизайн 2009/125/ЕО. Поради различните
приложими електрически спецификации, зарядното
устройство, което сте закупили в една страна може да
не работи в друга. Те трябва да се използват само за
зареждане.
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Модел: UC13

Входно напрежение: Входна
100~240 V
променлива
честота: 50/60 Hz
Изходен ток: 2,0 A
Изходна мощност:
10,0 W

Изходно
напрежение:
5,0 V
Средна активна Консумирана
е ф е к т и в н о с т : мощност без
79,0%
натоварване: 0,08 W

Изхвърляне и рециклиране на
отпадъци
Телефонът, аксесоарите и сменяемата батерия трябва да
се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби за
опазване на околната среда.
Този символ върху телефона, батерията и аксесоарите
означава, че тези продукти трябва да се занесат в:
- Общински центрове за изхвърляне на отпадъци
със специални контейнери.
- Контейнери за събиране в търговските обекти.
След това те ще бъдат рециклирани, като се
избегне изхвърлянето на вещества в околната
среда.
В страните от Европейския съюз: Тези събирателни пунктове
са достъпни безплатно. Всички продукти, обозначени с
този знак, трябва да бъдат занесени до тези пунктове за
събиране.
В страните извън Европейския съюз: Оборудване с
този символ не трябва да се изхвърля в обикновените
контейнери за смет, ако Вашата страна или регион
разполагат с подходящи съоръжения за рециклиране или
събиране; в противен случай те трябва да бъдат занесени
до събирателните пунктове, за да бъдат рециклирани.

Обща информация
• Интернет адрес: tcl.com
• Гореща линия за обслужване и център за ремонт:
Отидете на нашия уебсайт www.tcl.com/global/en/servicesupport-mobile/hotline&service-center.html или отворете
приложението Център за поддръжка на мобилния си
телефон, за да намерите местния номер на горещата
линия и оторизирания център за ремонт за вашата страна.
• Пълно ръководство за потребителя: Моля, отидете
на tcl.com, за да изтеглите пълното ръководство за
потребителя на вашето устройство.
	На нашия уебсайт ще откриете раздела „Често задавани
въпроси“. Можете да се свържете с нас и по имейл за
всякакви въпроси, които може да възникнат.
• Производител: TCL Communication Ltd.
• Адрес: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong
Kong Science Park, Shatin, NT, Хонг Конг.
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• Път за електронно етикетиране: Докоснете Настройки >
Нормативна уредба и безопасност или натиснете *#07#,
за да намерите повече информация за етикетирането (1).

Актуализация на софтуера
Разходите за свързване, свързани с намирането,
изтеглянето и инсталирането на софтуерни актуализации
за операционната система на мобилния ви телефон,
ще варират в зависимост от офертата, за която сте се
абонирали от вашия телекомуникационен оператор.
Тази процедура за актуализация включва обработката на
вашите лични данни: уникален идентификатор на продукта
(IMEI), IP адрес, референция на продукта (CU референция),
версия на продукта и мрежов идентификатор на вашия
телекомуникационен оператор (PLMN).
Актуализациите ще бъдат изтеглени автоматично, но
тяхното инсталиране изисква вашето одобрение. След като
бъде одобрена, актуализацията се инсталира автоматично.
Отказът или забравата за инсталиране на актуализация
може да се отрази на работата на телефона и, в случай
на актуализация за сигурност, да изложи телефона ви на
уязвимости в сигурността.

Декларация за поверителност на
използването на устройството
Ако свържете устройството си с мрежи или други устройства
(като например Wi-Fi, Bluetooth, NFC или друг метод), моля,
имайте предвид, че някои от Вашите лични данни могат да
бъдат споделени с тях. Ваша отговорност е да защитите
личните си данни, да не ги споделяте с неупълномощени
устройства или устройства от трети страни, свързани към
Вашите. Свързвайте устройствата с Wi-Fi функции само
с проверени мрежи. Също така, когато използвате Вашия
продукт като гореща точка (ако има такава), подсигурявайте
мрежата си. Тези предпазни мерки ще спомогнат за
предотвратяване на неоторизиран достъп до телефона
Ви. Вашият продукт може да съхранява лична информация
на различни места, включително на SIM картата, картата с
памет и вградената памет. Не забравяйте да премахнете
или изтриете всички лични данни, преди да рециклирате,
замените или подарите Вашия продукт. Изберете своите
приложения и актуализации внимателно и инсталирайте
само от надеждни източници, тъй като някои приложения на
трети страни могат да повлияят на производителността на
Вашия продукт и/или да имат достъп до лична информация,
включително данни за акаунта, данни за обажданията,
данни за местоположението и мрежови ресурси. Ние не
носим отговорност за практиките за поверителност или
сигурност на такъв доставчик.

(1)

В зависимост от страната.
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Всички лични данни, които сте споделили с TCL
Communication Ltd., ще бъдат обработвани в съответствие
с нашето Известие за поверителност. Можете да проверите
нашето Известие за поверителност, като посетите нашия
уебсайт: https://www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.
html.

Поверителност
Имайте предвид, че трябва да спазвате действащите във
Вашата страна или в друга страна(и), в която използвате
телефона, закони и разпоредби относно заснемането на
снимки и записването на звуци с Вашия мобилен телефон.
Съгласно тези закони и разпоредби може да е строго
забранено правенето на снимки и/или записването на
гласовете на други хора или на техни лични принадлежности,
които да се възпроизвеждат или разпространяват, тъй като
това може да се сметне за посегателство върху личността.
Потребителят носи еднолична отговорност да си осигури
предварително разрешение, ако такова е необходимо,
за записване на лични или поверителни разговори или
заснемане на други лица; производителят, продавачът
или дистрибуторът на мобилния телефон (включително и
операторът) не носят никаква отговорност за неуместното
му използване.

Ограничена гаранция
• Допълнителни Права Съгласно Законите на
Потребителите.
Като потребител Вие може да имате законни (законови)
права, които са в допълнение към посочените в тази
Ограничена гаранция, предложена от производителя
доброволно, като потребителското законодателство на
страната, в която живеете („Права на потребителите“). Тази
ограничена гаранция излага определени ситуации, при които
Производителят ще предостави или няма да предостави
решение за TCL устройството. Тази ограничена гаранция не
ограничава или изключва никое от Вашите потребителски
права, свързани с TCL устройството.
• Покритие на Гаранцията на Производителя.
Ограничената гаранция на този Производител определя
гаранционните отговорности на Производителя по
отношение на хардуера и аксесоарите с марка TCL,
произведени от името на Производителя.
Производителят гарантира на крайния потребител на
новото TCL устройство („на Вас“), че TCL устройството
няма да има дефекти в материалите и изработката при
нормална употреба от период, който започва от датата
на първоначалната покупка от Вас и продължавайки за
следващия определен период от време за всеки приложим
вид TCL устройство („Гаранционният период“).
Тази Ограничена гаранция не може да бъде прехвърляна
от Вас.
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Приложимият гаранционен срок е посочен по-долу:(1)(2)(3)
TCL Телефон и Вградена батерия (1)

24 месеца (2)

TCL аксесоари: USB кабел, зарядно
12 месеца (2)
устройство, слушалки (3)
В случай на установени дефекти, които пречат на
нормалната работа на телефона, трябва незабавно да
уведомите Вашия търговски посредник и да му представите
телефона, заедно с документа за покупка.
Ако дефектът бъде потвърден от Производителя или
оторизирани доставчици на услугата, Вашият телефон
или част от него ще бъде сменена или поправена
подобаващо. Ремонтът или замяната могат да бъдат
извършени с поправяни компоненти, предлагащи същата
функционалност.
Тази гаранция покрива разходите за ремонт или подмяна
(труд и резервни части), но изключва всякакви други разходи.
Настоящата гаранция не се прилага при дефекти на
телефона и/или аксесоар, причинени от (без ограничение):
– Неспазване на инструкциите за използване или
инсталиране, или на техническите стандарти и стандартите
за безопасност, приложими в географската област, където
се използва телефона;
– свързване с оборудване, което не е предоставено или
препоръчано от Производителя:
– ремонт, извършен от лица, които не са оторизирани от
Производителя или неговите филиали;
– всякакви промени, настройване или поправяне на
софтуера или на хардуера, извършени от лица, които не
са оторизирани от Производителя;
– л оши метеорологични условия, светкавица, пожар,
влажност, проникване на течности или храна, химически
материали, проникване или изтегляне на злонамерени
файлове / софтуер (зловреден софтуер), срив, високо
напрежение, корозия, окисляване.
В никакъв случай Производителят или неговите
представители не са отговорни за косвени, случайни
или последващи повреди от каквото и да било естество,
включващи, но не само, търговски или финансови загуби
или щети, загуба на данни или загуба на имидж, доколкото
законът позволява отхвърлянето на отговорност за такива
щети.
Някои държави/щати не позволяват изключване или
ограничаване на косвени, случайни или последващи щети
или ограничаването на срока на косвени гаранции, така че
споменатите по-горе ограничения или изключения може да
не важат за Вас.

(1)

(2)

(3)

Животът на презареждащите се телефонни батерии от гледна точка
на времето за разговор и времето за работа в режим на готовност,
както и цялостният им живот, зависи от условията на използване и
конфигурацията на мрежата.
Гаранционният период може да варира в зависимост от Вашата
страна на покупка и / или канал на покупка.
3 Ако е включено
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Ако Вашето TCL устройство бъде върнато по време на
гаранционния период, но Вашето TCL устройство не е
обхванато от тази ограничена гаранция, условията и
таксите могат да се прилагат за всеки извършен ремонт
или обработка.
Ако не живеете в страната, от която сте закупили TCL
устройството, тогава:
(a) Гаранционна поправка или обслужване може да не е
възможно.
(b) може да се наложи да приемете условията и / или да
заплатите определени разходи (включително, но не само,
разходи за доставка и обработка;
(c) гаранционният ремонт или обслужването, ако е
възможно, може да отнеме повече от нормалното, за да
бъде завършено.
• Архивирайте Вашите данни
Трябва редовно да архивирате Вашите данни, файлове,
приложения и настройки като предпазна мярка срещу
възможни оперативни проблеми, включително преди
връщането на TCL устройството. Архивирането на данни
е Ваша отговорност и не е отговорност на Производителя,
търговеца на дребно, чрез който сте закупили TCL
устройството, или на оторизираните доставчици на услуги
на производителя, чрез които може да сте получили
обслужване (ремонт или подмяна на TCL устройството).
Ако трябва да изпратите / оставите Вашето TCL устройство
за обслужване, препоръчваме Ви да премахнете от
устройството си всякакви периферни устройства (карта с
памет, SIM карта) и лични и поверителни данни, преди да
изпратите / оставите Вашето TCL устройство.
По време на обслужването (поправка или подмяна)
съдържанието на Вашето TCL устройство може да бъде
изтрито, преформатирано или конфигурирано като
първоначално закупено (при условие че актуализациите и
актуализациите на софтуера са актуализирани след това) и
премахнатите периферни устройства не могат да Ви бъдат
върнати.
Тази ограничена гаранция не покрива архивирането,
възстановяването или преинсталирането на Вашите данни,
файлове и приложения на TCL устройството.
Производител: TCL Communication Ltd.
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