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Güvenlik ve
garanti bilgileri
Bu cihaz, baş ve vücut için 2,0 W/kg
ve uzuvlar için 4,0 W/kg olan geçerli
ulusal SAR sınırlamalarına uygundur.
www.sar-tick.com

İşitme güvenliği
İşitme duyusunda hasar meydana
gelmesi ihtimalini önlemek için,
uzun süre boyunca yüksek sesle
müzik dinlemeyin. Sesi güvenli bir
seviyeye ayarlayın.

CQF1XH0LCAHA

Güvenlik ve kullanım
Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice
okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen
yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda,
üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Trafik güvenliği
Çalışmaların, araç kullanırken cihazın kullanılmasının
gerçek anlamda risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde
bulundurulduğunda, sürücülerin araç park halinde değilken
cihazı kullanmamaları gerekmektedir.
MOVETIME Aile Saati açıkken, ABS kilitlenme karşıtı frenler
veya hava yastıkları gibi aracın elektronik sistemlerini
etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun
yaşanmayacağından emin olmak için:
-- MOVETIME Aile Saati’ni kontrol panelinin üzerine
veya hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına
koymayın.
Kontrol panelinin, RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde
korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız
satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.
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KULLANIM KOŞULLARI:
Performansını optimize etmek için bazen MOVETIME Aile
Saati’ni kapatmanız önerilir.
Uçağa binmeden önce MOVETIME Aile Saati’ni kapatın.
Özellikle cihaz kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık
tesislerindeyken MOVETIME Aile Saati’ni kapatın. Bugün
düzenli olarak kullanılan diğer birçok ekipmanda da olduğu
gibi, mobil cihazlar radyo frekansı kullanan diğer elektrikli
veya elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime
girebilir.
Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, MOVETIME Aile
Saati’ni kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu ya
da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan
ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen
uyun.
MOVETIME Aile Saati açıldığında, kalp pili, işitme cihazı veya
insülin pompası gibi tüm tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta
tutulmalıdır.
MOVETIME Aile Saati tek parçadır ve pili çıkarılamaz.
MOVETIME Aile Saati’ni parçalarına ayırmaya çalışmayın.
Cihazınızı parçalarına ayırırsanız garantisi geçersiz olur. Ayrıca
cihazınızı parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik
reaksiyon oluşturabilecek maddelerin sızmasına neden olabilir.
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MOVETIME Aile Saati’nize daima özen gösterin ve cihazı
temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.
MOVETIME Aile Saati’ni elverişsiz havaya veya çevresel
koşullara (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz
havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin
telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile
+55°C’dir.
55°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının
okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve
herhangi bir ciddi durum arz etmez.
MOVETIME Aile Saati’nizin içini açmayın, parçalarına
ayırmayın veya kendi başınıza onarmaya çalışmayın.
MOVETIME Aile Saati’nizi düşürmeyin, atmayın veya
bükmeyin.
Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini
önlemek için MOVETIME Aile Saati’ni kullanmayın.
MOVETIME Aile Saati’nizi boyamayın.
Sadece TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları
tarafından önerilen ve cihazınızın modeliyle uyumlu
aksesuarları kullanın.
Tüm uyarılara dikkat edin.
MOVETIME Aile Saati’nin içini açmaya ya da parçalarına
ayırmaya çalışmayın. Uygunsuz kullanım durumunda, cihaz
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ve pil hasar görebilir, insan bedeni ve çevre için tehlikeli
olabilir.
MOVETIME Aile Saati’ni aşındırıcı temizlik ürünleriyle
temizlemeyin.
MOVETIME Aile Saati’ni bulaşık ve çamaşır makinelerine
veya kurutucuya koymayın.
MOVETIME Aile Saati’ni, mikrodalga fırın, soba veya
radyatör gibi ısıtıcı cihazların üstüne veya içine koymayın.
MOVETIME Aile Saati’ni aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Önerilen sıcaklık ayarı -10°C ila 55°C arasındadır.
MOVETIME Aile Saati’ni ateşe yakın yerlere koymayın.
MOVETIME Aile Saati’ni ateşe atmayın. Bu, cihazın
patlamasına neden olabilir.
Paslanmayı önlemek için USB konektörünün suyla
temasından kaçının.
MOVETIME Aile Saati’nizi ezmeyin, düşürmeyin veya
delmeyin.
Tıbbi cihazlar
Saatinizin çalışmasının tıbbi cihazınızın çalışmasını etkileyip
etkilemeyeceği konusunda doktorunuza ve cihaz üreticinize
danışın.
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Uyarı
Bu saat, sahip olduğu konum özellikleriyle çocuklarla
ebeveynleri arasında bir iletişim cihazı olarak tasarlanmıştır.
Yalnızca 3 yaşın üzerindeki çocuklar tarafından kullanılmalı ve
bileğe takılmalıdır.
Uyarı! BOĞULMA TEHLİKESİ – küçük
parçalar. 3 yaşından küçük çocukların
kullanımına uygun değildir.
Patlama kapsülü ve alanları
Bir patlama alanındayken veya “çift-yönlü radyolar” veya
“elektronik cihazların” patlama işlemleriyle girişimini önlemek
için kapatılmasını belirten yerlerde cihazınızı kapatın.
IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı
Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli
durumlarda suya ve toza karşı dayanıklı olduğu onaylanmıştır
(uluslararası standart IEC 60529 tarafından açıklandığı üzere
IP65 sınıflandırması gerekliliklerini karşılar - Muhafazalarla
sağlanan koruma dereceleri [IP Kodu]). Bu sınıflandırmaya
rağmen, cihazınız her koşulda suya dayanıklı değildir.
Örneğin, cihazınızı egzersiz yaparken (terlemeye maruz
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KALABİLİR), yağmur yağarken ve ellerinizi tatlı suyla yıkarken
takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak cihazınızı suya daldırmanız
tavsiye edilmemektedir ve cihaz yalnızca su sıçramalarına
karşı korunmaktadır. Bu sebeple, cihazınızı yüzerken veya
duş alırken takmanız önerilmez.
Cihazınızı kullanırken şunları göz önünde bulundurun:
Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz, yumuşak bir bezle
iyice kurulayın. Cihaz tuzlu su, sıvı kimyasallar, sirke, alkol,
sıvı deterjan gibi su dışında herhangi bir sıvıya maruz
kalırsa cihazı derhal tatlı suyla yıkayın, ardından temiz,
yumuşak bir bezle iyice kurulayın. Cihazı belirtildiği gibi
tatlı suyla durulayıp kurulamamak, cihazın işleyişinin veya
görüntüsünün bozulmasına sebep olabilir.
Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayın.
Cihazı suya batırmayın.
Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi
basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayın.
Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayın.
Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve
çamurlu ortamlara veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda
nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.
Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan
(IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış olduğu ortamlarda kullanım
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da dahil olmak üzere) hasar ve kusurlar garanti kapsamında
değildir.
İki haneli IP sınıfındaki ilk hane toz gibi katı maddelere
karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci hane cihazın suya ne
kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda
açıklanmıştır:
Toz gibi katı maddelere dayanıklılık
0;
1;
2;
3;
4;
5;

Özel bir koruma yok
Çapı 50 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
Çapı 12 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
Çapı 2,5 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
Çapı 1 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
Toza karşı korumalı, sınırlı toz girişi (zarar verecek
ölçüde giremez)
6; Toza karşı tam korumalı
Suya dayanıklılık
0; Özel bir koruma yok
1; Damlayan suya karşı korumalı
2; Cihaz 15 dereceye kadar eğilmişken damlayan suya
karşı korumalı
3; Püsküren suya karşı korumalı
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4; Sıçrayan suya karşı korumalı
5; Her yönden püsküren düşük basınçlı su jetine karşı
korumalı
ALERJENLER:
TCL Communication Ltd., ürünlerimizde bilinen alerjenleri
kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, cihazın üretimi
sırasında cihaza veya cihaz parçalarına bazı kişilerin
rahatsızlığına sebep olabilecek, eser miktarda alerjen ilave
edilebilir. Bu yaklaşım çoğu ürün tipi için yaygındır. Cildiniz
ile uzun süre temasta bulunacak ürünleri izlemeniz, cildinizde
tahriş gözlemlerseniz onları çıkarmanız önerilir.
Konum Tabanlı Hizmetler
TCL ürünlerinde konum tabanlı hizmetler sağlamak için
TCL ve ortaklarımız ile lisans sahiplerimiz, cihazınızın gerçek
zamanlı coğrafi konumu da dahil olmak üzere kesin konum
verileri toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Kullanılabilir
olduğunda, konum tabanlı hizmetler, cihazınızın yaklaşık
konumunu belirlemek amacıyla GPS, Bluetooth ve IP
Adresinizle birlikte kitle kaynaklı WLAN etkin nokta ve
baz istasyonu konumları ile diğer teknolojileri kullanabilir.
Tarafınızdan onay verilmediği takdirde, bu konum verileri
sizi kişisel olarak tanımlamayan bir formda anonim şekilde
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toplanmakta ve TCL ve ortaklarımız ile lisans sahiplerimiz
tarafından, konum tabanlı ürün ve hizmetler sağlamak ve
bunları iyileştirmek için kullanılmaktadır. Örneğin cihazınız,
konum hizmetlerini tercih ettiğinizde uygulama sağlayıcılarla
coğrafi konumunu paylaşabilir.
VERİ GİZLİLİĞİ
MOVETIME Aile Saati’ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin
ana cihazla (akıllı telefon) paylaşılabileceğini lütfen göz
önünde bulundurun. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz bir
cihazla veya sizin cihazlarınıza bağlı üçüncü taraf cihazlarla
paylaşmama sorumluluğu size aittir. Geri dönüşüm
yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına
hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırın veya silin.
Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçin ve
sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapın.
TCL Communication Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin
yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta
olduğuna dikkat edin. Bu amaçla, TCL Communication Ltd.
tüm kişisel bilgileri korumak için, örneğin, yetkisiz veya
kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya
imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve
sürdürür, keza bu önlemler aşağıdakilere uygun olan güvenlik
seviyesi sağlar:
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- mevcut teknik olasılıklar
- önlemlerin uygulanmasından doğan masraflar
- kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskler
- işlenen kişisel verilerin hassasiyeti.
- Piller sadece yetişkinler veya en az 8 yaşındaki çocuklar
tarafından şarj edilebilir.
- Transformatör veya şarj cihazının kablo, fiş, muhafaza ve
diğer parçalarında herhangi bir hasar olup olmadığını düzenli
olarak inceleyin ve hasar onarılana kadar kullanmayın.
- Bu oyuncak sadece
sembolü taşıyan Sınıf II ekipmanına
bağlanmalıdır.
Kullanıcı hesabınızda oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret
ederek veya privacy.europe@tcl.com adresinden bizimle
doğrudan iletişime geçerek kişisel bilgilerinize dilediğiniz
zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel
verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz, isteğinizi
yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlamanızı
isteyebiliriz.
PİL:
Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili tam
olarak şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta şarj edin.
Lütfen MOVETIME Aile Saati’nizin tek parça olduğunu, pilin
çıkarılabilir olmadığını göz önünde bulundurun. Aşağıdaki
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noktalara dikkat edin.
-- Arka kapağı açmaya çalışmayın.
-- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayın.
-- Cihazınızın arka kapağını delmeyin.
-- Cihazınızı yakmayın, evsel atıkla birlikte atmayın veya
60°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.
Tek parça bir cihaz olarak cihaz ve pil, geçerli yerel çevre
düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.
Cihaz, pil ve aksesuarların üzerindeki bu simge, bu
ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama
noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:
-Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel
kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri
-- Satış noktalarında bulunan toplama kutuları.
Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri
dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması
önlenecektir.
AEEE Yönetmeliği’ne uygundur
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Avrupa Birliği ülkelerinde:
Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.
Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına
getirilmelidir.
Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde:
Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama
tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan
çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme
sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.
DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ
HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ
YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.
ŞARJ CİHAZLARI
TCL, teknik sorunları önlemek için USB kablosuyla 5V, 1A
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değerlerinde şarj etmeyi önerir.
Güç kaynağı özellikleri (ülkeye göre):
Pil: Lityum 830 mAh

RADYO DALGALARI:
BU TELEFON HÜKÜMETİN RADYO DALGALARINA
MARUZ KALMA KONUSUNDA BELİRLEDİĞİ ŞARTLARA
UYGUNDUR.
Cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Cihazınız uluslararası
yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı
elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak
şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim
organizasyonu olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa
ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin
etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir. Cihazınız
için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül
Soğrulma Oranı) ya da “SAR” olarak bilinen bir ölçüm birimine
göre belirlenir. Mobil cihazlar için SAR sınırı, baş için 2,0 W/
kg ve uzuvlar için 4,0 W/Kg’dır.
SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların
tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç
düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı
olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki
en yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:
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Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar:
Yüz SAR (10 mm)

LTE Band 1 + Wi-Fi
2.4GHz

0,87 W/kg

Uzva takılan SAR
(0 mm)

LTE Band 1 + Wi-Fi
2.4GHz

2,00 W/kg

Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri
genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır.
Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar
düşük olur.
Yüz SAR testi 10 mm mesafeden gerçekleştirilmiştir.
Uzva takılan SAR testi 0 mm mesafeden gerçekleştirilmiştir.
Daha fazla bilgi için www.tcl.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu
sitede bulabilirsiniz: http://www.who.int/peh-emf

Genel bilgiler
• İnternet adresi: www.tcl.com
• Yardım hattı: Cihazınızla birlikte gelen “HİZMETLER”
broşürüne bakın veya web sitemizi ziyaret edin.
• Üretici lisanslı olarak kullanılır.
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• Adres: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü
bulacaksınız. Herhangi bir sorunuz olursa bize e-posta
yoluyla da başvurabilirsiniz.
Bu radyo ekipmanı aşağıdaki frekans bantları ile ve
maksimum radyo frekans gücü ile çalışır.
GSM 900MHz: 33,5 dBm
GSM 1800MHz: 30,5 dBm
UMTS B1/8 (2100/900MHz): 22,5 dBm
LTE FDD B1 (2100 MHz): 22,5 dBm
LTE FDD B3/7/8/20 (1800/2600/900/800 MHz): 23,5
dBm
Bluetooth 2.4GHz band: 5,29 dBm
Bluetooth LE 2.4GHz band: -1,14 dBm
802.11 b/g/n 2.4GHz band: 14,40 dBm

İşbu belge ile TCL Communication Ltd., TCL MT42X tipi radyo
ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan
eder. AB Uygunluk Beyanı’nın tam metni aşağıdaki internet
adresinde mevcuttur : https://www.tcl.com/global/en/servicesupport-mobile/eu-doc.html
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Radyo ekipmanının istenilen şekilde çalışmasını sağlayan, yazılım
dahil aksesuar ve parçaların tanımını https://www.tcl.com/
global/en/service-support-mobile/eu-doc.html
adresinden
ulaşabileceğiniz AB Uygunluk Beyanı’nın tam metninde
bulabilirsiniz.

LİSANSLAR
Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth
SIG, Inc.’ye aittir ve bu gibi işaretler TCL
Communication Ltd. ve yan kuruluşları
tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır.
Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili
sahiplerinin malıdır.
TCL MT42X Bluetooth Bildirim Kimliği
D055012
Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance’ın onay işaretidir.
Bu
ekipman
tüm
Avrupa
ülkelerinde
çalıştırılabilir:

Fikrî Mülkiyet haklarının ihlali ile ilgili son kullanıcı
garantisinin sadece AB/Avrupa Ekonomik Alanı/İsviçre ile
sınırlı olduğunu belirtiriz.
Ürünün ihraç edilmesi, AB/Avrupa Ekonomik Alanı/İsviçre
dışındaki bir son müşteri veya son kullanıcı tarafından
alınması veya kullanılması halinde ve bu kadarıyla, Ürüne
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ilişkin hiçbir üretici veya tedarikçi sorumluluğu, garantisi
veya tazminatı geçerli olmayacaktır (Fikri Mülkiyet Haklarının
ihlaline ilişkin her türlü tazminat dahil).

Feragatname
TCL Communication Ltd., bu tür zararların olasılığı hakkında
önceden bilgilendirilmiş olsa dahi bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla çalışma veya iletimdeki hatalar, ihmaller, kesintiler,
kusurlar, gecikmeler, bilgisayar virüsü, bağlantı hatası, ağ
ücretleri, uygulama içi satın almalar ve diğer tüm doğrudan,
dolaylı, özel, arızi, örnek veya sonuç niteliğindeki zararlar
dahil yazılımın veya herhangi bir üçüncü şahıs uygulamanın
kullanılabilmesi veya kullanılamamasından kaynaklanan
veya onunla ilgili herhangi bir türde herhangi bir zarardan
sorumlu olmayacaktır. Bazı hukuki düzenlemeler arızi veya
dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına izin
vermez, bu nedenle yukarıdaki kısıtlamalar veya istisnalar
sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdakilere bakılmaksızın
TCL Communication Ltd.’nin tüm kayıplar, zararlar, hukuki
sebepler için, sözleşmeye dayalı olarak, haksız fiilde bulunmak
veya bu cihazda üçüncü taraf yazılım ya da uygulamalarının
yahut son kullanıcı lisans anlaşmasının herhangi bir başka
hükmünü kullanımınızdan kaynaklı ancak bununla sınırlı
18

olmayan toplam sorumluluğu, bu cihaza dahil olan bu tür
üçüncü taraf uygulama veya TCL Connect uygulaması için
alıcının ödediği miktarı aşmayacaktır. Herhangi bir telafi, asıl
amacında başarısız olsa bile, yukarıdaki sınırlamalar, istisnalar
ve sorumluluk retleri, geçerli yasanın izin verdiği en geniş
kapsamda uygulanacaktır.
Cihazınızın yazılım sürümüne ya da belirli operatör
hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar
ile MOVETIME Aile Saati’nin işleyişi arasında bazı farklılıklar
olabilir.
Geri Dönüşüm
Lütfen, ürünü veya elektrikli aksesuarlarını (şarj cihazı,
kulaklık veya piller gibi) evsel atıklarla birlikte atmayın. Uyarı:
Pilleri mobil cihazınızdan ayrı olarak veya cihazla birlikte
ateşe atmayın, patlamaya sebep olabilir. Bu öğeler, yerel
veya bölgesel kurumlarınız tarafından işletilen ulusal toplama
ve geri dönüşüm programları doğrultusunda imha edilmelidir.
İstemediğiniz TCL ürünlerini ve elektrikli aksesuarlarını
bölgenizdeki herhangi bir TCL Onaylı Servis Merkezine iade
edebilirsiniz. Paketleme ve ürün kılavuzları yalnızca ulusal
toplama ve geri dönüşüm şartlarına uygun olarak imha
edilmelidir. Daha fazla ayrıntı için bölgesel yetkililerle irtibata
geçin.
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Garanti
Biz, “tüketiciler için değer yaratmayı” hedefliyoruz. Tüketici
haklarını daha iyi korumak için, herhangi bir tartışma olması
durumunda aşağıdaki noktaları okuyun:
MOVETIME Aile Saati, normal kullanım koşulları içerisinde
orijinal faturanızda belirtilen satın alma tarihinden itibaren
kullanım kılavuzunuzda belirtilen süre boyunca oluşabilecek
her türlü kusur veya bozulmaya karşı garantilidir (Garanti
süresi ülkenize göre değişiklik gösterebilir.)
Garanti kapsamında, yetkili teknik personel tarafından
normal kullanımdan kaynaklanmadığı kabul edilen hasarlar
ve kusurlar, şirket tarafından sağlanan ücretsiz onarım
hizmetine tabidir ve şirket aşağıdakiler kapsamında onarım
için ücret veya geri ödeme hakkına izin verir.
Kaza veya kötüye kullanım sebebiyle oluşan hasar.
Yetkisiz personelin test ve onarım yapmasına veya cihazı
parçalarına ayırmasına izin vermek.
Orjinal olmayan aksesuarların kullanımı veya bağlantısından
kaynaklanan hasarlar.
Yazılım
• Fiziksel Ortamda Somutlaşan Yazılım
Hiçbir garanti, yazılım gereksinimlerinizi karşılayacak veya
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üçüncü şahıslar tarafından sağlanan herhangi bir donanım ya
da yazılım uygulamaları ile birlikte çalışacak şekilde yapılmaz,
yazılım ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya
yazılım üzerindeki kusurların giderileceğine dair yapılmaz.
• Fiziksel Ortamda Somutlaşmayan Yazılım
Fiziksel ortamda somutlaştırılmayan yazılım (ör. İnternet’ten
indirilen yazılım) “olduğu gibi” ve garantisiz sunulur.

Tüketicinin Seçimlik Hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502
sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi
durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
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Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı
da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,
satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda,
tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları
konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
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Teknik Özellikler
Ürün adı
Boyut
Ağırlık
Bağlantı
2G
3G
4.5G
Ekran
İşlemci
Wi-Fi
USB
Pil
Konum

MOVETIME Aile Saati 2 MT42X
48.5 x 42 x 14.8mm
50 gr
LTE / UMTS / GSM / WiFi / Bluetooth
GSM 900/1800 MHz
UMTS B1/B8
LTE B1/B3/B7/B8/B20
1.54” Renkli IPS (240*240), Dokunmatik Ekran
SL8521E
802.11b/g/n (2.4GHz)
Micro USB
850mAh
GPS/AGPS/Wi-Fi/Base Station/G Sensor/
Beidou/Glonass

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden
ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün
kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki
sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.
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Bu cihaz Çin’de üretilmiştir.
T.C. Ticaret Bakanlığın’ca tespit ve ilan edilen
kullanım ömrü 5 yıldır.
Kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.
Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardına veya
bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası
standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik
özelliklere uygundur.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ
TCL Communication Ltd.
5/F, Building 22E,
22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park,
Shatin, NT, Hong Kong.
Tel: +852 3180 2888
Fax: +852 2302 0996
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