Biztonsági és jótállási
információk

A termék eleget tesz a 2,0 W/kg
értékben meghatározott országos SAR
határértékeknek. A vonatkozó maximális
SAR értékek a Rádióhullámokra vonatkozó
részében találhatók meg.
www.sar-tick.com
A készülék szállításakor vagy testhez közeli
használatakor alkalmazzon egy jóváhagyott
kiegészítőt, mint például egy tokot, vagy
más módon tartsa legalább 5 mm távolságra
a készüléket a testtől, így eleget téve a
rádiófrekvenciás kitettséget szabályozó
előírásoknak. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy a készülék nem csak hívás közben
sugározhat.
HALLÁSVÉDELEM
Az esetleges halláskárosodás elkerülése
érdekében, ne hallgasson zenét magas
hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos,
amikor a telefont a füléhez közel emeli, ha a
hangszóró használatban van.
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Biztonság és használat............
Javasoljuk, hogy olvassa át figyelmesen ezt a részt, mielőtt
használni kezdené telefonját. A gyártó nem ismer el semmiféle
felelősséget olyan károkért, amelyek helytelen használatból
vagy az itt leírt utasításokkal ellenkező használatból
származnak.
• BIZTONSÁG A JÁRMŰFORGALOMBAN
Tekintettel arra, hogy tanulmányok szerint a mobil telefonálás
vezetés közben komoly veszélyt jelent, még akkor is, ha az
kézmentesítő segédeszköz (kihangosító, fülhallgató, stb.)
segítségével történik, vezetés közben ne használja mobil
telefonját, amíg a járművet le nem parkolta.
Vezetés közben ne használja telefonját és fülhallgatóját zenevagy rádióhallgatásra. A fülhallgató használata veszélyes lehet
és bizonyos országokban tilos.
Bekapcsolt állapotban a telefon elektromágneses hullámokat
bocsát ki, amelyek zavarhatják a jármű elektronikus rendszereit,
mint például az ABS blokkolásgátlót, avagy a légzsákokat.
Annak érdekében, hogy mindez ne okozzon problémát:
- ne tegye telefonját a műszerfalra vagy a légzsák alkalmazási
területére,
- ellenőrizze járműve márkakereskedőjénél vagy a gyártónál,
hogy a műszerfal megfelelő módon árnyékolva van-e a
mobiltelefon által keltett rádióhullámoktól.
• HASZNÁLATI FELTÉTELEK
Telefonját tanácsos időről-időre kikapcsolni teljesítményének
optimalizálása érdekében.
Mindig kapcsolja ki telefonját, ha repülőgépre száll.
Kapcsolja ki a készüléket egészségügyi intézményekben is,
leszámítva az erre kijelölt területeket. Csakúgy, mint sok más
típusú, rendszeresen használt berendezés, a mobiltelefon
is zavarhat más elektromos vagy elektronikus eszközöket,
rádiófrekvenciát alkalmazó berendezéseket.
Vegye fel a kapcsolatot orvosával vagy a készülék gyártójával,
annak meghatározásához, hogy a telefonkészüléke
zavarhatja-e az orvosi eszközök működését.
Kapcsolja ki telefonját, ha gázok, vagy gyúlékony folyadékok
közelében tartózkodik. Szigorúan tartsa be az üzemanyagraktáraknál, töltőállomásokon, vegyi üzemekben vagy más,
potenciálisan robbanásveszélyes légkörrel rendelkező
területeken elhelyezett feliratokat és utasításokat.
Kapcsolja ki a mobiltelefont vagy a vezeték nélküli készüléket
robbantási területeken, illetve az adó-vevő készülékek vagy
elektronikus berendezések kikapcsolására figyelmeztető
utasításokkal ellátott területeken, a robbantási műveletek
megzavarásának elkerülése érdekében.
A bekapcsolt készüléket legkevesebb 15 cm távolságra kell
tartani minden orvosi eszköztől, mint például szívritmusszabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától stb. Különösen
ügyeljen arra, hogy amikor telefonál, a készüléket az orvosi
eszköztől távolabb eső füléhez emelve használja.
A halláskárosodás elkerülése érdekében a hívást vegye
fel még mielőtt a telefont a füléhez emelné. Kihangosított
üzemmódban tartsa el fülétől a telefont, mivel a felerősített
hangerő halláskárosodást okozhat.
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Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül játszanak a
telefonnal.
Levehető hátlap esetén tartsa szem előtt, hogy a telefon olyan
anyagokat is tartalmazhat, amelyek allergiás reakciót válthatnak
ki.
Ha az Ön telefonja egybeépített kialakítású készülék, a hátlap
és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. A garancia
érvényét veszti, amennyiben szétszereli a készülékét. A telefon
szétszerelése továbbá az akkumulátor meghibásodásához
vezethet, illetve allergiás reakciókat okozó anyagok szivárgását
eredményezheti.
Kezelje telefonját gondosan és tartsa tiszta és pormentes
helyen.
Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási vagy környezeti
feltételeknek (nedvesség, pára, eső, beszivárgó folyadékok,
por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt működési
hőmérséklet-tartomány: 0°C (32°F) – 55°C (131°F).
55°C (131°F) felett a telefon kijelzője károsodhat, ugyan ez
ideiglenes és nem komoly mértékű.
Lehetséges, hogy a segélyhívó telefonszámok nem minden
mobiltelefon-hálózatból érhetők el. Soha ne hagyatkozzon
kizárólag a telefonjára, ha segélyhívásokról van szó.
Ne kísérelje meg a mobiltelefon felnyitását, szétszerelését vagy
saját kezű javítását.
Ne ejtse le, dobja el vagy hajlítsa meg mobiltelefonját.
Ne használja a készüléket, ha az üvegből készült képernyő
sérült, repedt vagy törött, megelőzve ezzel a sérüléseket.
Ne fessen rá.
Csak a TCL Communication Ltd. és partnerei által ajánlott
és az ön telefonmodelljével kompatibilis akkumulátorokat,
töltőkészülékeket és tartozékokat használjon. A TCL
Communication Ltd. és partnerei nem ismernek el semmiféle
felelősséget olyan károkért, amelyeket más típusú
akkumulátorok vagy töltők okoztak.
Ne feledjen biztonsági példányt vagy írott feljegyzést készíteni
minden fontos, a telefonban tárolt információról.
Egyes személyeknél a villogó fények, vagy videojátékokkal
történő játék epilepsziás görcsöket vagy eszméletvesztést
okozhatnak. Ilyen görcsök vagy eszméletvesztések akkor is
előfordulhatnak, ha az illető személy megelőzőleg még soha
nem tapasztalt görcsöt vagy eszméletvesztést. Amennyiben
tapasztalt görcsöket vagy eszméletvesztést, avagy ha a
családjában van előzménye ezeknek a tüneteknek, kérjük, kérje
ki orvosa tanácsát, mielőtt videojátékokat játszana telefonján,
avagy a készüléken villódzó fényeket állítana be.
A szülők legyenek figyelemmel gyermekük videojátékhasználatára, illetve egyéb szolgáltatások használatára,
amelyek villódzó fényekkel járnak a telefonon. Ne használja
tovább a készüléket, és forduljon orvoshoz, amennyiben a
következő tünetek egyike jelentkezik: epileptikus rángógörcs,
szemkörüli vagy egyéb izom rángása, eszméletvesztés,
önkéntelen mozdulatok vagy tájékozódási zavar. Az ilyen
tünetek előfordulási esélyének csökkentése érdekében tegyék
meg a következő óvintézkedéseket:
- Ne játsszon, illetve ne használjon villódzó fényekkel együtt
járó funkciókat, ha fáradt, vagy ha alvásra van szüksége.
- Óránként tartson legalább 15 perc szünetet.
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-O
 lyan szobában játsszon, ahol valamennyi fényforrás fel van
kapcsolva.
- Játék során a lehető legtávolabb üljön a képernyőtől.
- Ha keze, csuklója, karja elfárad vagy fájdalmat érez ezekben
játék közben, álljon meg és pihenjen több órát, mielőtt ismét
játszani kezdene.
- Ha továbbra is kéz-, csukló- vagy karfájdalmai vannak játék
közben vagy azt követően, hagyja abba a játékot, és forduljon
orvoshoz.
Amikor játékokat játszik telefonján, időnként kényelmetlen
érzést tapasztalhat kezén, karján, vállán, nyakán és egyéb
testrészein. Tartsa be az óvintézkedéseket az olyan problémák
elkerülésére, mint a tendinitis, a kéztőcsatorna szindróma, vagy
egyéb váz- és izomrendszeri megbetegedések.
• ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
Ha a készülékét hálózatokhoz vagy más készülékhez
csatlakoztatja (mint például a Wi-Fi, Bluetooth, NFC vagy
bármilyen más módszer segítségével), kérjük, vegye
figyelembe, hogy személyes adatai megoszthatóvá
válhatnak velük. Személyes adatainak védelméről Önnek
kell gondoskodnia. Ne osszon meg az adatait jogosulatlan
eszközökkel vagy a készülékéhez csatlakozó harmadik fél
készülékeivel. A Wi-Fi funkcióval rendelkező termékekkel
kizárólag megbízható Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozzon.
A készülék hozzáférési pontként való használata esetén
(amennyiben ez lehetséges) használja a hálózati biztonsági
beállításokat. Ezekkel az óvintézkedésekkel megelőzhető, hogy
illetéktelen személyek férjenek hozzá telefonja tartalmaihoz.
A készüléke különböző helyeken tárolhatja a személyes
adatait, beleértve a SIM-kártyát, memóriakártyát, valamint a
belső memóriát. A termék újrahasznosítása, visszaküldése,
illetve elajándékozása előtt gondoskodjon a személyes adatok
végleges törléséről vagy eltávolításáról. Óvatosan válassza
ki az alkalmazásokat és a frissítéseket, és csak megbízható
forrásokból telepítsen, mert egyes harmadik féltől származó
alkalmazások befolyásolhatják a termék teljesítményét és/vagy
hozzáférhetnek a magánadatokhoz, ideértve a fiók részleteit,
a hívásadatokat, a helyadatokat és a hálózati erőforrásokat.
Nem vállalunk felelősséget az ilyen harmadik félnek számító
szolgáltató adatvédelmi vagy biztonsági gyakorlatáért.
A TCL Communication Ltd-vel megosztott személyes adatokat
az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük. Az
Adatvédelmi nyilatkozatot megtekintheti a weboldalunkon:
https://www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.html
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• A MAGÁNÉLET VÉDELME
Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteletben kell tartania
annak az országnak vagy államnak a mobiltelefonnal történő
fényképkészítéssel és hangfelvétellel kapcsolatos törvényeit
és törvényes előírásait, ahol a mobiltelefont használja. Az ilyen
törvények és előírások értelmében lehetséges, hogy szigorúan
tilos fénykép- és/vagy hangfelvétel készítése más személyekről
és azok személyes attribútumairól, ezek sokszorosítása és
disztribúciója, mivel lehetséges, hogy mindezt a magánélet
sérelmeként értelmezik. Amennyiben szükséges, a felhasználó
kizárólagos felelőssége előzetes engedélyről gondoskodni
személyes vagy bizalmas beszélgetések rögzítése esetén vagy
egy fénykép készítése alkalmával egy másik személyről; a
mobiltelefon gyártója, értékesítője vagy viszonteladója (ideértve
a szolgáltatót) mentes mindennemű felelősségtől, amely a
mobiltelefon nem megfelelő használatából ered.
• AKKUMULÁTOR
A légi közlekedési szabályozások értelmében a termékéhez
tartozó akkumulátor nincs feltöltve. Használat előtt töltse fel.
Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:
- Ne kísérelje meg a hátlap felnyitását;
- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, kicserélését
vagy felnyitását;
- Ne szúrja ki telefonja hátlapját;
- Az elhasználódott telefont ne égesse el, ne a háztartási
hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60°C-nál
(140°F) magasabb hőmérsékleten.
Az egybeépített kialakítású telefont és akkumulátort a helyileg
érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell
selejtezni.
A telefonon, az akkumulátoron és a tartozékokon
található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a
termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő
pontokban kell leadni:
- A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen
berendezéseknek fenntartott szemetesekbe
- Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.
Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik,
így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók
lesznek.
Az Európai Unió országaiban:
Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el. Valamennyi
ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell
elhelyezni.
Az Európai Unió területén kívül:
Az ezt a jelet viselő berendezéscikkeket nem szabad a
szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az
ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladékújrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a
gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.
FIGYELEM: NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR
HASZNÁLATA ESETÉN FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY
KOCKÁZATA. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A
GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI SZERINT SELEJTEZZE LE.
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• TÖLTŐBERENDEZÉSEK
Az elektromos hálózati tápellátású töltőberendezések a
következő hőmérsékleti tartományban használhatók: 0°C (32°F)
és 45°C (113°F) között.
Az Ön telefonjához tartozó töltőkészülékek kielégítik
az információ-technológiai berendezések és az irodai
berendezéshasználat számára kidolgozott szabványokat.
Emellett megfelelnek a 2009/125/EK számú, környezetbarát
tervezésről szóló irányelv követelményeinek. Az eltérő
elektromos specifikációk miatt az egy adott területen beszerzett
töltőkészülék esetleg nem működik egy másik területen. A
töltőkészülékek csak erre a célra használandók.
Modell: QC13
Bemeneti feszültség: 100~240 V
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0 V/9,0 V/12,0 V
Kimeneti áram: 3,0 A/2,0 A/1,5 A
Kimeneti teljesítmény: 15,0 W/18,0 W/18,0 W
Átlagos aktív hatékonyság: 81,4 %
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%): 71,5 %
Terhelés nélküli energiafogyasztás: 0,08 W

Rádióhullámok..........................
A piaci bevezetést megelőzően valamennyi mobiltelefonnak
rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokkal (ICNIRP) vagy
az 2014/53/EU (RED) európai irányelvvel történő megfelelőségi
bizonyítvánnyal. A felhasználó és bármely más személy
egészségének megóvása és biztonsága az említett szabványok
vagy a szóban forgó irányelv alapvető követelménye.
EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK
VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI
IRÁNYELVEKNEK
Az Ön mobilkészüléke egy rádiójel továbbító és fogadó
berendezés. Tervezésénél fogva nem lépi át a nemzetközi
irányelvek által javasolt, rádióhullámoknak való kitettségi
értékeket (rádiófrekvenciás elektromágneses terek). Az
irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP)
dolgozta ki, és egy olyan jelentős biztonsági határértéket foglal
magában, amely szavatolja valamennyi személy biztonságát,
életkorra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül.
A rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó irányelvek
a fajlagos elnyelési arány vagy SAR érték néven ismert
mértékegységet használják. A mobilkészülékekre érvényes
SAR-határérték fej- és testközeli használat esetén 2 W/kg,
illetve végtagközeli használat esetén 4 W/kg.
A SAR értéket ellenőrző tesztek során normál használati
testhelyzeteket alkalmaznak, a készülék pedig legnagyobb
tanúsított kibocsátási teljesítményén sugároz minden egyes
tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP irányelveknek
megfelelő legmagasabb SAR értékei:
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A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak
mérésekor fennálló körülmények
Fejnél mért SAR
érték

LTE Band 20 + Wi-Fi
2,4G

1,30 W/kg

Test mellett mért
SAR érték (5 mm)

LTE Band 20 + Wi-Fi
2,4G

1,48 W/kg

SAR-határérték
végtagközeli
használat esetén (0
mm)

LTE Band 7 + Wi-Fi
5,0G

2,75 W/kg

Használat során a készülék valós SAR értékei általában
jóval a fentebbi értékek alatt maradnak. Ez azért van, mert
rendszerhatékonyság céljából és a hálózati interferenciák
minimalizálása érdekében a mobilkészülék üzemteljesítménye
automatikusan csökkentésre kerül, amikor egy híváshoz nincs
szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék
kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR érték.
Testhez közeli használatkor a SAR érték ellenőrzése 5
mm-es egymással szembeni távolság mellett történt. A
rádiófrekvenciáknak való kitettségre vonatkozó irányelveknek
való megfelelőség érdekében testhez közeli használat során
legkevesebb ilyen távolságra kell tartani a készüléket a testtől.
Jóváhagyással nem rendelkező tartozék használata esetén
győződjön meg arról, hogy a használt termék nem tartalmaz
semmilyen fémet, és a készüléket a jelzett távolságra tartja a
testtől.
Az Egészségügyi Világszervezet, az Amerikai Élelmiszerés Gyógyszerügyi Hivatal és hasonló szervezetek azt
javasolják, hogy azok a személyek, akiknek aggodalmaik
vannak és csökkenteni kívánják kitettségüket, használjanak
egy kihangosító készletet, amellyel a telefonhívások során
távol tarthatják a készüléket a fejüktől és a testüktől, vagy
csökkentsék a telefonálással töltött időt.
További információért látogassa meg a tcl.com weboldalt.
Az elektromágneses terekre és a közegészségre vonatkozó
részletesebb információt a http://www.who.int/peh-emf
weboldalon talál.
Telefonja beépített antennával rendelkezik. A legkedvezőbb
működtetés érdekében ne érintse meg és ne szedje szét.
Mivel a mobilkészülékek számos funkciót kínálnak, ezek
használata más pozícióban is történhet, mint a fül mellett. A
készülék headset vagy USB adatkábel használata esetén is
megfelel az érvényes előírásoknak. Más tartozék használata
esetén bizonyosodjon meg arról, hogy bármely használt termék
fémtől mentes és hogy a telefont minimum 5 mm-re tartja a
testtől.
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Licencek....................................
A microSD logó védjegy.
 Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG,
A
Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication
Ltd. és partnerei által történő használatuk
licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és
márkanevek azok megfelelő tulajdonosok
tulajdonát képezik.

TCL T782H készülékre
vonatkozó Bluetooth
nyilatkozat-azonosító:
D049108

A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegye.
A készülék Európa minden országában
használható.
Az 5150-5350 MHz-es sávszélesség használata beltérre van
korlátozva.
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A Google, a Google logó, az Android, az Android
logó, a Google Search TM, a Google Maps TM, a
Gmail TM, a YouTube, a Google Play Store és a
Hangouts TM a Google Inc. védjegyei.
Az Android robot a Google által megalkotott és megosztott
grafika reprodukciója vagy módosítása, használata pedig a
Creative Commons forrásmegjelölésre vonatkozó licencének
3.0 változata alapján történik (a jogi szöveg megjelenítéséhez
érintse meg a Google - jogi szabályozás lehetőséget a
Beállítások > Rendszer > A telefonról > Jogi információ
menüpontban) (1).
Az Ön által megvásárolt termék az mtd, msdosfs, netfilter/
iptables és initrd nyílt forráskódú (http://opensource.org/)
programokat és egyéb, a GNU General Public License és az
Apache License engedélyével alkalmazott nyílt forráskódú
programokat használ a tárgykódban.
Kérésre biztosítjuk Önnek az adott forráskódok teljes másolatát
a termék TCL Communication Ltd. általi forgalmazásától
számított három éves időszakban.
A forráskódok letölthetők a https://sourceforge.net/projects/tclmobile/files/ oldalról. A forráskód ingyenesen beszerezhető az
internetről.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szellemi
tulajdonjogok megsértését illetően a végfelhasználónak nyújtott
jótállás kizárólag az Európai Unió és az Európai Gazdasági
Térség tagállamaira, valamint Svájcra korlátozódik.
(1)

Előfordulhat, hogy egyes országokban nem áll
rendelkezésre.
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Amennyiben a termék az Európai Unión, Európai Gazdasági
Térségen, valamint Svájcon kívülre történő exportálás tárgyát
képezi, valamint ha a végfelhasználó a terméket az Európai
Unió, az Európai Gazdasági Térség, valamint Svájc területén
kívülre viszi, illetve ott használja, akkor a gyártó és beszállítói
termékre vonatkozó felelőssége, jótállása vagy kártalanítási
kötelezettsége érvényét veszti (ideértve a szellemitulajdonjogok megsértésével kapcsolatos összes kártalanítási
kötelezettséget).

Általános információ................
• Internetcím: tcl.com
• Forródrót: látogassa meg a weboldalunkat www.tcl.com/
global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html
• Gyártó: TCL Communication Ltd.
• Cím: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong
Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
• Elektronikus címke elérési útvonala: Érintse meg a
Beállítások > Rendszer > Biztonsági előírások lehetőséget
vagy üsse be a *#07# karaktereket a címkére vonatkozó
részletesebb információk érdekében (1).
Weboldalunkon megtekintheti a GYIK (Gyakran Ismételt
Kérdések) részt. Mindemellett e-mailben is elérhet bennünket
és felteheti kérdéseit.
A rádiófrekvenciás készülék az alábbi frekvenciasávokon és
maximális rádiófrekvenciás teljesítménnyel üzemel:
GSM 900: 33,5 dBm
GSM 1800: 31 dBm
UMTS B1/8 (2100/900): 24,5 dBm
LTE FDD B1/3/7 (2100/1800/2600): 24,5 dBm
LTE FDD B8/20/28 (900/800/700): 25 dBm
LTE TDD B38 (2600): 24,5 dBm
LTE TDD B40 (2300): 25 dBm
Bluetooth 2,4GHz-es sáv: 9,28 dBm
Bluetooth LE: 5,85 dBm
802.11 b/g/n 2,4GHz-es sáv: 16,10 dBm
802.11 a/n/ac 5GHz-es sáv: 15,53 dBm
NFC 13,56 MHz: -33,468 dBuA/m 10 m-en
• Szabályozási információk
A TCL Communication Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az TCL
T782H típusú rádiófrekvenciás készülék megfelel a 2014/53/EU
irányelv előírásainak.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő
weboldalon érhető el: www.tcl.com/global/en/servicesupportmobile/eu-doc.html
• További információk
A rádiófrekvenciás készülék rendeltetésszerű üzemelését
lehetővé tevő tartozékok és összetevők, valamint a szoftver
leírása az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegében
található meg, a következő weboldalon: www.tcl.com/global/en/
service-supportmobile/eu-doc.html
(1)

Országonként eltérő.
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Lopás elleni védelem

(1)

Az Ön telefonját egy IMEI-szám (a telefon sorozatszáma)
azonosítja a csomagolás címkéjén és a termék memóriájában.
Javasoljuk, hogy mielőtt először használatba veszi a telefont,
jegyezze le ezt a számot a *#06# billentyűsorozat beütésével,
majd tartsa ezt egy biztonságos helyen. Lehetséges, hogy a
rendőrség vagy a szolgáltató kéri majd öntől ezt a számot,
ha a telefonját ellopták. Ez a szám lehetővé teszi a telefon
blokkolását, ezáltal lehetetlenné téve azt, hogy azt harmadik
személy is használhassa, akár egy másik SIM-kártya
segítségével is.

Nyilatkozat
Lehetségesek bizonyos eltérések a használati útmutató
leírásai és a telefon működése között, függően a telefon
szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.
A TCL Communication Ltd. jogilag nem vonható felelősségre
az ilyen jellegű eltérésekért, sem pedig ezek esetleges
következményeiért, mely felelősség kizárólag a szolgáltatóra
hárul. A telefon olyan anyagokat tartalmazhat, beleértve a
végrehajtható vagy forráskód formában lévő alkalmazásokat
és szoftvereket is, amelyeket harmadik felek bocsátottak
rendelkezésre a készülékbe való integrálás érdekében
(„Harmadik felek anyagai”). A telefonon található összes
harmadik féltől származó anyag adott állapotban áll
rendelkezésre, bármilyen nemű kifejezett vagy vélelmezett
szavatosság vállalása nélkül. A vásárló elismeri, hogy a TCL
Communication Ltd. teljesített minden olyan minőségügyi
kötelezettséget, amely mobileszközök és telefonok gyártójaként
rá hárulnak, a szellemi tulajdonjog tiszteletben tartása mellett.
A TCL Communication Ltd. semmilyen címen nem vonható
felelősségre, amennyiben a harmadik felektől származó
anyagok egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek a
telefonon vagy bármilyen más eszközzel összefüggésben. A
törvény által megengedett mértékben a TCL Communication
Ltd. elhárít magától minden követelést, kérést, keresetet
vagy eljárást, különösképpen, de korlátozás nélkül ideértve
a károkozás miatt indított eljárásokat, a felelősség bármilyen
formájában, amelyek a harmadik féltől származó anyagok
bármilyen módú használatából vagy a használat kísérletéből
származnak. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a TCL
Communication Ltd. által ingyenesen biztosított, harmadik
féltől származó anyagok frissítése és bővítése a jövőben
fizetőssé válik. A TCL Communication Ltd. elhárít magától
minden felelősséget ezen további költségeket illetően, amelyek
kizárólag a vásárlóra hárulnak. A TCL Communication Ltd. nem
vonható felelősségre bármely alkalmazás el nem érhetősége
esetén, mivel ezeknek elérhetősége a vásárló országától és
szolgáltatójától függ. A TCL Communication Ltd. fenntartja a
jogot, hogy a telefonjaihoz előzetes értesítés nélkül bármikor
hozzáadhasson harmadik féltől származó anyagokat vagy
eltávolítson egyeseket. A TCL Communication Ltd. semmilyen
esetben nem tehető felelőssé a vásárló által az ilyen és ehhez
hasonló jellegű eltávolítás bármilyen következménye miatt.
(1)

Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás
elérhetőségével kapcsolatban.
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KORLÁTOZOTT GARANCIA....
• Fogyasztói törvények által biztosított további jogok
Fogyasztóként Önnek a jelen Korlátozott garancia keretében
biztosított jogokon felül törvényes (jogszabályon alapuló) jogai
is lehetnek (ilyenek például az Ön lakóhelye szerinti ország
fogyasztóvédelmi törvényei) (a továbbiakban „Fogyasztói
jogok”). A jelen Korlátozott garancia meghatároz bizonyos
helyzeteket, amikor a Gyártó biztosítja, illetve nem biztosítja
a TCL készülék javítását. A jelen Korlátozott garancia a TCL
készülék tekintetében az Ön egyetlen fogyasztói jogát sem
korlátozza vagy zárja ki.
• A gyártói garancia hatálya
A jelen gyártói Korlátozott garancia meghatározza a Gyártó
garanciális kötelezettségeit a Gyártó által vagy a Gyártó
nevében gyártott, a TCL márkájú hardvertermékekre és
tartozékaira (a továbbiakban „TCL készülék”) vonatkozóan.
A Gyártó az új TCL készülék végfelhasználónak minősülő
eredeti vásárlója (a továbbiakban „Ön”) felé garanciát vállal arra
vonatkozóan, hogy a TCL készülék normál használat esetén
anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz az Ön által eredeti
vásárlás napján kezdődő, a TCL készülék mindenkori típusától
függően megadott időtartamig (a továbbiakban „Garanciális
idő”).
A jelen Korlátozott garancia az Ön részéről nem átruházható.
Az alkalmazandó Garanciális idő az alábbiakban található:(1)(2)
TCL telefon és beépített akkumulátor

(1)

TCL tartozékok: USB kábel, töltő, fülhallgató

24 hónap (2)
12 hónap (2)

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely
megakadályozza Önt a telefon rendeltetésszerű használatában,
azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia
telefonját az eredeti számlával egyetemben.
Amennyiben a meghibásodást megerősíti a Gyártó vagy a
hivatalos szervizszolgáltatói, az Ön telefonja vagy annak
bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás
tárgyát képezi. A javítás vagy csere elvégzése során olyan
felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek
egyenértékű működést biztosítanak.
Ez a garancia fedezi a javítás vagy csere (munkaerő és
alkatrészek) költségeit, azonban nem terjed ki az egyéb
felmerülő költségekre.
Ez a garancia nem érvényes a mobiltelefon és/vagy tartozék
semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak
következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):
- a használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások
figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző
technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a
telefon használata történik;
(1)

(2)

Az újratölthető mobiltelefon-akkumulátor élettartama
beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam
tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati
beállításoktól függ.
A Garanciális idő attól függően változhat, hogy a vásárlás
melyik országban és/vagy milyen módon történt.
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-b
ármely, nem a Gyártó által biztosított vagy javasolt
berendezéshez történő csatlakoztatás;
- a Gyártó vagy annak leányvállalatai által nem engedélyezett
személyek által végzett javítások;
- a Gyártó által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren
vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy
változtatás;
- zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy
élelmiszerek beszivárgása, vegyi anyagok, rosszindulatú
fájlok/szoftverek (malware) behatolása vagy letöltése,
összeomlás, magas feszültség, korrózió, oxidáció.
Telefonja javítása nem lehetséges, amennyiben erről
hiányoznak a címkék vagy a sorozatszámok (IMEI), vagy ezek
módosítást szenvedtek.
A Gyártó vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította
keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé
semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás
nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az
adatvesztést és képek elvesztését.
Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett,
felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve
a vélelmezett garancia határidejének korlátozását, így
lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások
nem érvényesek Önre.
Ha TCL készülékét a garanciális idő alatt visszaküldik, de a
TCL készülékre a jelen korlátozott garancia nem terjed ki,
bármilyen elvégzett javításra vagy feldolgozásra a szokásos
feltételek és díjak kerülnek felszámításra.
Ha nem abban az országban él, ahol a TCL készüléket
eredetileg értékesítették az Ön számára, akkor
(a) előfordulhat, hogy a garanciális javítása vagy szervizelés
nem végezhető el;
(b) előfordulhat, hogy el kell fogadnia a feltételeket és/vagy
bizonyos költségeket (többek között a szállítási és kezelési
költségeket);
(c) a z esetlegesen lehetséges garanciális javítás vagy
szolgáltatás a szokásosnál hosszabb időt is igénybe vehet.
• Biztonsági másolat készítése az adatairól
Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az adatairól,
fájljairól, alkalmazásairól és beállításairól a lehetséges
működési problémák során esetlegesen bekövetkező
adatvesztés elleni védelem érdekében, többek között a TCL
készülék visszajuttatását megelőzően. Az adatok biztonsági
mentése az Ön felelőssége, de nem is a Gyártó felelőssége,
továbbá nem azé a kiskereskedőé, akitől megvásárolta a TCL
készüléket, és nem a hivatalos szolgáltatóé, akin keresztül Ön
igénybe vette a TCL készülék szervizelését, (javítását vagy
cseréjét).
Ha el kell küldenie / ott kell hagynia a TCL készülékét
szervizelés céljából, azt javasoljuk, hogy a készülékéről
távolítson el minden perifériát (memóriakártyát, SIM-kártyát),
valamint a személyes és bizalmas adatokat, mielőtt elküldi /
otthagyja a TCL készüléket.
A szerviz (javítás vagy csere) során a TCL készülék levő
tartalom törlésre, újraformatálásra vagy konfigurálásra kerülhet
az eredeti vásárlási állapotnak megfelelően (a szoftver aktuális
frissítéseire és frissítésére is figyelemmel), és a perifériák
eltávolításra kerülhetnek, amelyeket Ön így nem kaphat vissza.
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A jelen Korlátozott garancia nem terjed ki a TCL készülékéhez
tartozó adatainak, fájljainak vagy alkalmazásainak biztonsági
mentésére, visszanyerésére és helyreállítására.
Gyártó: TCL Communication Ltd.
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Magyar

