Veiligheids- en garantie
informatiegids

Dit product voldoet aan de geldende nationale
SAR-grenswaarden van 2,0 W/kg voor hoofd
en lichaam en 4,0 W/kg voor ledematen. U
kunt de specifieke maximum SAR-waarden
vinden in het gedeelte Elektromagnetische
www.sar-tick.com
Straling.
Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt
terwijl u het dicht bij uw lichaam houdt moet
u een goedgekeurd accessoire, zoals een
houder, gebruiken of anderszins zorgen voor
een afstand van 5 mm tot het lichaam om te
voldoen aan de vereisten voor blootstelling
aan radiogolven. Houd er rekening mee dat
het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook
als u niet belt.
UW GEHOOR BESCHERMEN
Om mogelijke schade aan uw gehoor te

voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren
bij een hoog geluidsniveau. Let goed op
wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor
houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.
UW OGEN BESCHERMEN
Klinische studies hebben aangetoond dat blauw
licht schade aan het netvlies kan veroorzaken.
TCL 20 Pro 5G bereikt een modus voor
weinig blauw licht door OLED-apparaten en
-materialen te optimaliseren. Omdat er geen
handmatige instellingen nodig zijn, blijft de
kleurentemperatuur van het scherm tijdens het
gebruik onveranderd, waardoor gebruikers een
algemene oogbescherming met weinig blauw
licht krijgen.
Tips:
- Gebruik uw apparaat niet voor lange periodes,
u kunt het beste elk uur 10 minuten rusten..
-
Kijk tijdens het rusten ver weg of doe
oogoefeningen om te ontspannen.
TCL 20 Pro 5G is onderscheiden met de
Hi-Res Audio-certificering. Hi-Res Audio
levert een audiokwaliteit die beter is dan die
van een CD en lijkt op die van de studioopname.
Kennisgeving:
Voor audio van hoge resolutie is een
compatibele headset vereist, u moet
mogelijk een headset met een Hi-Res Audiocertificering kopen.
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Adviezen voor veilig gebruik..
Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon
gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de
aanwijzingen uit deze handleiding.
• VEILIGHEID IN DE AUTO
Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele
telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook
wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening
(carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens
het autorijden niet te gebruiken.
Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar
muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan
gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.
De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen
veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het
ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:
- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags
te leggen;
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische
systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling
van de telefoon.
• GEBRUIK
Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.
Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.
In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan,
behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele
andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons
andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.
Neem contact op met uw arts en de fabrikant van het apparaat
om te bepalen of de werking van uw telefoon de werking van uw
medische apparaat kan verstoren.
Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid
bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan
alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor
gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations
of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel
gevaar voor ontploffing bestaat.
Schakel uw mobiele telefoon of draadloze apparaat uit in een
gebied waar explosieven worden gebruikt, of in gebieden waar
aangegeven staat dat "zenders/ontvangers" of "elektronische
apparaten" uitgeschakeld moeten worden om storingen in
ontstekingsmechanismen te voorkomen.
Als de telefoon aan staat, moet deze altijd op ten minste
15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden
(bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen,
enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat
niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.
Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al
aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de
telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor.
Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen
veroorzaken.
Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires
gebruiken of hiermee spelen.
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Als uw telefoon een verwisselbare behuizing heeft, moet u er
rekening mee houden dat de telefoon stoffen kan bevatten die
een allergische reactie kunnen veroorzaken.
Als uw telefoon een unibodyapparaat is kunt u de achterklep en
batterij niet verwijderen. Als u de telefoon uit elkaar haalt, vervalt
de garantie. De accu van de telefoon kan beschadigd raken
als u de telefoon uit elkaar haalt en kan gaan lekken, wat een
allergische reactie kan veroorzaken.
Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een
stofvrije omgeving.
Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden
(vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht,
enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij
temperaturen van 0 °C (32 °F) tot 40 °C (104 °F).
Bij temperaturen boven 40 °C (104 °F) kan de schermweergave
verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet
ernstig.
In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn
voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een
andere manier een alarmnummer kunt bellen.
Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de
telefoon te ontmantelen of te repareren.
Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet
om deze te buigen.
Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm
beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te
voorkomen.
Beschilder uw mobiele telefoon niet.
Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden
aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun
dochterondernemingen en die compatibel zijn met
uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun
dochterondernemingen
aanvaarden
geen
enkele
aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik
van andere laders of accu's.
Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke
gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op
papier bij.
Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen
flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen.
Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last
van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval
hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie
voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u
met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw
telefoon gebruikt.
Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te
letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van
het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van
de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende
verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen van ogen of spieren,
verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies.
Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren
wij het volgende:
- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent
of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
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-H
 oud het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder
speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken
of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten
in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen
aanhouden.
Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een
onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of
andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om
klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom
of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te
voorkomen.
• PRIVACYVERKLARING VAN APPARAATGEBRUIK
Als u uw apparaat verbindt met netwerken of andere apparaten
(zoals Wi-Fi, Bluetooth, NFC of een andere methode), worden
uw persoonlijke gegevens mogelijk hiermee gedeeld. Het
is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens
te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde
apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met
uw apparaat. Apparaten met Wi-Fi-functies moet u alleen
verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw apparaat
gebruikt als hotspot, moet u uw netwerk beveiligen. Deze
voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot
uw telefoon te voorkomen. Uw apparaat kan persoonlijke
gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een SIMkaart, geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor
dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u
uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft. Kies uw apps
en updates zorgvuldig en installeer alleen vanuit vertrouwde
bronnen. Sommige apps van derden kunnen namelijk invloed
hebben op de prestaties van product en/of toegang krijgen
tot privégegevens zoals accountgegevens, oproepgegevens,
locatiedetails en netwerkbronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de privacy- of veiligheidspraktijken van dergelijke derde
partijen.
Alle persoonlijke gegevens die u hebt gedeeld met TCL
Communication Ltd. worden verwerkt in overeenstemming
met onze Privacyverklaring. U kunt onze Privacyverklaring
bekijken op onze website: https://www.tcl.com/content/legalnotice/country-list.html
• PRIVACY
Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele
telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw
land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn
vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of
geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om
deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt
beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer.
De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst
toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen
maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of
voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant,
de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden
(evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist
gebruik van de mobiele telefoon.
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• ACCU
Vanwege luchtvaartregelgevingen is de accu van uw apparaat
niet opgeladen. Laad deze eerst op.
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:
-
Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische
stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke
dampen vormen.
- Bij een apparaat met een niet-verwijderbare accu mag u niet
proberen de accu uit te werpen of te vervangen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.
-
Bij een apparaat uit één stuk mag u niet proberen de
achterkant te openen of te doorboren.
- U moet de accu of telefoon niet verbranden, weggooien met
het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.
De telefoon en accu moeten worden weggegooid
in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke
milieuvoorschriften.
Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires
staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij
een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden
verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:
-
gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken
voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.
Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen
schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal
opnieuw kan worden gebruikt.
Landen binnen de Europese Unie:
U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.
Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de
doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten
worden ingeleverd.
Landen buiten de Europese Unie:
Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden
afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien
van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart
houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar
de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.
LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU
GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S
WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE
VOORSCHRIFTEN.
• LADERS
Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen
tussen 0 °C (32 °F) tot 40 °C (104 °F).
De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon, voldoen
aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur.
Ze voldoen ook aan de richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. Omdat
de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt
een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet
in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het
opladen van uw mobiele telefoon.
Model: QC13
Invoervoltage: 100~240 V
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitvoervoltage: 5,0 V/9,0 V/12,0 V
Uitgangsspanning: 3,0 A/2,0 A/1,5 A
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Uitgangsvermogen: 15,0 W/18,0 W/18,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: 81,4 %
Efficiëntie bij lage lading (10%): 71,5 %
Stroomverbruik bij geen lading: 0,1 W

Elektromagnetische Straling...
Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht
wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale
eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 2014/53/
EU (RED) De bescherming van de volksgezondheid en de
veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in
deze eisen en deze richtlijn.
DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE
RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN
Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het
apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten
voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden
aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen
zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke
organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge
om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen,
ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.
De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt
uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate).
De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg voor gebruik
bij het hoofd en dragen op het lichaam en 4 W/kg voor gebruik
op de ledematen.
Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het
apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik
van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SARwaarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor de apparaatmodellen
zijn:
De hoogste SAR-waarde voor dit model en
omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.
SAR-waarde bij gebruik
tegen het hoofd

LTE Band 1 +
Wi-Fi 5GHz

1,69 W/kg

SAR-waarde indien
gedragen op het lichaam
(5 mm)

UMTS 2100MHz +
Wi-Fi 2,4GHz

1,56 W/kg

SAR-waarde indien
gedragen op de
ledematen (0 mm)

CA (LTE Band 3
+ LTE Band 28) +
Wi-Fi 5GHz

3,33 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane
energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat
tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde.
Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij
verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt
gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.
Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de
bijbehorende SAR-waarde.
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Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat
wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een
scheidingsafstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen
inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het
lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste
op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een
niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat
het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich
op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.
Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en
de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard
dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen
beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de
telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens
oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.
Ga naar tcl.com voor meer informatie.
Nadere informatie over elektromagnetische velden en de
volksgezondheid is te vinden op de website http://www.who.
int/peh-emf.
Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor
een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of
beschadigen.
Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies
leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan
tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de
richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel.
Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat
het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten
minste 5 mm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.
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Licenties....................................
Het microSD-logo is een handelsmerk.
e term Bluetooth en de Bluetooth-logo's
D
zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en
worden door TCL Communication Ltd. en zijn
dochterondernemingen in licentie gebruikt.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn
eigendom van de respectieve eigenaren.

TCL T810H Bluetooth-verklaring
ID D035222
Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de
Wi-Fi Alliance.
Dit apparaat mag worden gebruikt in alle
Europese landen.
De band van 5150-5350 MHz mag uitsluitend binnenshuis
worden gebruikt:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

NO

IS

LI

CH

TR

UK (NI)

Google, het Google-logo, Android, het Androidlogo, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM,
YouTube, Google Play Store en Hangouts TM zijn
handelsmerken van Google Inc.
De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis
van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt
gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in
de Creative Commons 3.0-toeschrijvingslicentie (de tekst wordt
weergegeven wanneer u Juridische informatie van Google
bij Instellingen > Systeem > Over de telefoon > Juridische
informatie) (1) aanraakt.
U hebt een apparaat aangeschaft dat gebruikmaakt van de open
source-programma's (http://opensource.org/) mtd, msdosfs,
netfilter/iptables en initrd in objectcode en andere open sourceprogramma's gelicentieerd onder de GNU General Public
Licence en Apache Licence.
Wij voorzien u van een volledige kopie van de bijbehorende
broncodes op verzoek binnen een periode van drie jaar na de
distributie van het apparaat door TCL Communication Ltd.
U kunt de broncodes downloaden van https://sourceforge.net/
projects/tcl-mobile/files/. Het downloaden van de broncode van
internet is gratis.
We willen hierbij aangeven dat de garantie voor eindgebruikers
met betrekking tot de schending van intellectueleeigendomsrechten uitsluitend van toepassing is op de EU/EER/
Zwitserland.
(1)

Dit is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.
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Als en voor zover het Product wordt geëxporteerd, meegenomen
of gebruikt door een eindklant of eindgebruiker buiten de EU/
EER/Zwitserland, vervalt elke verantwoordelijkheid, garantie of
vrijwaring van de fabrikant en zijn leveranciers met betrekking
tot het Product (inclusief enige vrijwaring met betrekking tot de
schending van intellectuele-eigendomsrechten).

Algemene informatie................
• Website: tcl.com
• Hotline: Bezoek onze webite https://www.tcl.com/global/en/
mobile-support/hotline&service-center.html
• Fabrikant: TCL Communication Ltd.
• Adres: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong
Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
• Pad voor elektronisch label: Raak Instellingen > Systeem
> Regelgeving & veiligheid aan of druk op *#07# voor meer
informatie over labels (1).
Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde
vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.
Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden
en maximale radiofrequentie-energie:
GSM 900: 34 dBm
GSM 1800: 31 dBm
UMTS B1/8 (2100/900MHz): 24,5 dBm
LTE FDD B1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700MHz)
: 24,5 dBm
LTE TDD B38 (2600MHz): 24,5 dBm
LTE TDD B40 (2300MHz): 24 dBm
5G NR FDD n1/n3/n7 (2100/1800/2600MHz): 24 dBm
5G NR FDD n28 (700MHz): 24,5 dBm
5G NR TDD n40/n41 (2300/2500MHz): 24 dBm
5G NR TDD n78 (3500MHz): 23,5 dBm
Bluetooth 2,4GHz band: 9,47 dBm
Bluetooth LE 2,4GHz band: 4,91 dBm
802.11 b/g/n 2,4GHz band: 15,29 dBm
802.11 a/n/ac 5,0GHz band: 13,37 dBm
NFC 13,56 MHz: -17,481 dBuA/m op 10m
• Informatie over regelgeving
Hierbij verklaart TCL Communication Ltd. dat het type radioapparatuur TCL T810H voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op het volgende internetadres: www.tcl.com/global/
en/service-support-mobile/eu-doc.html.
• Extra informatie
De beschrijving van accessoires en onderdelen, waaronder
software, die het mogelijk maken dat de radioapparatuur werkt
zoals bedoeld, kan worden gevonden in de volledige tekst van
de EU-conformiteitsverklaring op het volgende internetadres:
www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html.

(1)

Is afhankelijk van het land.
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Beveiliging tegen diefstal

(1)

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het
serienummer van uw telefoon).Dit staat op het etiket van de
verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon.
Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon
voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie *#06# in om
het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats.
De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele
diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw
telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden
gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in
de telefoon wordt geplaatst.

Disclaimer
In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie
van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider
verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en
de feitelijke werking van de telefoon.
TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk voor
dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële
gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de
provider. Dit apparaat kan materialen bevatten, waaronder
applicaties en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn
verstrekt door derden voor gebruik op dit apparaat ('materialen
van derden'). Alle materialen van derden op deze telefoon worden
als zodanig ('as is') geleverd zonder enige vorm van expliciete of
impliciete garantie. De koper aanvaardt dat TCL Communication
Ltd. heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het
verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in
overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCL
Communication Ltd. is op geen enkel moment verantwoordelijk
als materialen van derden niet of niet volledig werken op deze
telefoon of in combinatie met een ander apparaat. Voor zover
maximaal toegestaan door de wet, wijst TCL Communication
Ltd. alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims,
eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet
beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht,
onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend
uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot
het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast
kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder
kosten worden verstrekt door TCL Communication Ltd., in de
toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades.
TCL Communication Ltd. wijst elke verantwoordelijkheid voor
dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten
laste van de koper vallen. TCL Communication Ltd. kan niet
aansprakelijk worden gesteld als een of meer applicaties niet
beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid afhankelijk is van
het land en de provider van de koper. TCL Communication Ltd.
behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder
voorafgaande kennisgeving materialen van derden toe te voegen
aan of te verwijderen van zijn telefoons. In geen geval kan TCL
Communication Ltd. door de koper aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele gevolgen van een dergelijke verwijdering.
(1)

Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar
is.
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BEPERKTE GARANTIE............
• Aanvullende
rechten
op
grond
van
de
consumentenwetgeving
Als consument heeft u mogelijk recht op wettelijke rechten in
aanvulling op de rechten in deze beperkte garantie (zoals de
consumentenrechten die gelden in het land waarin u woont)
('Consumentenrechten'). Deze beperkte garantie zet bepaalde
situaties uiteen waarin de fabrikant wel of niet een oplossing zal
bieden voor het TCL-apparaat. Deze beperkte garantie beperkt
geen van uw Consumentenrechten met betrekking tot het TCLapparaat en sluit die rechten ook niet uit.
• Garantiedekking van de fabrikant
Deze Beperkte Garantie van de Fabrikant zet de
garantieverantwoordelijkheden van de Fabrikant uiteen met
betrekking tot hardware van TCL en accessoires gemaakt door
of uit naam van de Fabrikant.
De Fabrikant garandeert de oorspronkelijke eindgebruiker/
koper ('u') van een nieuw TCL-apparaat dat het TCL-apparaat
vrij zal zijn van gebreken in het materiaal en de afwerking bij
normaal gebruik in een periode die begint vanaf de datum
van de oorspronkelijke aankoop door u tot aan de volgende
vastgestelde periode voor elk toepasselijk type TCL-apparaat
('de Garantieperiode').
Deze Beperkte Garantie is niet door u overdraagbaar.
De toepasbare Garantieperiode is als volgt:(1)(2)
TCL-telefoon en ingebouwde accu

(1)

24 maanden (2)

TCL-accessoires: USB-kabel, oplader, oordopjes 12 maanden (2)
In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze
niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk
hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele
factuur overhandigen.
Als het defect door TCL of erkende serviceproviders wordt
bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen
of gerepareerd. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde
onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe
onderdelen.
Deze garantie dekt de kosten van reparatie of vervanging
(arbeidsloon en onderdelen ), maar alle overige kosten zijn
uitgesloten.
Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw
telefoon en/of accessoires (zonder enige beperking).
- Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie
of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het
geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
-
Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is
bijgeleverd of wordt aanbevolen door de fabrikant.
-
Het repareren van de telefoon door personen die niet zijn
goedgekeurd door de fabrikant of zijn dochterondernemingen.
(1)

(2)

De levensduur van de oplaadbare accu van de telefoon
met betrekking tot gesprekstijd, stand-bytijd en de totale
gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden
en de netwerkconfiguratie.
De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van het land
van aankoop en/of de wijze van aankoop.
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-H
 et bewerken, aanpassen of wijzigen van de software of
hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door de
fabrikant.
-
Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid,
het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën,
het openen of downloaden van malafide bestanden/software
(malware), het crashen van de telefoon, piekspanning,
corrosie, oxidatie.
Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of
serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.
In geen geval is de fabrikant of zijn dochterondernemingen
aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van
welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële
of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor
zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.
In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van
indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur
van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande
beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.
Als uw TCL-apparaat aan u wordt teruggegeven tijdens de
garantieperiode, maar uw TCL-apparaat niet wordt gedekt onder
deze beperkte garantie, dan kunnen voorwaarden en kosten
voor enige reparatie of verwerking gelden.
Als u niet in het land woont waar het TCL-apparaat oorspronkelijk
aan u is verkocht,
(a) is reparatie of dienstverlening volgens deze garantie wellicht
niet mogelijk.
(b) 
moet u wellicht instemmen met de voorwaarden en/of
toestemmen bepaalde kosten te betalen (inclusief, maar niet
beperkt tot verzend- en verwerkingskosten).
(c) kan de reparatie of dienstverlening volgens deze garantie
mogelijk langer dan normaal duren.
• Maak back-ups van uw gegevens
U dient van UW TCL-apparaatgegevens, -software, -applicaties
en -informatie regelmatig een back-up te maken als
waarborg tegen mogelijke operationele problemen, inclusief
voorafgaand aan de teruggave van het TCL-apparaat. De
back-up van gegevens is uw verantwoordelijkheid en niet de
verantwoordelijkheid van de fabrikant, de verkoper bij wie u het
TCL-apparaat hebt gekocht of de erkende serviceprovider die
u heeft geholpen of een reparatie of een vervanging van het
TCL-apparaat heeft uitgevoerd, (reparatie of vervanging van
het TCL-apparaat).
Als u uw TCL-apparaat moet verzenden/achterlaten voor
dienstverlening, raden we u aan om eventuele randapparatuur
(geheugenkaart, SIM-kaart) en persoonlijke en vertrouwelijke
gegevens van uw apparaat te verwijderen voor u het achterlaat/
verzendt.
Tijdens het onderhoud, de reparatie of vervanging kan inhoud op
uw TCL-apparaat worden verwijderd, geformatteerd of worden
geconfigureerd naar de fabrieksinstellingen (onderhevig aan de
huidige updates en software-upgrades) en wordt randapparatuur
die wordt verwijderd mogelijk niet aan u teruggegeven.
Deze beperkte garantie dekt niet de back-up, het herstel en de
herinstallatie van uw gegevens, software en applicaties op het
TCL-apparaat.
Fabrikant: TCL Communication Ltd.
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