Sikkerheds- og garantiinformation

SAR

Dette produkt opfylder gældende nationale
maksimale SAR-værdier på 2,0 W/kg for
hoved og krop og 4,0 W/kg for ekstremiteter.
De bestemte, maksimale SAR-værdier kan
findes i afsnittet Radiobølger.
Når du bærer rundt på produktet eller bærer
det på kroppen, skal du bruge et godkendt
tilbehør, som f.eks. et etui, eller holde det i
en afstand på 5 mm fra kroppen for at sikre
overholdelse af kravene om RF-udsættelse.
Bemærk, at produktet kan transmittere,
selvom du ikke foretager et telefonopkald.
BESKYT DIN HØRELSE
For at forhindre eventuelle høreskader, må du
ikke lytte ved høje lydstyrker i lange perioder.
Vær forsigtig, når du holder telefonen tæt på
øret, mens højttaleren er i brug.
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Sikkerhed og brug....................
Det anbefales, at du læser dette kapitel omhyggeligt, før du
bruger telefonen. Producenten fraskriver sig et hvert ansvar for
skader, der opstår som en følge af forkert brug eller brug, der ikke
følger de anvisninger, der er givet her.
• TRAFIKSIKKERHED
Da undersøgelser viser, at brug af en telefon under kørsel
udgør en reel risiko, selv når der bruges et håndfrit sæt (bilsæt,
headset...) anbefales det, at førere ikke bruger deres telefon, når
køretøjet ikke er parkeret.
Brug ikke telefonen og headset til at lytte til musik eller radioen
under kørsel. Brug af headset kan være farligt og forbudt i nogle
områder.
Når telefonen er tændt, udsender den elektromagnetiske bølger,
der kan interferere med køretøjets elektroniske systemer, som
f.eks. ABS-bremser eller airbags. Sådan undgår du, at der opstår
problemer:
- Anbring ikke din telefon på instrumentbrættet eller i et område,
der anvendes af en airbag,
-
Tjek hos din bilforhandler eller bilproducent, for at sikre
at instrumentbrættet er tilstrækkeligt beskyttet mod
radiofrekvensenergi fra telefonen.
• BETINGELSER FOR BRUG
Det anbefales, at telefonen slukkes jævnligt for at forbedre
ydeevnen.
Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly.
Sluk for telefonen, når du er hos lægen eller på hospitalet,
undtaget i særlige dertil egnede områder. Som med anden slags
udstyr nu i almindeligt brug, kan telefoner interferere med andre
elektriske eller elektroniske enheder eller udstyr, der bruger
radiofrekvens.
Rådfør dig med din læge og producenten af enheden med henblik
på at fastslå, hvorvidt benyttelse af din telefon kan interferere med
driften af dit medicinske udstyr.
Sluk for telefonen, når du er nærheden af gas eller brandbare
væsker. Følg alle skilte og anvisninger, der er sat op på
brændstofdepoter, tankstationer eller kemikaliefabrikker eller i
andre potentielt eksplosive omgivelser.
Sluk for din mobiltelefon eller trådløse enhed, når du
befinder dig i et område, hvor der foregår eksplosioner, eller
i områder med opslag, der anmoder om, at man slukker for
"tovejskommunikerende radioer eller "elektronisk udstyr", så
disse ikke interfererer med eksplosionerne.
Når telefonen er tændt, skal den holdes mindst 15 cm borte fra
medicinske enheder, som f.eks. pacemakere, høreapparater,
insulinpumper mv. Især når du bruger telefonen, skal du holde
den mod øret på den modsatte side af enheden, hvis nogen.
Besvar opkaldet, før du holder telefonen mod øret for at undgå
høreskader. Tag også telefonen væk fra øret, når du bruger
"håndfri" tilstand, da den forstærkede lydstyrke kan forårsage
høreskader.
Lad ikke børn bruge telefonen og/eller lege med telefonen og
tilbehøret uden overvågning.
Hvis din telefon har et aftageligt cover, bedes du bemærke, at
telefonen kan indeholde stoffer, der kan forårsage en allergisk
reaktion.
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Bemærk, at din telefon er en enhed i ét stykke. Bagdækslet og
batteriet kan ikke fjernes. Hvis du skiller telefonen ad, er garantien
ikke længere gældende. Desuden kan batteriet blive beskadiget,
hvis telefonen skilles ad, og der kan opstå lækage af stoffer, som
kan fremkalde en allergisk reaktion.
Håndter altid telefonen med forsigtighed, og opbevar den et rent
og støvfrit sted.
Lad ikke telefonen blive udsat for dårligt vejr eller forhold i
omgivelserne (fugt, regn, indtrængende væsker, støv, søluft osv.).
Producentens anbefalede driftstemperatur er mellem 0°C (32°F)
til 40°C (104°F).
Ved en temperatur over 40 °C (104°F) kan skærmens læsbarhed
blive forringet, selvom dette er midlertidigt og ikke alvorligt.
Undgå selv at åbne, reparere eller skille telefonen ad.
Undgå at tabe, kaste eller bøje telefonen.
Brug ikke telefonen, hvis glasskærmen bliver beskadiget, får
revner eller går i stykker for at undgå personskade.
Mal ikke på den.
Brug kun batterier, batteriopladere og tilbehør, der anbefales
af TCL Communication Ltd. og associerede virksomheder, og
som er kompatible med din telefonmodel. TCL Communication
Ltd. og deres associerede virksomheder fraskriver sig alt ansvar
for skader, der er forårsaget af brugen af andre opladere eller
batterier.
Husk at tage sikkerhedskopier, eller gem en skriftlig optegnelse
med alle vigtige oplysninger, der er gemt på din telefon.
Nogle mennesker kan få epileptiske anfald eller blackout, når
de udsættes for blinkende lys, eller når de spiller videospil.
Sådanne anfald og blackout kan også opstå hos mennesker,
der aldrig tidligere har anfald eller blackout. Hvis du har
oplevet krampeanfald eller blackouts, eller det forekommer hos
familiemedlemmer, skal du rådføre dig med din læge, før du
spiller videospil på din telefon eller anvender en funktion med
blinkende lys på telefonen.
Forældre bør overvåge deres børns brug af videospil eller andre
funktioner, der omfatter blinkende lys på telefoner. Alle personer
bør stoppe brug og rådføre sig med en læge, hvis nogen af
følgende symptomer opstår: Krampetrækninger, trækninger i
øjne eller muskler, bevidsthedstab, ufrivillige bevægelser eller
disorientering.
Tag følgende sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse
sandsynligheden for sådanne symptomer:
- Spil eller anvend ikke en funktion med blinkende lys, når du er
træt eller har brug for søvn.
- Hold en pause på mindst 15 minutter hver time.
- Spil i et rum, hvor alle lys er tændt.
- Spil så langt væk fra skærmen som muligt.
- Hvis du bliver træt i hænder, håndled eller arme, eller de bliver
ømme, mens du spiller, skal du stoppe og hvile dig i nogle timer,
før du spiller igen.
- Hvis du fortsat har ømme hænder, håndled eller arme under
eller efter du spiller, skal du stoppe spillet og søge læge.
Når du spiller på din telefon, kan du indimellem opleve ubehag
i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen.
Følg anvisningerne for at undgå problemer, som f.eks.
senebetændelse, karpaltunnelsyndrom eller andre lidelser i
knogler og muskler.
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• MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE
OPLYSNINGER VEDRØRENDE BRUG AF ENHEDER
Hvis du forbinder din enhed med netværk eller andre enheder
(som f.eks. Wi-Fi, Bluetooth, NFC eller enhver anden metode),
bør du være opmærksom på, at visse af dine personlige
oplysninger kan deles med dem. Det er dit eget ansvar at
beskytte dine personlige data, ikke at dele dem med
uautoriserede enheder eller tredjepartsenheder sluttet til din
enhed. For så vidt angår produkter med Wi-Fi-funktioner bør
du kun slutte disse til troværdige Wi-Fi-netværk. Og bruger
du (hvor muligt) dit produkt som et hotspot, skal du huske
at beskytte dit netværk. Disse forholdsregler medvirker til at
forhindre uautoriseret adgang til din telefon. Dit produkt kan
gemme personlige informationer forskellige steder, inklusive
SIM-kort, hukommelseskort og indbygget hukommelse. Sørg
for at fjerne eller rydde alle personlige informationer, inden du
genbruger, returnerer eller bortgiver dit produkt. Udvælg dine
apps og opdateringer omhyggeligt og installer kun dem, der
kommer fra troværdige kilder, så det undgås at en tredjeparts
apps får indflydelse på dit produkts ydelse og/eller har adgang til
personlige oplysninger, herunder kontooplysninger, opkaldsdata,
placering og netværksressourcer. Vi har intet ansvar for sådanne
tredjepartleverandørers praksis vedrørende beskyttelse af
personlige oplysninger eller sikkerhed.
Alle personlige oplysninger, som du har delt med TCL
Communication Ltd., vil blive behandlet i henhold til vores
Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan se
vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger ved at
besøge vores websted: https://www.tcl.com/content/legal-notice/
country-list.html
• PERSONLIGE OPLYSNINGER
Bemærk, at du skal overholde de love og bestemmelser, der
gælder i din jurisdiktion eller andre jurisdiktioner, hvor du bruger
telefonen, uanset om du bruger telefonen til at tager billeder
eller optage lyd. I henhold til sådanne love og bestemmelser
kan det være strengt forbrudt at tage fotos og/eller optage andre
personers tale eller nogen af deres personlige kendetegn og
reproducere eller distribuere dem, da dette kan blive betragtet
som krænkelse af privatlivets fred. Det er alene brugerens ansvar
at sikre, at forudgående tilladelse om nødvendigt indhentes
med henblik på at optage private eller fortrolige samtaler eller
tage et foto af en anden person. Producenten, forhandleren
eller sælgeren af telefonen (herunder udbyderen) fraskriver sig
ethvert erstatningsansvar, der kan opstå som følge af ukorrekt
brug af telefonen.
• BATTERI
I overensstemmelse med luftreglerne er batteriet i dit produkt ikke
opladet. Det skal oplades før brug.
- Forsøg ikke at åbne batteriet (pga. risikoen for giftige dampe
og forbrændinger).
- Forsøg aldrig at udtage eller udskifte batterier i enheder, der har
batterier, som ikke kan udtages.
-
Undlad at punktere, adskille eller forårsage kortslutning i
batteriet.
- Undlad at forsøge at åbne eller punktere coveret på såkaldt
unibody-enheder.
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-U
ndlad at brænde eller bortskaffe et brugt batteri med
husholdningsaffaldet eller at opbevare det ved temperaturer
over 60 °C.
- Telefonen og batteriet skal bortskaffes i henhold til de gældende
lokale miljøregler.
Dette symbol på telefonen, batteriet og tilbehøret betyder,
at disse produkter skal bringes til indsamlingssteder ved
endt levetid:
- Kommunale affaldscentre med specifikke beholdere til
disse udstyrsartikler;
- Indsamlingsbeholdere på salgssteder.
Komponenterne vil så blive genbrugt, hvilket forhindrer, at miljøet
belastes.
I EU-lande:
Disse indsamlingssteder er gratis at anvende.
Alle produkter med dette skilt skal bortskaffes på disse
indsamlingssteder.
I retsområder uden for EU:
Elementer i udstyr med dette symbol må ikke bortskaffes med
det almindelige husholdningsaffald, hvis din retskreds eller region
har egnede genbrugs- og indsamlingsfaciliteter. De skal i stedet
bringes til indsamlingssteder til genbrug.
FORSIGTIG DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS
BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE BORTSKAF
BRUGTE BATTERIER I OVERENSSTEMMELSE MED
ANVISNINGERNE.
Bortskaffelse af batteriet i en brand eller en varm ovn, eller
mekanisk knusning eller skære batteriet, kan resultere i en
eksplosion.
Hvis batteriet efterlades i et miljø med ekstremt høje temperaturer,
kan det også resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar
væske eller gas.
På samme måde kan det medføre en eksplosion eller lækage af
brændbar væske eller gas, hvis batteriet udsættes for ekstremt
lavt lufttryk.
• OPLADERE
Opladere, der forsynes med strøm via stikkontakt, fungerer inden
for et temperaturområde på: 0 °C (32°F) til 40 °C (104°F).
De opladere, der er udviklet til din telefon, opfylder
sikkerhedsstandarden for brug af informationsteknologiudstyr og
kontorudstyr. De overholder også økodesigndirektivet 2009/125/
EC. På grund af forskellige gældende elektriske specifikationer
fungerer en oplader, som du købte i én retskreds, muligvis ikke i
en anden retskreds. De må kun anvendes til dette formål.
Denne enhed er kompatibel med opladeren, som overholder
de følgende standarder, i henhold til den almindelige
mobiltelefonoplader:
- EN301 489-34 V2.1.1 Endeligt udkast (2017-04)
- EN 62684:2018
Model(1):UC13
Indgangsspænding: 100~240 V
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V
Udgangsstrøm: 2,0A
Udgangsstyrke: 10,0W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 79,0 %
(1)
Afhængigt af den enhed du har købt.
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Strømforbrug uden belastning: 0,08W
Model(1): QC13
Indgangsspænding: 100~240 V
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0V/9,0V/12,0V
Udgangsstrøm: 3,0A/2,0A/1,5A
Udgangsstyrke: 15,0W/18,0W/18,0W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 81,4 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 71,5 %
Strømforbrug uden belastning: 0,08W

Radiobølger...............................
Bevis for overholdelse af internationale standarder (ICNIRP) eller
det europæiske direktiv 2014/53/EU (RED) er påkrævet for alle
telefonmodeller, før de kan komme på markedet. Beskyttelse
af brugeren og alle andre personers helbred og sikkerhed er et
vigtigt krav i disse standarder eller dette direktiv.
DENNE
ENHED
OVERHOLDER
INTERNATIONALE
RETNINGSLINJER OM UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER.
Din telefon er en radiosender og -modtager. Den er udviklet til
ikke at overskride de grænser for udsættelse for radiobølger
(radiofrekvenselektromagnetiske felter), der er anbefalet i
internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udviklet af
en uafhængig videnskabelig organisation (ICNIRP) og har en
betragtelig sikkerhedsmargen, der er udviklet med henblik på at
sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbred.
Retningslinjerne for radiobølgeudsættelse bruger en måleenhed,
der kaldes SAR, eller Specific Absorption Rate. SAR-grænsen
for mobile enheder er 2 W/kg for SAR på hovedet og båret på
kroppen og 4 W/kg for SAR på ekstremiteterne.
Tests for SAR udføres ved hjælp af standardbetjeningsstillinger
med enheden, der sender ved dens højeste certificerede
strømniveau i alle testede frekvensbånd. De højeste SAR-værdier
under ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:
Maks. SAR-værdi for denne model og betingelser,
hvorunder det blev optaget
SAR - hoved

LTE Band 8 + Wi-Fi 2,4G

0,81 W/kg

Kropsbåren SAR
(5 mm)

LTE Band 1 + Wi-Fi 2,4G

1,43 W/kg

Ekstremitet SAR
(0 mm)

LTE Band 3 + Wi-Fi 2.4G

3,12 W/kg

Under brug er de faktiske SAR-værdier for denne telefon
sædvanligvis godt under de værdier, der er angivet ovenfor.
Dette skyldes, at din telefons driftseffekt automatisk mindskes,
når den ikke er nødvendig for opkaldet, for at optimere systemets
effektivitet og minimere interferens på netværket. Jo lavere
telefonens strømoutput er, desto lavere er SAR-værdien.
En SAR-test af mobiltelefonen båret på kroppen er blevet udført
med en afstand på 5 mm. For at opfylde retningslinjerne for
RF-udsættelse, når telefonen bæres på kroppen og betjenes, skal
enheden anbringes mindst denne afstand fra kroppen.
(1)

Afhængigt af den enhed du har købt.
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Hvis du ikke bruger et godkendt tilbehør, skal du sørge for, at
uanset hvilket produkt, der bruges, så er det fri for metal, og det
holder telefonen den angivne afstand fra kroppen.
Organisationer, som f.eks. World Health Organization og US
Food and Drug Administration har oplyst, at hvis man bekymrer
sig om udsættelse og ønsker at reducere den, kan man bruge en
håndfri enhed for at holde telefonen væk fra hovedet og kroppen
under telefonopkald eller reducere det omfang af tid, der bruges
på telefonen.
Se tcl.com for yderligere oplysninger.
Yderligere oplysninger om elektromagnetiske felter og offentlig
sundhed findes på følgende websted: http://www.who.int/pehemf.
Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Du bør undgå
at røre den eller forringe den for at opnå optimal ydelse.
Da mobilenheder tilbyder en række funktioner, kan de bruges
i andre stillinger end mod øret. I sådanne tilfælde vil telefonen
overholde retningslinjerne, når den bruges med headset eller
USB-datakabel. Hvis du bruger andet tilbehør, skal du sørge for,
at det ikke indeholder metal, og at det anbringer telefonen mindst
5 mm fra kroppen, uanset hvilket produkt der er tale om.

Licenser.....................................
microSD-logoet er et varemærke.
rdet Bluetooth og Bluetooth-logoerne ejes
O
af Bluetooth SIG, Inc., og al brug af sådanne
mærker af TCL Communication Ltd. og deres
associerede virksomheder sker under licens.
Andre varemærker og varebetegnelser tilhører de
respektive ejere.

TCL T671H Bluetooth-erklæring
ID D052688

Wi-Fi-logoet er kvalitetsmærke tilhørende Wi-Fi
Alliance.
Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske
lande.
Denne enhed kan betjenes uden begrænsninger i
enhver af EU-medlemsstaterne.
Google, Google-logoet, Android, Android-logoet,
Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM,
YouTube, Google Play Store, and Hangouts TM er
varemærker tilhørende Google Inc.
Android-robotten er reproduceret eller modificeret på basis af
arbejde, der er oprettet og videregivet af Google, og anvendt i
henhold til de vilkår, der er beskrevet i Creative Commons 3.0
Attribution License (teksten vises, hvis du trykker på Googles
bestemmelser i Indstillinger > System > Om telefonen >
Juridiske oplysninger) (1).
Du har købt et produkt, der bruger open source-programmerne
(http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables og initrd
i objektkode og andre open source-programmer, der er givet i
licens under GNU General Public License og Apache License.
(1)

Er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.
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Vi leverer gerne en komplet kopi af de tilhørende kildekoder efter
anmodning inden for tre år, efter at produktet blev distribueret af
TCL Communication Ltd.
Du kan hente kildekoder fra https://sourceforge.net/projects/tclmobile/files/. Kildekoden kan hentes gratis på internettet.
Vi pointerer hermed, at slutbrugergarantien for overtrædelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder alene er begrænset til EU/
EØS/Schweiz.
Hvis og i det omfang produktet eksporteres, tages med eller
bruges af slutkunden eller slutbrugeren uden for EU/EEA/
Schweiz udløber ethvert ansvar, garanti eller erstatning fra
producenten og dennes leverandører med hensyn til produktudløb
(herunder erstatning i forbindelse med krænkelser af intellektuelle
ejendomsrettigheder).

Generelle oplysninger..............
• Internetadresse: tcl.com
• Kundetjeneste: Gå til vores websted www.tcl.com/global/en/
service-support-mobile/hotline&service-center.html
• Producent: TCL Communication Ltd.
• Adresse: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
• Elektronisk mærkningsvej: Tryk Indstillinger > System >
Regulering & sikkerhed eller tryk på *#07#, for at finde mere
information om mærkning (1).
På vores websted kan du finde afsnittet med ofte stillede
spørgsmål (FAQ/Frequently Asked Questions). Du kan endvidere
kontakte os via e-mail og stille os spørgsmål.
Dette radioudstyr fungerer på følgende frekvensbånd og
maksimale radiofrekvensstyrke:
GSM 900: 34 dBm
GSM 1800: 30,5 dBm
UMTS B1 (2100): 24 dBm
UMTS B8 (900): 25 dBm
LTE FDD B1/3/7/20 (2100/1800/2600/800): 24 dBm
LTE FDD B8 (900): 24,3 dBm
LTE FDD B28(700): 24,5 dBm
LTE TDD B38 (2600): 24 dBm
LTE TDD B40 (2300): 23,5 dBm
Bluetooth 2,4GHz bånd: 8,16 dBm
Bluetooth LE 2,4GHz bånd: 8,16 dBm
802,11 b/g/n 2,4 GHz bånd: 18,39 dBm
NFC 13,56 MHz: -27,833 dBuA/m ved 10m
• Juridiske oplysninger
TCL Communication Ltd erklærer hermed, at radiotilbehørstypen
TCL T671H overholder Direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig
på følgende internetadresse: www.tcl.com/global/en/servicesupport-mobile/eu-doc.html

(1)

Er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.
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• Yderligere oplysninger
Beskrivelsen af tilbehør og komponenter, inklusive software, der
gør det muligt for radioudstyret at fungere som tilsigtet, kan fås
i EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst på følgende
internetadresse: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/
eu-doc.html

Beskyttelse mod tyveri

(1)

Din telefon identificeres gennem et IMEI (telefonens
serienummer), der er vist på emballagemærkatet og i telefonens
hukommelse. Det anbefales, at du noterer dig nummeret, første
gang du bruger telefonen, ved at indtaste *#06# og opbevarer
det et sikkert sted. Politiet eller din udbyder spørger muligvis om
dette, hvis telefonen bliver stjålet. Dette nummer gør det muligt
at spærre telefonen, hvilket forhindrer en tredjeperson i at bruge
den, selv med et andet SIM-kort.

Ansvarsfraskrivelse
Der kan være forskelle mellem beskrivelsen i brugervejledningen
og telefonens betjening afhængigt af telefonens softwareversion
eller specifikke udbydertjenester.
TCL Communication Ltd. kan ikke holdes juridisk ansvarlig
for sådanne forskelle, hvis der findes nogen, og heller ikke for
mulige konsekvenser deraf. Ansvaret påhviler alene operatøren.
Telefonen kan indeholde materiale, herunder applikationer og
software i eksekverbar eller kildekodeform, som er leveret af
tredjeparter til inddragelse i nærværende telefon ("Materiale fra
tredjepart"). Alle Materialer fra tredjepart i denne telefon leveres
"som de er" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller
underforstået. Køberen forstår, at TCL Communication Ltd.
har overholdt alle forpligtelser vedrørende kvalitet, der påhviler
dem som producent af mobilenheder og -telefoner, og overholdt
bestemmelser om ophavsret. TCL Communication Ltd. vil på intet
tidspunkt påtage sig ansvaret for, hvis Materialer fra tredjeparter
ikke fungerer eller kan køre på denne telefon eller i interaktion
med enhver anden enhed. TCL Communication Ltd. fraskriver
sig det i loven maksimalt tilladte omfang af erstatningsansvar ved
eventuelle krav, retssager eller retshandlinger og mere specifikt
– men ikke begrænset til – retshandlinger om erstatningspligt i
forbindelse med en hvilken som helst teori, der opstår gennem
en hvilken som helst brug eller forsøg på at bruge sådanne
Materialer fra tredjepart. De tilstedeværende Materialer fra
tredjepart, der leveres gratis af TCL Communication Ltd., kan
desuden være underlagt betalte opdateringer og opgraderinger
i fremtiden. TCL Communication Ltd. fraskriver sig alt ansvar
vedrørende sådanne ekstra omkostninger, som skal bæres
af køberen alene. TCL Communication Ltd. kan ikke holdes
ansvarlig for manglende tilgængelighed af en applikation, da
dens tilgængelighed afhænger af køberens land og udbyderen.
TCL Communication Ltd. forbeholder sig retten til når som helst
at tilføje eller fjerne Materialer fra tredjepart fra telefonen uden
forudgående varsel. Køberen kan under ingen omstændigheder
holde TCL Communication Ltd. ansvarlig for konsekvenserne af
en sådan fjernelse.

(1)

Kontakt
netværksudbyderen
tjenestetilgængelighed.
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BEGRÆNSET GARANTI..........
• Yderligere
rettigheder
i
henhold
til
forbrugerbeskyttelseslovgivning
Som forbruger kan du have juridiske (lovbestemte) rettigheder,
som går ud over, hvad der er bestemt i denne begrænsede
garanti, som f.eks. forbrugerbeskyttelseslovgivningen i det
land, du bor i ("forbrugerrettigheder"). Denne begrænsede
garanti fastsætter særlige situationer, hvor producenten leverer
- eller ikke lever - en erstatning for TCL-enheden. Denne
begrænsede garanti begrænser eller udelukker ikke nogen af
dine forbrugerrettigheder i forhold til TCL-enheden.
• Producentgarantiens dækning
Denne begrænsede producentgaranti fastslår, hvilke
garantiforpligtelse producenten har i forhold til hardware og
tilbehør under TCL-varemærket, som er fremstillet af eller på
vegne af producenten.
Producenten garantere over for den oprindelige slutbrugerkøber
af en ny TCL-enhed ("dig"), at TCL-enheden ikke har defekter i
materiale eller udførsel under normal anvendelse fra en periode,
der begyndte, da du oprindeligt købte enheden, og fortsætter i
løbet af den følgende specificerede tidsperiode for de respektive
typer af TCL-enheder ("garantiperioden").
Du kan ikke overføre denne begrænsede garanti.
De gældende garantiperioder fremgår af nedenstående:(1)(2)(3)
TCL telefon & indbygget batteri

(1)

TCL-tilbehør: USB-kabel, oplader,
høretelefoner (3)

24 måneder (2)
12 måneder (2)

Hvis telefonen har en defekt, der forhindrer dig i at bruge den
på normal vis, skal du straks informere din leverandør herom og
fremvise telefonen sammen med købsbeviset.
Hvis defekten bekræftes af producenten eller dennes autoriserede
leverandører, bliver din telefon eller dele heraf enten erstattet
eller repareret, alt efter hvad der passer bedst. Reparation eller
erstatning kan foretages med genbrugte komponenter, der har
tilsvarende funktionalitet.
Denne garanti dækker omkostningen ved reparation og
udskiftning (dele og arbejdskraft), men ikke eventuelle andre
omkostninger.
Denne garanti gælder ikke for defekter på telefonen og/eller
tilbehør, der skyldes (uden begrænsning):
- Manglende overholdelse af brugs- eller installationsanvisningerne
eller tekniske og sikkerhedsstandarder gældende i det
geografiske område, hvor din telefon bruges.
-
Tilslutning til udstyr, der ikke leveres eller anbefales af
producenten.
-
Reparationer udført af person, der ikke er autoriseret af
producenten eller dennes associerede virksomheder.
(1)

(2)

(3)

Levetiden på et genopladeligt telefonbatteri i forhold til
samtaletid, standbytid og samlet servicelevetid afhænger af
forholdene under brug og netværkskonfigurationen.
Garantiperioden kan variere afhængigt af i hvilket land, du
har købt enheden, og købskanalen.
Hvis det medfølger.
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-M
odificering, justering eller ændring af software eller
hardware, som er udført af personer, som ikke er autoriseret
af producenten.
- Barsk vejr, lynnedslag, brand, fugt, indtrængen af væsker eller
fødevarer, kemiske produkter, indtrængen eller hentning af
ondsindede filer/software (malware), nedbrud, højspænding,
korrosion eller oxidering.
Din telefon repareres ikke i tilfælde, hvor etiketter eller serienumre
(IMEI) er blevet fjernet eller ændret.
Hverken producenten eller dennes associerede virksomheder
kan i noget tilfælde holdes ansvarlig for indirekte skader, tilfældige
skader eller følgeskader af nogen art, herunder, men ikke
begrænset til, kommercielle eller økonomiske tab eller skader, tab
af data eller tab af renommé, i det fulde omfang disse skader kan
fraskrives i henhold til lovgivningen.
Nogle lande/stater tillader ikke udeladelse eller begrænsning
af indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader, eller
begrænsning af varigheden af stiltiende garantier, så de
foregående begrænsninger eller udeladelser gælder muligvis
ikke dig.
Hvis din TCL-enhed leveres tilbage i løbet af garantiperioden,
men din TCL-enhed ikke er dækket af denne begrænsede
garanti, kan der gælde betingelser og ifaldes betaling for
reparationer og behandling, som er udført.
Hvis du ikke bor i det land, hvor TCL-enheden oprindeligt blev
solgt til dig, så
(a) 
kan det være, at det ikke er muligt at udføre en

garantireparation;
(b) kan du være nødsaget til at samtykke til betingelser og/eller
betale visse omkostninger (inklusive, men ikke begrænset til,
levering og håndtering);
(c) kan det være, at garantireparationer, hvis det er muligt at
udføre en sådan, eller servicen tager længere tid end normalt
at udføre.
• Lav backup af dine data
Du bør jævnligt lave backup af dine data, filer, applikationer og
indstillinger som en sikkerhedsforanstaltning i forhold til mulige
driftsproblemer, inden TCL-enheden kommer tilbage. Det er dit
ansvar at lave backup, ikke et ansvar, der ligger hos producenten,
forhandleren, som du har købt TCL-enheden af, eller hos
producentens autoriserede serviceleverandører, fra hvem du har
modtaget service (reparation eller udskiftning af din TCL-enhed).
Hvis du har behov for at sende/efterlade din TCL-enhed til
service, anbefaler vi, at du fjerner alle former for perifert
udstyr (hukommelseskort, SIM-kort) samt personlige og fortrolige
oplysninger, inden du indsender/afleverer din TCL-enhed.
I løbet af servicen (reparation eller udskiftning) kan det være,
at indhold på din TCL-enhed kan blive slettet, omformateret
eller konfigureret som det var, da det oprindeligt blev købt
(afhængigt af de opdateringer og opgraderinger af software, som
var tilgængelige på det pågældende tidspunkt), ligesom perifert
udstyr måske ikke returneres til dig.
Denne begrænsede garanti dækker ikke backup, genskabelse
eller reinstallation af dine data, filer og applikationer på TCLenheden.
Producent: TCL Communication Ltd.
11

Dansk - CQF2GC0LCADA

