GARANCIJSKI LIST

POGOJI GARANCIJE

Naziv proizvoda: Pametni telefon Xiaomi

POMEMBNO

Model: Redmi 9A - M2006C3LG

Garancija velja samo, ce je ob reklamaciji priložen izdelku
garancijski list pravilno izpolnjen in overjen s strani prodajalca, in
priložen racun, kot dokaz o nakupu. V primeru, da kupec na
pooblašcen servis pošlje izdelek iz razlogov, ki niso zajeti v
garancijo, se stroški pregleda in testiranja proizvoda in stroški
pošiljanja, lahko zaracunajo kupcu. V primeru, da garancijski list ni
pravilno izpolnjen z vsemi ustreznimi podatki, nosi odgovornost
prodajalec. Naknadno izpolnjevanje in popravljanje garancjskega
lista ni dovoljeno.

Serijska številka:
Garancija na pametni telefon: 24 mesecev
Garancija na dodatno opremo: 12 mesecev
Datum nakupa:

IZJAVA O GARANCIJI
Venkon Technix d.o.o. Do proge 8, Ljubljana, Slovenija, zagotavlja
pravilno delovanje izdelka v garancijskem roku 24 mesecev od
dneva nakupa. Ce izdelek ne deluje pravilno, zaradi materialnih
pomanjkljivosti ali proizvodnih napak, je Venkon Technix d.o.o.
Slovenija, obvezan popraviti izdelek na svoje stroške.
Poročilo o napaki na izdelku mora vsebovati podroben opis
napake. Priporočamo, da se izdelek dostavi v izvorni embalaži ali
drugi ustrezni embalaži.

Prodajalec in žig prodajnega mesta:

Številka računa:
Podatke o posegih v garancijskem roku vpisuje
serviser v pooblaščenem servisu
Prejeto
dne

Izdano
dne

Opis napake

Podaljšanje
garancije

POGOJI GARANCIJE:
•
•

•
•

Prozvajalec: The Rainbow City of China Resources, No. 68, Qinghe
Middle Street, Haidian District, Beijing, China 100085
Pooblašceni servis: Kron IT d.o.o., Zagrebška cesta 44, 2000
Maribor, Slovenija
Garant zagotavlja vzdrževanje aparata, nadomestne dele in dodatno
opremo še tri leta po izteku garancijskega roka.

•

Garancijski rok začne teči z dnem prodaje, ki je naveden
na računu in garancijskem listu.
Garancija velja na področju Republike Slovenije, z
predložitvijo originalnega računa in s predložitvijo
pravilno izpolnjenega garancijskega lista.
V slučaju manjšega popravila, se garancijski rok
podaljša za toliko dni, kolikor dni kupec, zaradi tega
popravila ni mogel uporabljati proizvod.
V primeru, ko napaka ni bila odpravljena v primernem
roku od prejetja proizvoda na servis, se Venkon Technix
d.o.o. Slovenija obvezuje zamenjati enak proizvod z
drugim.
Ob prijavi napake je kupec dolžan odstraniti SIM kartico,
spominsko kartico in varnostno kodo za zaklepanje
aparata. Kupcu priporočamo, da naredi varnostno
kopijo osebnih podatkov (vključujoč, vendar ne omejena
na: imenik, melodije, fotografije, video posnetke,
kupljene aplikacije). Servisni center za čas servisiranja,
testiranja in pregledovanja aparata, ne prevzema
odgovornosti za čuvanje osebnih podatkov.

GARANCIJA NE VKLJUČUJE:
Nadgradnje, preoblikovanje, zamenjave hardware in / all
•
software (vključujoč in ne omejena na: jailbreak, root,
odklepanje bootloader-ja) in /ali preklapljanje brez
pisnega soglasja Venkon Technix d.o.o. Slovenija
Okvare in napake nastale z nepravilno uporabo, okvare
•
nastale zaradi obrade aparata in / ali njegovih delov, ki
se z uporabom obrabljajo in / ali kakršenkoli način
obrabljajo
Okvare nastale zaradi neustrezne električne instalacije
•
in /ali drugih povezanih aparatov.
•
Okvare, ki so povzročene z elementarinimi nesrečami in
/ ali višjo silo (vključujoč in ne omejeno le na: udar
strele, poplava, potres, nevihta).
Okvare nastale zaradi prisutnosti tujkov (vključujoč in
•
ne omejeno le na: sponke, smeti, prah, hrana) in
zunanjih vplivov (vključujoč in ne omejeno le na: vlaga,
voda, temperaturne okvare).
Mehanske poškodbe in / ali okvare nastale zaradi
•
mehanskih poškodb
Uporaba proizvoda v namene za katere uboraba ni
•
predvidena
Zahteve za videz, tehnične funkcionalnosti in / ali
•
možnosti proizvoda, ki so izven proizvajalčevih
specifikacij in / ali standardov.
Škoda na osebah, podatkih, drugi materialni in / ali
•
nematerijalni lastnini kupca in / ali tretjih oseb,
posredne škode, izpad dobička / prihodka nastalega z
uporabo proizvoda in / ali njegovo okvaro
Popravljanje v nepooblaščenem servisnem centru in /
•
ali vgrajevanje neoriginalnih rezervnih delov.
Poškodbe nastale pri transportu, zaradi neprimernega
•
pakiranja proizvoda
•
Okvare katerokoli vrste v kolikor na proizvodu, ni ali so
poškodovane nalepke/a, ki indentificirajo proizvod, ni ali
so poškodovane nalepke/a, identificirajo proizvod,
njegovo serijsko številko, datum proizvodnje ali tiste, ki
so namenjen zaščiti pri nepooblaščenem odpiranju
proizvoda.
Pravice iz te garancijske izjave so izljučne in končne pravice
kupca, razen če zakonodaja ne predpisuje drugače. Venon
Technix d.o.o. kot izdajatelj garancije in / ali njegovi
pooblaščeni partnerji, niso odgovorni za katerikoli okvaro,
škodo, izgubo, direktni ali indirektni strošek v zvezi z
izdobavljenim proizvodom izven tukaj zapisanih pogojev
garancije. Ta garancija ne vpliva na ostale pravice kupca, ki
mu pripradajo po drugih veljavnih pravnih podlagah
Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake
na blagu.
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USB priključek tip C

Redmi 9A

Gumb za
uravnavanje
glasnosti

Gumb za
vklop
/ izklop

Hvala, ker ste izbrali Redmi 9A

Pritisnite in zadržite tipko za vklop/isklop, za vklop naprave.
.
Sledite navodilo na ekranu.

Za več informacij

Za prevzem natancnejših navodil in RED izjave o skladnosti,
obiščite spletno stran https://venkon-technix.com/slovenian.html

MIUI

Redmi 9A je prednaložen z MIUI-em, našim prilagojenim Android OS, ki
pogosto pošilja nadgradnje in uporabilniku prijazne funkcije, predlagane s
strani več kot 200 milijonov aktivnih uporabnikov po vsem svetu.
Obiščite www.miui.com za več informacij

Pladenj SIM kartice:
· Nano-SIM Nano-SIM Micro SD

Nano-SIM

Nano-SIM

Micro SD

Več o dual SIM:

Dual 4G SIM zahteva podporo storitev lokalnega telekomunikacijskega
operaterja in morda ne bo dostopen v vseh regijah. Samo določene regije
intelekom operaterji podpirajo VoLTE. Posodobitve sistema se lahko
uporabljaju zaradi optimizacije mreže. Podrobnosti poiščite v verziji
sistema, ki se uporablja na napravi.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Oznaka WEEE na izdelku
nas opozarja, da ta izdelek ni doveljno odlagati ali zavreči z
ostalimi gospodinjskimi odpadki, po celotnem ozemlju EU. Da
bi preprečili morebitno škodo na okolju ali na zdravlju ljudi,
zaradi nenadzorovanega nodstranjevanja odpadkov, reciklirajte proizvod
odgovorno. Recikliranje spodbuja ponovno in trajnostno uporabo
materijalnih virov. Za več informacij o odstranjevanju odpadne električne
in elektronske opreme, uporabi in mestih za zbiranje odpadkov, prosim
kontaktirajte vaš lokalni servis za odlaganje gospodinjskih odpadkov,
trgovino v kateri ste kupili opremo ali proizvajalca te opreme.

POZOR

TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE JE BATERIJA ZAMENJANA Z OKVARJENIM TIPOM.
STARE BATERIJE RECIKLIRAJTE IN ODLAGAJTE V SKLADU Z LOKALNIMI
PREDPISI ALI S PRIROČNIKOM, KI GA DOBITE S PROIZVODOM.

Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe,
lahko povroči trajne poškodbe sluha.

Pomembne varnostne Informacije
Napravo polnite samo s priloženim ali avtoriziranim kablom in
napajalnikom.
Uporaba drugih napajalnikov lahko povzroci požar, elektricni udar in
poškodbe naprave in napajalnika.
Delovna temperatura vaše naprave je od 0 ° do 40 °C. Uporaba te
naprave v okoljih izven tega temperaturnega razpona, lahko poškoduje
vašo napravo. Skrbite, da bo naprava vedno suha.
Napajalnik in vticnica morata biti v bližini opreme in zlahka dostopna.
Pred uporabo napravo, preberite vse varnostne informacije.
Uporaba neavtoriziranih kablov, adapterjev za polnjenje ali baterij, lahko
povzroci požar, eksplozije ali povzroci druge nevarnosti.
Uporabljajte samo avtorizirane dodatke, ki so združljivi z vašo napravo.
Ce ima vaša naprava vgrajeno baterijo, je ne poiskušajte samostojno
zamenjati, da ne bi s tem povzrocili poškodbe baterije ali naprave.
Po zakljucku polnjenja, odklopite napajalnik iz naprave in vticnice.
Ne polnite naprave vec kot 12 ur.
Akumulator je treba reciklirati ali odstraniti loceno od gospodinjskih
odpadkov. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroci požar ali eksplozijo.
Zavrzite ali reciklirajte napravo, baterijo, in dodatno opreme v skladu z
lokalnimi predpisi.
- Ne naredite kratkega stika baterije, ki povzroca pregretje, opekline ali
druge telesne poškodbe.
- Ne izpostavljajte baterijo visokim temperaturam okolja. Pregrevanje
lahko povzroci eksplozijo.
- Ne razstavljajte, udarjajte in ne mecite baterije, ker to povzroca iztekanje
baterije, pregrevanje ali eksplozijo.
- Ne sežigajte baterije, ker to povzroci požar ali eksplozijo.
- V primeru deformacije, takoj prenehajte uporabljati baterijo.
Ne poskušajte popravljati napravo. Ce kateri koli del naprave ne deluje
pravilno, se obrnite na MI podporo za stranke ali odnesite napravo na
pooblašceni servisni center.
Prikljucite druge naprave skladno z njihovimi navodili. Ne priklapljajte
nezdružljivih izdelkov s to napravo.

Previdnostni ukrepi
Upoštevajte vse objavljene znake, da izklopite brezžicne naprave, kot so
telefoni ali druga radijska oprema.
Ne uporabljajte telefona blizu slušnih pripomockov, ti implantatov itd., da
se izognete blokiranju medicinske opreme.
Telefon ne uporabljajte v bolnišnicnih operacijskih prostorih, v oddelkih
nujne medicinske pomoci ali na oddelkih za intenzivno nego. Obrnite se
na svojega zdravnika in proizvajalca naprave, da ugotovite, ali lahko
delovanje telefona grozi delovanje medicinskih pripomockov.
Upoštevajte ustrezne zakone in predpise. Ne uporabljajte mobilnega
telefona v naslednjih okoljih.
Da bi se izognili motnjam srcnega infarkta, med mobilno napravo in
stimulatorjem srcne frekvence vzdržujte najmanjšo razdaljo 15 cm. Da
bi to dosegli, napravo uporabite na nasprotnem ušesu vašega srcnega
stimulansa in ga ne nosite v prsnem žepu.
Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih okoljih, vkljucno z
obmocji polnjenja goriva, v podpalubju ladija in colnov, tam kjer se
precrpava gorivo, pri transportu kemikalij ali skladišcenju kemikalij, na
obmocjih, kjer zrak vsebuje kemikalije ali delce, kot so pesek, prah ali
kovinski delci.

Upoštevajte varnostne predpise letala in po potrebi izklopite telefon na
letalu. Pri vožnji z avtomobilom uporabljajte telefon v skladu z
ustreznimi prometnimi zakoni in predpisi.
Da bi se izognili udarom strele, telefona ne uporabljate na prostem med
nevihtnim vremenom.
Ne uporabljate telefona za klice med polnjenjem.
Telefona ne uporabljate na mestih z visoko vlažnostjo, kot so kopalnice.
Lahko povzroči električni udar, poškodbe, požar in poškodbe polnilnika.
Upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih telefonov v
določenih primerih in okoljih.

Frekvenčni pasovi in moči
Ta naprava deluje na naslednjih frekvenčnih pasov in največji moči
radijske frekvence:
GSM 900: 35DbM
GSM 1800: 32dBm
UMTS 1/8 pas: 25 dBm
Pas LTE 1/3/7/8/20/38/40: 25,7 dBm
Bluetooth: 20 dBm
pas Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm

Varnostno opozorilo

E-oznaka

Posodobite operacijski sistem svojega telefona z vgrajeno funkcijo za
postodobitev programske opreme ali obiščite naš pooblaščeni servis.
Posodabljanje programske opreme z drugimi sredstvi lahko poškoduje
vašo napravo ali povzroči izgubo podatkov, varnosna vprašanja in druga
tveganja.

Ta naprava vsebuje elektronsko oznako za informacije o certificiranju.
Za dostop do nje izberite Nastavitve> O telefonu> Preveri

RED Izjava o skladnosti
Xiaomi Communications Co., Ltd.

S tem, Xiaomi Communications Co, Ltd izjavlja, da je GSM / GPRS /
EDGE / UMTS / LTE digitalni mobilni telefon z Bluetooth in WiFi, model
M2006C3LG, v skladu z osnovnimi zahtevami in vsemi drugimi
ustreznimi dolocbami Direktive 2014/53 / EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
internetnem naslovu: www.mi.com/en/certification in celotno besedilo v
slovenskem jeziku na www.venkon-technix.com/slovenian.htm

Pomembne varnostne Informacije
Meja koeficienta SAR 10g: 2,0 W/Kg,
Glava: 0.231 W/kg, telo: 1.480 W/kg (maks.razdalja 5 mm).

Delovna temperatura: 0°C - 40°
Elektricni napajalnik naj bo prikljucen blizu naprave in lahko dostopen.

SAR test na obrabi telesa se izvaja na razdalji 5mm. Ta naprava ustreza
smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju.
Sevanje pri uporabi v obicajnem položaju z najmanj 5mm razdalje od
telesa.
Ce uporabljate dodatno opremo, ki ni uradno odobrena, poskrbite, da
uporabljena oprema ne vsebuje kovinskih delov in napravo držite na
razdalji najmanj 5 mm od telesa.
Kategorija sprejemnika 2.

Pravne informacije
Ta naprava se lahko uporablja v vseh državah EU.
Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise, kjer se ta naprava
upoorablja. Ta naprava ima lahko omejitev uporabe, odvisno od
lokalnega omrežja. Uporaba naprave 5150 - 5350 MHz je omejena na
zaprte prostore v vseh
državah clanicah EU.
Prepricajte se, da adapter za napajanje v uporabi izpolnjuje zahteve od
Tocke 2.5 do IEC60950-1 / EN60950-1 ter preskušene in odobrene v
skladu z nacionalnimi ali lokalnimi standardi.
Proizvajalec:
The Rainbow City of China Resources, No. 68,
Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Model: M2006C3LG
Xiaomi Inc., vse pravice so pridržane

