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Opmerking - De telefoon werkt in   
GSM 850/900/1800/1900 MHz-netwerk 
WCDMA 900/2100 MHz.  
LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz 
Plaats de SIM-kaart correct voordat u de telefoon 
inschakelt. 
Bewaar het ontvangstbewijs, want het is nodig 
voor de garantie. 

1. De set bevat:
Mobiele telefoon
Lader
Desktop lader
USB-kabel
Batterij
Gebruikershandleiding
Garantiekaart
In-ear oordopjes
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2. Technische gegevens

Netwerk 
GSM 850/900/1800/1900 ; 
WCDMA: 900/2100;  
LTE: B1/B3/B7/B8/B20 

Geheugen RAM + ROM 48MB + 128MB
Ondersteuning voor 
MicroSD-kaart Tot 64GB

SIM-kaart (Dual Sim) Nano SIM + Nano SIM 

Hoofdscherm 2,4" TFT, QVGA 240x320px 

Touchscreen 1,77" TFT 128x16px 

Camera 2 Mpx 

Bluetooth 5.0 

Batterijen 1400 mAh 

Stand-by tijd: Tot ongeveer 240 uur*

Tijd om te bellen: Tot ongeveer 7 uur*

Gewicht (inclusief batterij) 119.4 g 

Afmeting opgevouwen: 105x56x20.6mm 
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*afhankelijk van omstandigheden en signaalsterkte
van het mobiele netwerksignaal

Belangrijkste kenmerken: 
• Grote toetsen met achtergrondverlichting
• Kleurenscherm
• SOS-toets (geeft een alarm af en belt en stuurt

automatisch een tekstbericht naar vooraf
ingestelde nummers)

• Groot lettertype, kan worden vergroot
• Eenvoudig menu
• Luidspreker telefoon
• Telefoonboek - 500 contacten
• Functie voor het verzenden en beantwoorden

van SMS- en MMS-berichten
• Geheugen M1/M2/M3/*/#
• Snelkiezen (2-9)
• Weergave van de gesprekstijd
• FM radio
• Spraakrecorder
• Audiobestandspeler (MP3 / MIDI / WAV)
• Videospeler (3GP / AVI / MP4)
• Zaklamp
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 Rekenmachine
 Wekker
 Compatibel met HAC T3/M3 hoortoestellen;

Frequentiebereiken en maximaal 
vermogen apparatuur  

Systeem Frequentiebereik 
Maximaal 
uitgestraald 
vermogen 

EGSM 900 880.20-914.80 MHz 32,67dBm 
DCS 1800 1710.20-178.80 MHz 30,57dBm 
WCDMA-band I 1922.40-1977.60 MHz 22,95 dBm 
WCDMA-band VIII 882.40- 912.60 MHz 22,90 dBm 
LTE-band 1 1920-1980 MHz 23,33 dBm 
LTE-band 3 1710-1785 MHz 22,69 dBm 
LTE-band 7 2500-2570 MHz 23,20 dBm 
LTE-band 8 880- 915 MHz 22,58 dBm 
LTE-band 20 832- 862 MHz 23,29dBm 
Bluetooth 
BLE EIRP) 
EDR(EIRP) 

2402-2480 MHz 3,32 dBm 
7,73 dBm 

FM radio 87.5MHz -108MHz - 

Lader 
De externe voeding van de telefoon voldoet aan 
Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie. 
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Fabrikant Shenzhen Guangliyuan 
Electronic Co, LTD 

Identificatie van het model GLY-B05050U 

Ingangsspanning AC 100-240V 
AC-ingangsfrequentie 50/60Hz 
Uitgangsspanning DC 5.0V 
Uitgangsstroom 0.5 A 
Uitgangsvermogen: 2,5 W 
Gemiddelde efficiëntie tijdens de 
werking 

73.70%(230V) 
74.54%(115V) 

Rendement bij lage 
belasting (10%) 

- 

Stroomverbruik in onbelaste 
toestand 

0,031W (230V) 
0,022W (115V) 

3. Veiligheidsrichtlijnen
Door de onderstaande richtlijnen te lezen wordt het 
risico van misbruik van de telefoon 
geminimaliseerd. 
 Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar dit

verboden is, zoals tankstations of
ziekenhuizen. Het gebruik van de telefoon op
dergelijke plaatsen kan anderen in gevaar
brengen. Schakel de telefoon niet in als deze
storing kan veroorzaken bij andere apparaten!
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 Je mag je telefoon niet gebruiken zonder
handsfree accessoires tijdens het rijden.

 U mag uw telefoon niet gebruiken in
ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations of in de
buurt van brandbare materialen.

 De telefoon zendt een elektromagnetisch veld
uit dat andere elektronische apparaten,
waaronder medische apparatuur, negatief kan
beïnvloeden. Een veilige afstand tussen een
telefoon en geïmplanteerde medische
apparatuur zoals een hartpacemaker moet
worden aangehouden, zoals aanbevolen door
de fabrikanten van medische apparatuur.
Gebruikers met geïmplanteerde apparatuur
dienen de instructies van de fabrikanten van
geïmplanteerde medische apparatuur te lezen
en op te volgen. Gebruikers met een
hartpacemaker mogen geen telefoon in hun
borstzak dragen en moeten de telefoon naast
het oor tegenover het medische apparaat
houden om het risico van storing tot een
minimum te beperken;
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• Het toestel en zijn accessoires kunnen kleine
onderdelen bevatten. Houd het toestel en zijn
onderdelen buiten het bereik van kinderen.

• Probeer uw telefoon nooit zelf te repareren of
aan te passen. Eventuele storingen moeten
door een gekwalificeerde dienst worden
gerepareerd.

• Gebruik alleen originele batterijen en opladers.
Het gebruik van niet-geautoriseerde
accessoires kan uw telefoon beschadigen of
een explosie veroorzaken.

• STOFDICHT: De telefoon is niet stofdicht en
mag niet worden blootgesteld aan stof,
metaalvijlsel, enz. omdat dit storingen kan
veroorzaken.

• WATERDICHT: De telefoon is niet waterdicht.
Hij moet op een droge plaats bewaard worden.

• De telefoon mag niet worden gereinigd met
chemicaliën of bijtende stoffen.

• Gebruik de telefoon niet in de buurt van betaal- 
en kredietkaarten - dit kan de gegevens op de
kaarten wissen.

• Praat om veiligheidsredenen niet aan de
telefoon als de oplader is aangesloten.
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 Stel het toestel niet bloot aan lage en hoge
temperaturen en directe invloed van zonlicht.
Gebruik het toestel bij temperaturen tussen -
10°C en 40°C.

 Houd uw telefoon uit de buurt van
verwarmingsapparaten zoals radiatoren,
kachels, ovens, kampvuren, barbecues, enz.

 Bewaar het apparaat tussen 0°C en 40°C.
 Bescherm uw gehoor!

Langdurige blootstelling aan harde 
geluiden kan uw gehoor beschadigen. 
Luister naar muziek op een gematigd 

niveau en houd het toestel niet naast uw oor als u 
de luidsprekers gebruikt. Zet het volume altijd lager 
voordat u het oorstukje aanhaakt. 
 Gehoorapparaten - Deze telefoon is ontworpen

voor gebruik met gehoorapparaten. Het is
echter mogelijk dat de telefoon gebruik maakt
van nieuwere draadloze technologieën die niet
specifiek zijn getest voor gebruik met
gehoorapparaten. Om ervoor te zorgen dat de
telefoon goed werkt met de gehoorapparaten,
wordt aanbevolen de HAC-functie -
Compatibiliteit gehoorapparaten - te activeren.
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Selecteer tijdens een gesprek om de functie te 
activeren: 
Menu>Opties> HAC inschakelen  
Het pictogram verschijnt op het scherm 
Het volume van de telefoon moet zorgvuldig 
worden gekozen en de gevoeligheid van de 
camera moet dienovereenkomstig worden 
ingesteld.  

4. Installatie van onderdelen
Plaats de SIM-kaart voordat u de telefoon 
inschakelt. Let goed op dat u de kaart tijdens het 
plaatsen niet beschadigt. 
SIM-kaarten moeten uit de buurt van kinderen 
worden gehouden.  

SIM-kaart, geheugen en batterij 
installatie 

De telefoon is uitsluitend ontworpen voor gebruik 
met een Nano SIM-kaart. Het gebruik van andere 
SIM-kaarten kan de kaart of de telefoon 
beschadigen. 
Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld 
voordat u de SIM-kaart plaatst. De oplader moet 
worden losgekoppeld.  
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 Als de telefoon is uitgeschakeld, tilt u het
batterijklepje op met uw vingernagel.

 Verwijder de batterij door deze met uw
vingernagel uit de bovenkant van de telefoon
te halen (indien geplaatst).

 Schuif de SIM-slotpin naar rechts en draai hem
eruit.

 Plaats de SIM-kaart in de "SIM SOCKET" met
de metalen contacten naar de onderkant. Zorg
ervoor dat de kaartuitsparing naar de
onderkant van de telefoon is gericht.
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 Sluit de pin door hem naar links te bewegen

Installeer als optie een MicroSD geheugenkaart. 
De MicroSD-geheugenkaartsleuf bevindt zich 
boven de SIM-kaartsleuven,  
 Schuif de pin van de kaartsleuf naar rechts en

draai hem uit.
 Plaats de microSD-kaart met de metalen

contacten naar de onderkant

Sluit 
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Wees voorzichtig bij het gebruik van de 
geheugenkaart, vooral bij het installeren en 
verwijderen van de kaart. Sommige 
geheugenkaarten moeten vóór het eerste gebruik 
op de computer worden geformatteerd.  
Maak reservekopieën van gegevens die zijn 
opgeslagen op de kaarten die in andere apparaten 
worden gebruikt! Misbruik of andere factoren 
kunnen leiden tot beschadiging of verlies van 
gegevens die op de kaarten zijn opgeslagen. 

 Plaats de batterijen met de metalen
contactpennen +/- naar beneden gericht.

 Breng het batterijdeksel aan en druk zachtjes
op de randen.
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5. De batterij opladen
Let op! Gebruik alleen de originele batterij in de 
set. Het gebruik van ongeautoriseerde batterijen 
kan uw telefoon beschadigen en maakt de garantie 
van de fabrikant ongeldig.  
Sluit de lader niet aan als de achterklep niet op zijn 
plaats zit.  

Om de telefoon op te laden: 
1. Steek het ene uiteinde van de oplader in een

stopcontact.
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2. Steek de stekker van de oplader in de
aansluiting aan de onderkant van de
telefoon. Op het scherm verschijnt een
bericht over het opladen en het
batterijsymbool knippert.

3. Als de batterij volledig is opgeladen, haalt u
de lader uit het stopcontact en uit de
telefoon.

Desktop lader 
Als u een bureauadapter gebruikt, steekt u eerst 
het kleine uiteinde van de muurlader in de 
aansluiting van de bureauadapter en vervolgens 
steekt u de adapter in een stopcontact. Om de 
batterij op te laden, plaatst u uw telefoon in de 
bureauadapter met de contacten naar binnen 
gericht. 
Wanneer het opladen is voltooid, stopt het 
batterijsymbool met knipperen op het display. 
Let op: 
 Zorg ervoor dat de batterij correct is

geïnstalleerd voordat u met het opladen
begint.
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 Verwijder de batterij nooit tijdens het opladen -
dit kan de telefoon beschadigen.

 Als de batterijspanning te laag is om uw
telefoon te laten werken, verschijnt er een
bericht over verwachte uitschakeling en
vervolgens schakelt uw telefoon automatisch
uit.

 Als de batterij volledig ontladen is (bijv.
doordat u een radio of zaklamp aanhoudt) en u
sluit de oplader aan, moet u enkele minuten
wachten voordat het oplaadpictogram
verschijnt.

Laag batterijniveau alarm
De telefoon waarschuwt met een geluidssignaal 
(als waarschuwingstonen zijn ingeschakeld in het 
profiel) en een bericht "Batterij bijna leeg" op het 
scherm als het batterijniveau te laag is. Het 
symbool  verschijnt op het scherm. Laad de 
batterijen op wanneer dit bericht verschijnt. 
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6. Locatie van knoppen
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1 Luidspreker 2 LCD-scherm 

3 Navigatietoetsen 
omhoog en omlaag 4 

Linker
functietoets
(LFK)  

5 Rechter functietoets 
(RFK) 6 Groene hoorn 

toets
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7 Rode hoorn toets 8 Geheugen M1 /  
Links  

9 Geheugen M3 / Rechts 10 
Geheugen M2 / 
OK toets, 
(Selecteer ) 

11 Numeriek toetsenbord 12 Maak een foto 

13 Microfoon 14 * (Asterisk) /
Snelkiestoets

15 # (Hekje) / Snelkiestoets  16 Profiel: 
vergadering 

17 SOS-toets 18 Ringtone speaker 

19 Laadconnectoren voor 
bureaulader 20 Koordbevestiging 

21 Cameralens 22 Zaklamp 

23 Extern LCD-scherm 24 
USB-C 
aansluiting voor 
netoplader 

25 Hoofdtelefoonaansluiting - 
3,5mm jack 26 Volume 

omhoog (+) 
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27 Volume omlaag (-) 28 Zaklamp knop 

Functies van de basistoetsen 
Toets Functie 

Rode
hoorn 
toets

Kort indrukken: terug naar stand-by; 
einde gesprek. 
Lang indrukken: telefoon 
uitschakelen/aanzetten  

Groene 
hoorn 
toets 

Kort indrukken: 
gespreksverbinding; in stand-by 
toegang tot gesprekslogboek 

Omhoog 
Sneltoets voor berichten.  
Het belvolume tijdens een 
inkomende oproep verhogen 

Omlaag
Snelkoppeling naar audio.
Het belvolume verlagen tijdens een 
inkomende oproep 

M1 
In het MENU, toets naar links 
Lang indrukken: kiest het 
geprogrammeerde snelkiesnummer 

M2 
Bevestig uw keuze in MENU (OK). 
Lang indrukken: kiest het 
geprogrammeerde snelkiesnummer 
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M3 
MENU knop naar rechts 
Lang indrukken: kiest het 
geprogrammeerde snelkiesnummer 

LFK Functie zoals beschreven op het 
display 

RFK Functie zoals beschreven op het 
display 

1 Kort indrukken: cijfer 1 
Wacht: voicemail 

0 
Kort indrukken: cijfer 0 
Wachtstand: in-/uitschakelen 
vergaderstand 

2-9
Kort indrukken: cijfer 2 tot 9 
Lang indrukken: kiest het 
geprogrammeerde snelkiesnummer  
Tekeninvoer: *, +, P (pauze) W 
(ext. nr.) 
Bij sms: speciale tekens 
Lang indrukken: kiest het 
geprogrammeerde snelkiesnummer 



29 

# 

Kort indrukken: De invoermodus 
wijzigen tijdens het sms'en; het # 
teken invoeren 
Lang indrukken: kiest het
geprogrammeerde snelkiesnummer 

Zij toetsen 
+ / -

In stand-by modus, volumeregeling 
van het belsignaal.  
Tijdens een gesprek: het belsignaal 
uitschakelen  
Tijdens een gesprek; het afspelen van 
radio, media - Volumeregeling 

Zaklamp
knop

Ingedrukt houden: schakel de zaklamp
aan/uit. 

Nood
knop

Ingedrukt houden activeert de 
alarmprocedure. Belt een vooraf 
geprogrammeerd nummer en
verstuurt een SMS 

7. Telefoon gebruik
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De telefoon inschakelen 
Houd de Rode hoorn toets ingedrukt om uw 
telefoon in te schakelen. Het batterijklepje moet 
goed gesloten zijn.

Als er een bericht verschijnt waarin om de PIN-
code wordt gevraagd, moet u uw PIN-code 
invoeren. U vindt deze in de SIM-kaart starterset. 
Na het invoeren van de code drukt u op de Groene 
hoorn toets om te bevestigen. 

Waarschuwing: Als u drie keer achter elkaar een 
onjuiste PIN-code invoert, wordt uw SIM-kaart 
geblokkeerd. 
Deze kan worden gedeblokkeerd met de 
persoonlijke ontgrendelcode [PUK]. Als u de 
PUK-code 10 keer verkeerd invoert, wordt de SIM-
kaart permanent geblokkeerd. 

De telefoon uitschakelen 
Om de telefoon uit te schakelen houdt u de Rode 
hoorn toets ingedrukt. 
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Stand-by modus 
Als de telefoon is ingeschakeld, maar er zijn geen 
activiteiten, gaat de telefoon in stand-by. 

Pictogrammen om functies aan te geven: 

Netwerksignaal
Geen SIM-
kaart/SIM-
kaart fout 
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Geen diensten Geen signaal

VO 
LTE 

VoLTE-dienst
actief LTE 1 LTE-dekking 

3G1 3G-dekking G1 2G-dekking 

Vliegtuigmodus Gemiste 
oproep

Nieuw MMS 
tekstbericht  

Bluetooth
ingeschakeld

Alleen trillingen
(ontmoetings-
profiel) 

Stille modus 
ingeschakeld 

Actief profiel
"Buiten" 

Roaming
actief 

Wekker
geactiveerd 

Oproep door-
schakeling
actief

Koptelefoon
aangesloten 

Zaklamp 
ingeschakeld
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HAC-modus 
ingeschakeld  

Batterij 
volledig 
opgeladen 

Batterij bijna 
leeg 

Batterij 
ontladen 

Pictogrammen kunnen 
variëren afhankelijk van de 
beschikbare softwareversie 

Als de balk vol is, 
verschijnen sommige 
pictogrammen niet. 

* Het pictogram
verschijnt ook bij
binnenlandse
roaming als de
abonnee een netwerk
van een andere
provider gebruikt.

1. Uur
2. Datum
3. Naam van de SIM1 / SIM2 provider(s)
4. Beschrijving van de functietoetsen

Extern scherm 
Aan de buitenkant van de klep van de telefoon zit 
een display met basisinformatie. Wanneer de '+' of 
'-' toetsen worden ingedrukt, zal het scherm kort 
oplichten en de tijd, datum en dag van de week 
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weergeven. In het geval van een gemiste oproep of 
SMS staat er een overeenkomstig symbool onder 
de tijd. 
Tijdens een inkomende oproep wordt het nummer 
(of de naam indien beschikbaar) van de beller 
weergegeven. 

8. MENU bediening
Om het MENU te openen, druk op de LFK toets of 
de linker functietoets terwijl u in Standby staat.  
Om in MENU te navigeren gebruikt u de toetsen 
Omhoog/Omlaag. 
Om de geselecteerde functie te bevestigen, drukt u 
op de linker functietoets, (in sommige gevallen 
drukt u op de M2-toets). 

Om terug te keren naar het vorige MENU 
(ongedaan maken), drukt u op de RFK.  
Druk op de Rode hoorn toets om over te schakelen 
naar stand-by.  

9. Tekst invoeren
Om tekst te schrijven, drukt u op de betreffende 
toets totdat de gewenste letter wordt weergegeven. 
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Spatiebalk - druk op de 0 toets. 
Punt, komma en andere tekens - druk meerdere 
malen op de toets 1. 
Om een symbool of speciaal teken in te voeren, 
drukt u op . 
Om een cijfer in te voeren houdt u de cijfertoets 
ingedrukt. 

Om de tekstinvoermethode te wijzigen, drukt u op 
de "#" toets. 
Pl - letters met Poolse karakters, na de punt een 
hoofdletter 
pl - kleine letters met Poolse karakters 
PL - hoofdletters met Poolse letters  
Abc - letters zonder Poolse tekens, na de punt een 
hoofdletter.  
abc - kleine letters zonder Poolse tekens 
ABC - hoofdletters zonder Poolse tekens 
123 - cijfers 

10. Telefoonboek
Contacten toevoegen 

U kunt een nieuw contact op verschillende 
manieren opslaan: 
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1. Selecteer in stand-by het gewenste 
nummer, druk op Opties > Toevoegen aan 
contact, druk op OK, selecteer waar u het wilt 
opslaan (als nieuw contact, of het nummer 
toevoegen aan een bestaand contact, selecteer 
geheugen (Telefoon of SIM) en voer de naam 
van het contact in.
2. Op soortgelijke wijze kunt u een nummer 

opslaan in de lijst van gemiste en ontvangen 
oproepen. Daartoe drukt u in de stand-by stand 
op de Groene hoorntoets en gaat u als volgt te 
werk:

3. U kunt een nieuw contact direct aan uw 
telefoonboek toevoegen. Om dit te doen, drukt
u in stand-by op de rechter functietoets en 
gebruikt u vervolgens de toets W omhoog om 
Nieuw contact > Selecteren (M2) te selecteren. 
Selecteer waar u het contact wilt opslaan. Voer 
de naam van het contact in, ga dan met de 
Omlaag toets naar het veld met het nummer, 
voer het nummer in en druk op > Opslaan.

Als u ervoor hebt gekozen een contactpersoon op 
uw telefoon op te slaan, kunt u met de Omhoog /
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Omlaag toetsen naar verdere instellingen gaan: 
een beltoon toewijzen, een e-mailadres invoeren 
en een foto toevoegen. 

Telefoonboek bekijken 
1. Ga naar MENU en selecteer Contacten of druk

in Stand-by op RFK.
2. Typ het eerste teken van het contact dat u

zoekt.
3. De telefoon gaat naar namen die met deze
4. letter beginnen. Gebruik de Omhoog / Omlaag

toetsen om te bladeren in de lijst met
Contacten.

Door op de "#" toets te drukken kunt u de
tekstinvoermodus wijzigen.

Contact bewerken 
Om het nummer of de naam van een contact te 
wijzigen, selecteert u het contact dat u wilt 
bewerken en vervolgens: M2 > Opties > 
Bewerken. Selecteer of u het nummer of de naam 
wilt wijzigen, breng de wijzigingen aan. Bevestig 
met OK > Opslaan > OK. 
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Contacten verwijderen 
10.4.1 Een enkel contact verwijderen 

Als u een Contact van de telefoon of de SIM-kaart 
wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk: 
1. Selecteer Contacten in het MENU.
2. Selecteer het contact dat u wilt verwijderen en 

druk op Opties > Wissen.
3. Druk op OK om te bevestigen.

10.4.2 Meerdere contacten verwijderen

Als u meerdere contacten van uw telefoon of SIM-
kaart wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk: 
1. Selecteer in het MENU: Contacten > Opties > 

Meerdere verwijderen.
2. Gewenste contacten selecteren: met de M2 toets 

de contacten selecteren / deselecteren
3. Selecteer vervolgens Opties > OK.

10.4.3 Alle contacten verwijderen 

Als u alle contacten van uw telefoon wilt verwijderen, 
gaat u als volgt te werk: 
1. Selecteer in het MENU: Contacten > 
Opties > Meerdere verwijderen > Opties > 
Allemaal verwijderen > OK.
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2. Bevestig door op OK te drukken.

Contacten kopiëren en verplaatsen 
Om contacten te kopiëren/over te dragen van de 
SIM-kaart (SIM1 of SIM2) naar de telefoon, of van 
de telefoon naar SIM1 of SIM2, gaat u als volgt te 
werk: 
1. Selecteer: MENU > Telefoonboek > Opties >

Importeren / Exporteren > Kopiëren
Selecteer vervolgens van waar u de contacten
wilt kopiëren (van telefoon, SIM1 of SIM2) en
waarnaartoe (naar telefoon, naar SIM1 of
SIM2). Selecteer de contacten met de M2-
toets die u wilt kopiëren en druk vervolgens op
Opties > OK.

2. Analoog aan het kopiëren kan het proces van
het overbrengen van contacten worden
uitgevoerd: MENU > Telefoonboek > Opties >
Importeren / Exporteren. Kies vervolgens of u
contacten wilt importeren of exporteren.

  
Met deze optie kunt u uw eigen telefoonnummer 
invoeren.

Mijn nummer
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Selecteer in het MENU>Contacten>Opties> 
Anderen>Specifiek nummer 

 Dienstnummers 
Deze optie geeft toegang tot nummers die door de 
provider op de SIM-kaart zijn opgeslagen *. 
Selecteer in het MENU > Telefoonboek > Opties > 
Anderen > Specifiek nummer
(*Afhankelijk van SIM-kaart provider)

 Geheugenstatus 
Met deze optie kunt u de geheugenstatus van uw 
SIM-kaart en de telefoon controleren. 
Selecteer in MENU > Telefoonboek > Opties > 
Anderen > Geheugenstatus

11. Gesprekken voeren en beantwoorden
Direct kiezen 

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen
2. Druk op de "Groene hoorn toets" om het

ingevoerde telefoonnummer te bellen.
Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de 
"Rode hoorn toets".
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Voor internationale gesprekken is het vereist 
om vóór het nummer "00" of "+" in te voeren. Om 
"+" in te voeren, drukt u tweemaal op de toets " ".  

 
Om een toestelnummer in te voeren drukt u op "   ", 
selecteer W en voer vervolgens het toestelnummer 
in. Na de verbinding met de centrale moet het 
toestelnummer worden bevestigd met LFK "Send". 

  
Druk in stand-by op RFK om het telefoonboek te 
openen. Gebruik de Omhoog / Omlaag toetsen om 
het juiste contact te selecteren en druk op de 
groene hoorn. 

Als u snel naar een contact wilt gaan dat bijvoor-
beeld begint met de letter U, drukt u tweemaal op 
de toets 8, gebruikt u de toetsen Omhoog / Omlaag, 
markeert u het gewenste contact en drukt u op de 
Groene hoorn toets. 

Een nummer uit uw telefoonboek kiezen:



42 

Druk op de Groene hoorn toets wanneer de 
telefoon in stand-by staat om de lijst met recente 
oproepen te openen. Gebruik de Omhoog / 
Omlaag toetsen om door de gesprekkenlijst te 
navigeren. Druk op de Groene hoorn toets om het 
bellen te starten. 

Opmerking. Het interne nummer (ingevoerd na W) 
wordt niet opgeslagen. 

  Eenvoudig kiezen  
Als u eerder contacten hebt toegewezen aan de 
toetsen M1,M2,M3,2-9 en  (zie punt: 16.5) 
in stand-by, houdt u de betreffende toets ingedrukt 
om een eerder toegewezen contact te bellen.

       Volume vantelefoongesprekken 
       aanpassen 

Druk tijdens een gesprek op de toets Omhoog of 
Omlaag aan de rechterkant om het gespreks-
volume te verhogen of te verlagen. 

Een nummer bellen vanuit het 
oproeplogboek
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Opties tijdens het praten 
Tijdens een telefoongesprek schakelt PKF naar 
handsfree modus/telefoonmodus 
Druk op MENU om extra functies in te schakelen: 
- HAC-modus Het inschakelen van deze functie
elimineert onnodige interferentie en feedback
tussen het hoortoestel en de telefoon.
- Verbinding met headset: kan worden geschakeld
om te praten via Bluetooth-headset
- Nieuwe verbinding toevoegen: maakt het mogelijk
een andere verbinding tot stand te brengen
- Hold: schort de verbinding op
- Start opname: start de opname van het gesprek
- Microfoon uit/aan
- Volume: hiermee kunt u het gespreksvolume
verhogen of verlagen.
- Telefoonboek: hiermee kunt u het telefoonboek
openen, bijvoorbeeld om het telefoonnummer te
verifiëren.
- Gesprekslogboek: hiermee kunt u het
gesprekslogboek controleren
- Berichten: hiermee kunt u ontvangen/opgeslagen
berichten controleren
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 Telefoongesprekken beantwoorden 
Om een inkomende oproep te beantwoorden, drukt 
u op de Groene hoorn toets of opent u het klepje 
(als de functie geactiveerd is).
Om een inkomende oproep te weigeren, drukt u op 
de Rode hoorn toets of sluit u de telefoon.
Om een inkomende oproep te dempen, drukt u op 
de toets +/-.

12. Tekstberichten (SMS) en
multimediaberichten (MMS)

Met de telefoon kunt u tekst- en 
multimediaberichten verzenden en ontvangen. 
Wanneer het pictogram  op het scherm 
verschijnt, betekent dit dat er minstens één 
ongelezen bericht is.   
Om het SMS MENU te openen, selecteer Menu > 
Berichten > Inbox in standby modus. Wanneer de 
inbox vol is, verschijnt een bericht dat het 
berichtengeheugen vol is. Verwijder berichten uit 
de inbox om het probleem op te lossen. 
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Aanmaken en verzenden van SMS 
1. Voer een telefoonnummer in of druk op RFK
om in het telefoonboek te zoeken naar het contact
dat u een bericht wilt sturen.
2. Druk op Opties > Bericht maken
3. Type uw tekstbericht.
4. Druk op de M2 toets
of:
1. Druk op de toets Omhoog, of selecteer in het

menu Berichten
2. Selecteer Bericht maken
3. Voeg een contact uit het telefoonboek toe of

voer het nummer in
4. Druk op de Omlaag toets om naar de

berichtinvoer te gaan, typ uw bericht.
5. Druk op de M2 toets of op Opties > Verzenden

Als u een bericht naar meerdere personen wilt 
sturen, voegt u het volgende nummer toe na de 
puntkomma bij het invoeren van het nummer of 
voegt u de nummers toe die in het telefoonboek 
zijn opgeslagen. 
Om het bericht op te slaan, drukt u op 
Opties > Opslaan als klad (het bericht wordt 
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opgeslagen in de map Klad). klad (het bericht 
wordt opgeslagen in de map Klad). 

Druk op Opties > Toevoegen om informatie over 
een in het Telefoonboek opgeslagen contact in te 
voegen, - voeg een emoticon toe, voeg een 
sjabloon in, voeg een foto, onderwerp, 
audiobestand enz. toe. 
Als u een onderwerp, foto, audiobestand, video of 
dia toevoegt, wordt het SMS-bericht automatisch 
omgezet in een MMS. 

 Lezen en reageren  
Wanneer het pictogram voor ongelezen berichten 
op het display verschijnt of wanneer u ontvangen 
berichten wilt lezen, selecteert u in MENU:  
Berichten > Inbox > Zoek naar gewenst bericht 
Druk op de M2 toets om het bericht te lezen.
Bij het lezen kunt u extra opties gebruiken 
- Reply (hiermee kunt u antwoorden via
SMS/MMS)
- Delete (verwijdert het bericht)
- Doorsturen (hiermee kan een bericht worden
doorgestuurd naar een andere ontvanger)
- Call (bel de afzender)
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- Verplaatsen (verplaatst bericht naar SIM/telefoon
geheugen)
- Aan contact toevoegen (hiermee kunt u een
nummer in uw telefoonboek opslaan)
- Details (datum, tijd van het bericht,
opslaggeheugen)

Inbox 
Het toont ontvangen berichten, gesorteerd op 
ontvangstdatum. 

Ongelezen bericht 
(opgeslagen op 
SIM1 of SIM2)

Gelezen bericht
(opgeslagen op 
SIM1 of SIM2)

Gelezen MMS-
bericht (roze) 

Ongelezen bericht 
(opgeslagen in het 
telefoongeheugen) 

Gelezen bericht 
(opgeslagen in het 
telefoongeheugen) 

Ongelezen MMS-
bericht (roze) 
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Pictogrammen kunnen variëren afhankelijk van de 
beschikbare softwareversie 

Gebruik de Omhoog en Omlaag toetsen om in de 
Inbox te navigeren. 
Om extra functies weer te geven, drukt u op 
"Opties" wanneer u de inbox bekijkt: 
- Tonen: om het bericht te lezen
- Antwoord: schrijf een tekst/multimediabericht aan 
de afzender
- Verwijderen: verwijdert het bericht
- Alles verwijderen: verwijdert alle berichten uit de 
inbox
- Bellen: (bel de afzender)
- Verplaatsen: (om te verplaatsen naar het 
geheugen van de SIM-kaart of naar het 
telefoongeheugen)
- Selecteer: (bijv. om meer berichten te verwijderen)
- Sorteren: (sorteren op datum, contacten, MMS-
onderwerpen, MMS/SMS-types)
- Afzender toevoegen aan contact: (hiermee kunt u 
een nummer opslaan in uw telefoonboek)
- Verwijder hetzelfde nummer: (verwijdert alle 
berichten van een bepaalde afzender)
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- Toevoegen aan zwarte lijst (blokkeert oproepen, 
SMS en MMS van dit nummer)

 Outbox 
Als u een bericht niet hebt verzonden, wordt het 
opgeslagen in Outbox. 

 Concepten 
U kunt niet-verzonden berichten opslaan in de map 
"Concepten". Om dit te doen, schrijft u uw bericht 
en selecteert u Opties > Opslaan als concept. 
Ga naar Concepten om opgeslagen berichten te 
verzenden, te verwijderen of te bewerken. 

 Verzonden items 
Als u de optie Opslaan gebruikt, worden verzonden 
berichten opgeslagen in de map "Verzonden".  
Gebruik de Omhoog en Omlaag toetsen om in de 
inbox te navigeren. 

 Sjablonen 
Het vak Sjablonen bevat kant-en-klare SMS-
berichten die u snel kunt gebruiken. Indien nodig 
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kunt u de afgewerkte sjabloon naar eigen wens 
bewerken. 

Netwerkberichten 
Selecteer: Berichten > Netwerkberichten > OK > 
Opties > Instelling en om het ontvangen van 
netwerk berichten in/uit te schakelen, kanaal 
toevoegen, taal selecteren  

 Voicemail 
De voice mail is de dienst van de operator die het 
mogelijk maakt spraakberichten achter te laten 
wanneer iemand niet met u kon bellen. Neem voor 
meer informatie contact op met uw operator. Als u 
het nummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, 
selecteert u in het MENU: Berichten > Voicemail 

Het nummer van de voicemail kunt u opvragen bij 
de serviceprovider. Om de voicemail op te roepen 
in de stand-by modus houdt u 1 ingedrukt.  

 Berichten verwijderen 
Om een geselecteerd bericht te verwijderen, voert 
u opties in en selecteert u "Verwijderen". 
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 Berichtinstellingen 
Ga naar MENU naar: Berichten > Instellingen,
gebruik dan de M1/M2 toetsen om instellingen te 
selecteren.  

12.11.1 SMS 

 SIM
- Berichtencentrum: Nummer gelezen van de
SIM-kaart
- Geldigheidsduur: Hiermee kunt u de
geldigheidsduur van de SMS instellen
- Afleveringsrapport U kunt instellen dat u een
SMS bevestiging ontvangt dat uw SMS is
afgeleverd bij de ontvanger (netwerkdienst).
- Reactiepad: hiermee kunt u het reactiepad in- of
uitschakelen
- Verzonden berichten opslaan
Maakt het mogelijk de functie voor het opslaan van
verzonden berichten te activeren/deactiveren
- Voorkeursgeheugen
Hiermee kunt u selecteren of de berichten in de
telefoon of op de SIM-kaart moeten worden
opgeslagen.
- Automatische handtekening
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Hiermee kunt u automatisch een handtekening 
toevoegen aan de berichten die u wilt verzenden 
- Handtekening
Hiermee kunt u de automatisch aan het bericht
toegevoegde handtekening bewerken en opslaan

12.11.2 MMS 

- Antwoordopties: hiermee kunt u MMS-
downloads instellen in uw thuisnetwerk en tijdens
roaming
- Verzendopties: hiermee kunt u de geldigheids-
duur van leveringsrapporten instellen, anonieme
verzending.
- Geheugeninstellingen: hiermee kunt u kiezen
waar uw berichten worden opgeslagen.
- Een geluid afspelen: schakelt het afspelen van
geluiden in/uit
- Restore default: herstelt de standaard MMS-
instellingen
12.11.3 Push-berichten 

Pushberichten zijn korte berichten die op het 
telefoonscherm worden weergegeven. In het Menu 
kunt de weergave van pushberichten instellen  
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  Telefooncapaciteit 
Hiermee kunt u het beschikbare en door berichten 
gebruikte geheugen controleren. 

13. Gesprekslogboek
Om het oproeplogboek te openen, gaat u naar het 
hoofdMENU en selecteert u Oproeplogboek: 

Gesprekslogboek - om een logboek van alle 
gesprekken te bekijken 
Gemiste oproepen (om gemiste oproepen te 
bekijken).  
Gekozen (om gekozen nummers weer te geven). 
Ontvangen oproepen (om ontvangen oproepen te 
bekijken) 
Afgewezen oproepen (om oproepen te bekijken 
die automatisch zijn afgewezen omdat het nummer 
op de zwarte lijst staat) 
Alles verwijderen (om alle verbindingen uit het 
register te verwijderen) 
Gesprekstijd - een optie die de tijden van 
individuele gesprekken weergeeft, 



54 

Teller dataservice - toont de hoeveelheid verzonden 
en ontvangen data per SIM-kaart. 

Opmerking: Om het gesprekslogboek te bekijken, 
drukt u op de Groene hoorn toets terwijl u in stand-by 
staat. 

 Gekleurde symbolen geven het type oproep aan: 

Uitgaande gesprekken (groen) 

Informatie over welke SIM-kaart de 
SIM1/SIM2-oproep betreft

Inkomende oproepen (blauw)

Gemiste oproepen (rood) 

Afgewezen oproepen (grijs). Inkomend 
nummer staat op zwarte lijst. 

Noodoproep (rood uitroepteken) 
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Selecteer LFK om extra opties weer te geven: 
- Details, toont gespreksgegevens
- Call, belt het nummer
- Schrijf een bericht, hiermee kunt u een SMS of
MMS versturen
- Toevoegen aan contact, hiermee kunt u een
nummer opslaan in uw telefoonboek)
- Toevoegen aan zwarte lijst, waarmee u
ongewenste oproepen en teksten kunt blokkeren
- Delete, verwijdert het item
- Alles verwijderen, verwijdert alle items uit het
betreffende register
Zodra u de juiste oproep hebt geselecteerd, drukt
u op de M2-toets om te zien wanneer het nummer
heeft gebeld.

14. Multimedia
Beeldbrowser 

Selecteer in het MENU: Multimedia > Foto's       
Je kunt de foto's zien die eerder zijn genomen. 

Om meer beelden op te slaan installeert u een 
Micro SD geheugenkaart. 
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Wanneer u de fotofunctie gebruikt, selecteert u de 
gewenste foto met de toetsen Omhoog / Omlaag / 
Links / Rechts. 
Druk op M2 om het beeld te openen.
Druk op LFK om extra opties weer te geven.

De telefoon ondersteunt de volgende 
bestandsformaten: png, jpg, gif 

       Camera 
De telefoon kan foto's en video's maken. 

Om de camera te activeren, selecteert u in MENU: 
Multimedia > Camera.  
Tijdens opname ziet u het beeld op het scherm. 
De camera is uitgerust met digitale zoom (vergroting). 
Om in te zoomen op het onderwerp drukt u op 
Omhoog, om uit te zoomen drukt u op Omlaag. 
Om het formaat van de foto aan te passen, druk op 3.

Om over te schakelen naar foto / video, druk op 2. 
Om opties te wijzigen drukt u op LFK, > Meer opties 
> M2. Met de M1/ M3 toetsen kunt u extra opties
selecteren, deze wijzigen met de Omhoog / Omlaag
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toets en uw keuze bevestigen met de M2 toets. 
Om een foto te nemen, druk op 8 of M2 toets.

Video opname 

Om de videorecorder in te schakelen, selecteert u 
MENU: Multimedia > Camera. Om de opname te 
starten, drukt u op LFK. 
Om de opname te starten, drukt u op de M2 of 8 
toets. Om de opname te pauzeren, gebruikt u ook
de M2 toets. Om de opname te stoppen, drukt u op 
LFK. 

Gebruik de navigatie M1 / M3 / Omhoog / Omlaag 
om andere opties te selecteren.  

Voor het gebruik van de videocamera wordt de 
installatie van een MicroSD-kaart aanbevolen 
(deze is niet bij de set inbegrepen); u moet ook 
kiezen om bestanden op de geheugenkaart op te 
slaan.  
Opties > Instellingen > Voorkeursgeheugen > 
Geheugenkaart  
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U kunt foto's en video's die u met uw telefoon hebt 
gemaakt, overbrengen naar uw computer. 

      Audio speler 
Selecteer MENU > Audio.
Met de audiospeler kunt u opgenomen 
geluidsbestanden afspelen. Om te starten of te 
pauzeren, drukt u op de M2 toets.  
U kunt van de vorige naar de volgende opname 
gaan met behulp van M1 / M3.

Druk op LFK om extra opties weer te geven.

U kunt het volume aanpassen met de Omhoog / 
Omlaag toetsen.
De telefoon ondersteunt de volgende bestands-
formaten: MP3, WAV, AMR.

     Video speler 
Selecteer in het MENU: Multimedia > Video. 
Met de videospeler kunt u eerder opgenomen 
video's bekijken. 
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Selecteer de juiste opname met de M1 / M3 
toetsen. Om te starten en te pauzeren drukt u op de 
M2 toets.   
Om het beeld te draaien, druk op 2. Meer opties zijn 
te vinden onder de LFK-toets en de # - toets 
De telefoon ondersteunt AVI, MP4 en 3GP 
bestandsformaten.

      FM radio 
De telefoon kan worden gebruikt als FM-radio-
speler. Je kunt ervan genieten als je een headset 
hebt aangesloten, die dienst doet als antenne. 

OPMERKING: De kwaliteit van de ontvangst is 
afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt. De 
ontvangst van radiozenders wordt beïnvloed door 
een aantal externe factoren die een slechte 
ontvangstkwaliteit kunnen veroorzaken.  

Om de radio in te schakelen, selecteert u MENU 
Multimedia > FM Radio.  

• Om de radio aan / uit te zetten, drukt u op de
M2 toets.
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• Om kanalen te zoeken drukt u op Opties >
Automatisch zoeken.

• Om een kanaal te selecteren, selecteert u Opties >
Kanalenlijst > M2.

Belangrijke functies tijdens het luisteren naar de radio: 
• M3: volgende kanaal
• M1: vorig kanaal
• Omhoog: volume luider
• Omlaag: volume stiller
• Rode hoorn: terug naar hoofdmenu (radio speelt op

achtergrond)
• RFK (Terug) - terug naar vorig MENU (radio uit)
• LFK (Opties) - Radio-instellingen

Om radioweergave via een luidspreker (met aan-
gesloten headset) mogelijk te maken, selecteert u de 
externe luidspreker in de instellingen van FM Radio. 

Muziek of omgevingsgeluiden kunnen worden 
opgenomen. 

Spraakrecorder
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- Selecteer in het MENU: Multimedia > Dictafoon
- Om een opname te starten of te pauzeren, drukt

u op de M2 toets.
- Om de opname te stoppen, selecteert u de juiste
functietoets.
- Selecteer Opties om de opname te wissen of om
de stemrecorder juist in te stellen.

15. Gereedschap
Selecteer: MENU > Tools 

      Kalender 
Selecteer MENU > Extra > Kalender 

Een kalender kan u herinneren aan een 
belangrijke gebeurtenis of taak. 

Gebruik de Omhoog / Omlaag / M1 / M3 toetsen 
om van de ene dag naar de andere te gaan. 
Druk op LFK (Opties) om extra opties weer te 
geven: 
- Een taak toevoegen: u kunt een onderwerp
invoeren, de datum en tijd wijzigen, een alarm
instellen en de herhaalmodus wijzigen (druk op de
M2-toets om te wijzigen).
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- Taken bekijken: hiermee kunt u de voor de dag
ingestelde taken bekijken.
- Alle taken: hiermee ziet u al uw opgeslagen taken.
- Vandaag taak wissen/Alles wissen: hiermee kunt
u taken wissen.
- Ga naar datum: voer de datum in waarnaar u wilt
gaan.
- Weekweergave / Dagweergave schakelt de
kalenderweergave om.

Rekenmachine 
Om de rekenmachine te activeren, selecteert u in 
MENU: Extra > Calculator. De volgende 
wiskundige bewerkingen zijn mogelijk: optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
Voer het eerste getal in met de toetsen 0-9, 
gebruik dan Omhoog / Omlaag / M1 / M3 om de 
actie te selecteren en voer het tweede getal in, 
druk op M2 om het resultaat te zien. 

 Alarm (wekker ) 
Selecteer: Gereedschap > Alarm 
U kunt drie onafhankelijke alarmen instellen op uw 
telefoon.  
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Selecteer het gewenste alarm en druk op de M2 
toets om de bewerking te openen.  
Gebruik de numerieke toetsen om de wektijd in te 
stellen,  
U kunt de beltoon van het alarm en de 
herhaalfunctie wijzigen 

Om een alarm te activeren/deactiveren drukt u op 
LFK (ON/OFF) op het betreffende alarm. 
Als het alarm afgaat, druk dan op LFK om de 
wekker uit te zetten. Druk op RFK om de 
sluimerfunctie te activeren, het alarm zal na 5 
minuten opnieuw afgaan. 
Als de telefoon is uitgeschakeld, blijft de 
alarmfunctie werken als de batterijstatus dit 
toelaat. 

 Bluetooth 
Bluetooth-connectiviteit biedt u de mogelijkheid om 
bestanden te verzenden en te ontvangen. U kunt 
ook andere apparaten aansluiten, zoals een 
draadloze headset. 

In het menu kunt u opties selecteren: 
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Bluetooth Bluetooth in- of uitschakelen 

Zichtbaarheid Stel anderen in staat uw 
telefoon te vinden 

Gekoppelde 
apparaten 

Apparaten waarmee u al 
eerder verbinding hebt 

gemaakt 
Hier kunt u een nieuw 
apparaat zoeken en 

toevoegen 
Naam van het 

apparaat 
Kies de naam van uw 

apparaat 

Opslag 

Selecteer het geheugen waar 
de overgedragen bestanden 
moeten worden opgeslagen: 

telefoon / geheugenkaart  

 SIM-diensten  
Ongeacht de functie van de telefoon zelf, kan de 
SIM-kaart extra diensten aanbieden. De naam en 
de functies van dit menu zijn afhankelijk van het 
soort diensten dat beschikbaar is. 
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Zaklamp 
De zaklamp kan worden in- en uitgeschakeld door 
de Zaklamp toets in stand-by ingedrukt te houden 
of via Menu > Gereedschap > Zaklamp > OK.   

 Bestandsbeheerder 
Selecteer onder MENU > Lijst van bestanden 

Gebruik de Omhoog / Omlaag toetsen om 
telefoon/geheugenkaart geheugen te selecteren. 

Druk op LFK om extra opties weer te geven 

16. Instellingen:
  Telefooninstellingen 

MENU > Instellingen > Telefoon 

16.1.1 Instellingen voor datum en tijd 

Om de datum en tijd in te stellen, selecteert u in 
MENU: Instellingen > Telefoon > Tijd en datum.  
"Tijd/datum instellen" om de tijd en datum in te 
voeren. Gebruik de Omhoog / Omlaag toetsen om 
tussen de opties te navigeren; gebruik de 0-9 
toetsen om een uur en datum in te voeren.  



U kunt ook de tijdnotatie instellen (12h of 24h), en 
de datumnotatie.
Als de batterij uit de telefoon is verwijderd, moet u 
de datum en tijd instellen wanneer u de batterij 
opnieuw plaatst (als de telefoon geen gegevens 
verkrijgt van het GSM-netwerk of de automatische 
update is uitgeschakeld). 

16.1.2 Menutaal 

MENU > Instellingen > Telefoon > Taal.
Hiermee kunt u de menutaal van de telefoon 
wijzigen. Als u per ongeluk een vreemde taal hebt 
ingesteld om deze in de juiste taal te wijzigen, drukt 
u in stand-by op:
- LFK
- 5x Omlaag
- OK
- OK
- 1x Omlaag > OK
- OK
Selecteer de juiste taal en druk op OK.

16.1.3 Taal 

MENU > Instellingen > Telefoon > Taal 

66 
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U kunt de standaard tekstinvoermethode instellen. 

16.1.4 Snelkoppelingsinstellingen 

MENU > Instellingen > Telefoon > Snelkoppelings-
instellingen.
U kunt de standaardinstellingen van de snel-
koppelingen van de Omhoog/Omlaag toetsen 
wijzigen.

16.1.5 Automatisch uitschakelen van de 
telefoon 

U kunt instellen hoe laat en op welke dagen de 
telefoon automatisch wordt in- en uitgeschakeld. 

Opmerking: Als de telefoon is beveiligd met een 
wachtwoord of PIN, moet het wachtwoord/PIN 
handmatig worden ingevoerd om de telefoon te 
laten inloggen op het netwerk. 

16.1.6 Fabrieksinstelling herstellen 

Met deze optie kunt u de fabrieksinstellingen 
herstellen. Selecteer in het MENU: Instellingen > 
Telefoon > Herstel fabrieksinstellingen, en voer 
vervolgens het beveiligingswachtwoord in. 
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Bevestig tenslotte met de Groene hoorn toets.  
Het standaard beveiligingswachtwoord is: 0000 

Gespreksinstellingen 
MENU > Instellingen > Oproepen.

16.2.1 Dubbele SIM 

MENU > Instellingen > Oproepen > Dubbele SIM.
U kunt selecteren welke SIM-kaart(en) actief moeten 
zijn, de naam van de SIM-kaart en welke SIM-kaart als 
standaard voor het antwoord moet worden ingesteld. 

16.2.2 Vliegtuigmodus 

Om de vliegtuigmodus in te schakelen (mobiele 
netwerkdiensten uitgeschakeld) selecteert u MENU > 
Instellingen > Oproepen > Dubbele 
SIM > Standby > Vliegtuigmodus 

16.2.3 Opnemen door het klapdeksel te openen
MENU > Instellingen > Oproepen > Oproepen 
ontvangen door de klep te openen.
U kunt instellen dat oproepen worden beantwoord 
door het klapdeksel te openen.
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16.2.4 Doorschakelen 

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator een 
dergelijke dienst aanbiedt, is configuratie vereist. 
De gebruiker kan inkomende oproepen door-
schakelen naar voicemail of een ander nummer.

1. Om de dienst "Oproepen doorschakelen" 
in te stellen, gaat u naar MENU > Instellingen > 
Oproepen > Oproepen doorschakelen.
2. Selecteer vervolgens uit de beschikbare 
lijst wanneer u gesprekken wilt doorverbinden:

Onvoorwaardelijk (Alle inkomende gesprekken 
doorschakelen naar het geselecteerde nummer). 
Wanneer in gesprek (Inkomende gesprekken 
doorschakelen wanneer u in gesprek bent). 
Wanneer er niet opgenomen wordt 
(Inkomende gesprekken worden doorverbonden 
als u de telefoon niet opneemt).
Wanneer onbereikbaar
(Doorschakelen van gesprekken wanneer u uw 
telefoon hebt uitgeschakeld of buiten bereik 
bent). 
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Doorschakelen annuleren. 
3. Druk op Inschakelen en voer het nummer in 
waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen om de 
dienst te activeren of Uitschakelen, om de dienst te 
deactiveren.

Om de huidige status van de geselecteerde dienst te 
controleren, selecteert u Status controleren. 

16.2.5 Wachtend gesprek

Dit is een netwerkdienst. Indien uw provider een 
dergelijke dienst aanbiedt, is configuratie vereist. 
Na het selecteren van het MENU onder de optie: 
Instellingen > Oproepen > Wachtende oproep, kunt u 
de beschikbaarheidsstatus controleren en kiezen of u 
deze functie wilt activeren.
Als de functie van wachtende oproep is geactiveerd 
en de gebruiker is net aan het bellen, zal elke 
volgende inkomende oproep worden gesignaleerd 
door het signaal van de tweede oproep. U kunt de 
huidige oproep vasthouden en een andere oproep 
beantwoorden. 
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16.2.6 Oproep blokkeren 

Dit is een netwerkdienst.  
Als uw provider een dergelijke dienst aanbiedt, is 
configuratie vereist. Met deze functie kunt u 
bepaalde soorten oproepen blokkeren.
1. Ga naar MENU:
Instellingen > Oproepen > Oproepen blokkeren.
2. Selecteer het type oproepen dat u wilt 
blokkeren. U kunt alle uitgaande en/of inkomende 
gesprekken blokkeren.

16.2.7   Nummerweergave 
Dit is een netwerkdienst. 
Als uw provider een dergelijke dienst aanbiedt, is 
configuratie vereist. Met deze functie kunt u uw 
eigen nummer verbergen tijdens een gesprek. 
1.  Ga naar MENU: 
Instellingen > Oproepen > Nummerweergave
2.  Selecteer "Verberg nummer" of "Verzend 
nummer","Netwerk instellingen", en druk op "Ok". 

16.2.8 Overige instellingen 
Ga naar MENU:
Instellingen > Oproepen > Overige
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Je kunt instellen: 
• Weergave van de gesprekstijd.
• Automatische nummerherhaling bij bezet.
• Trillen bij tot stand gekomen verbinding.
• SMS-bericht wanneer een oproep wordt geweigerd.
• Antwoord met een willekeurige toets.
• Automatische gespreksopname.

 Display-instellingen 
MENU > Instellingen > Weergave 
Je kunt instellen: 
• achtergrond
• screensaver
• display contrast
• display
• achtergrondverlichting van het toetsenbord
• lettergrootte

U kunt de Noodtoets in- of uitschakelen. 
Selecteer hiervoor: Menu > Instellingen > SOS > 
Status > Aan/Uit

Noodtoets
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16.4.1 Noodoproep 

U kunt vijf noodnummers instellen. Door de SOS-
knop (op de achterkant van de telefoon) ingedrukt 
te houden, wordt de SOS-functie geactiveerd. De 
telefoon laat een alarm afgaan en belt automatisch 
één voor één de vooraf ingestelde noodcontacten. 
De telefoon verstuurt automatisch een nood SMS 
(indien ingeschakeld in de SOS opties). Er worden 
drie pogingen gedaan om elk ingesteld contact te 
bellen. De telefoon belt het volgende contact 
wanneer het niet lukt om gedurende 20 seconden 
verbinding te maken met het vorige contact. 
Als een van de noodnummers de oproep 
beantwoordt, zal de telefoon de handsfree modus 
activeren en de SOS-procedure voltooien. 

Denk eraan! Wanneer de voicemail wordt 
geactiveerd terwijl u probeert een noodoproep 
naar een nummer te doen, zal de telefoon 
herkennen dat de oproep tot stand is gebracht en 
zal de SOS-procedure worden beëindigd.
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16.4.2 Contacten voor noodgevallen 

U kunt vijf noodcontacten instellen. Om snel een 
noodcontact te selecteren, ga naar: 

Menu > Instellingen > SOS > ICE Contacten 
Selecteer welk item u wilt wijzigen, druk op LFK 
"Opties". Contacten: zoek een contact in de lijst en 
druk op "OK". 
Nummer bewerken: voer het nummer in met het 
toetsenbord en druk op de linker functietoets "OK". 

16.4.3 Inhoud van het noodbericht 

U kunt een tekstbericht bijwerken dat in de 
noodprocedure naar noodcontacten wordt gestuurd. 
De standaard tekst wordt ingevoerd: 
"SMS voor noodgevallen! Bel mij!". Als u de inhoud 
van het SOS-bericht wilt wijzigen, selecteert u: 
Menu >Instellingen > SOS > SOS SMS. Voer een 
tekst naar keuze in en druk op "Opslaan" (linker 
functietoets) om het noodbericht op te slaan.  
U kunt het verzenden van SOS-berichten in de 
noodmodus in- of uitschakelen. Hiervoor selecteert u: 
Menu > Instellingen > SOS > SMS SOS versturen >
Aan/Uit. 
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16.4.4 Deactivering van het SOS-alarm 

U kunt het noodsignaal activeren/deactiveren terwijl 
u de SOS-oproep doet. Hiervoor selecteert u: 
Menu  > Instellingen > SOS > Alarm SOS > Aan/Uit.
 16.5 Sneltoets 
Nummers en kunnen worden toegewezen aan de 
toetsen M1, M2, M3, 2-9 en in welk geval 
een oproep wordt gedaan naar het opgeslagen 
nummer wanneer de corresponderende toets in 
stand-by wordt ingedrukt. 

16.5.1 Geheugen M1/M2/M3 /*/# 

Selecteer in het MENU: Instellingen > Snelkiezen > 
Geheugen M1/M2/M3/*/# > Status om de optie 
Geheugen M1/M2/M3 in of uit te schakelen. 

Om een contact toe te wijzen aan de M1-toets, 
selecteert u: Instellingen > Snelkiezen > M1/M2/M3/
*/# > Nummers instellen > M1 > Kies contact. 

De telefoon gaat naar het telefoonboek, selecteer 
het contact dat u aan de M1-toets wilt toewijzen of 
voer het nummer in en druk op OK.
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Volg dezelfde procedure bij het opslaan van de 
M2/M3/* toets en # 

Als u het toegewezen contact wilt verwijderen, 
selecteert u: Instellingen > Snelkiezen > M1/M2/M3 
geheugen*/ #>Nummers instellen > M1 > Opties > 
Wissen.  

16.5.2 Snelkiezen 2-9 

Selecteer in het MENU: Instellingen > Snelkiezen > 
Nummers 2-9 > Status om snelkiezen van 
nummers 2-9 in of uit te schakelen. Om een 
contactpersoon toe te wijzen of te verwijderen, 
gaat u te werk zoals beschreven onder 16.5.1

     Profielen 
MENU > Instellingen > Profielen  
De telefoon heeft verschillende profielen waarmee 
u de telefoon snel kunt aanpassen aan
verschillende situaties. Elk profiel kan worden
geactiveerd en aangepast aan uw behoeften.
Beschikbare profielen: "Normaal", "Stil",
"Vergadering" en "Buiten".
• Om een profiel te selecteren, drukt u op de

M2 toets.



77 

• Om te bewerken, druk op: Opties > Instellingen

Het volgende kan gewijzigd worden:
- Naam
- Beltoon (apart voor SIM1/SIM2)
- Volume ringtone
- Type beltoon (alleen beltoon, alleen trillen, enz.)
- Andere meldingsgeluiden (toetsgeluiden, 
waarschuwing voor lege batterij, toon bij openen/
sluiten, geluid bij het uitschakelen van de telefoon) 
Houd in de stand-by modus de 0 toets ingedrukt 
om het vergaderprofiel te activeren, houd de 0 toets 
nogmaals ingedrukt om terug te keren naar het 
vorige profiel.

16.7  Belangrijke gesproken aanwijzingen 
Om de optie voor het oproepen van toetsnummers 
te selecteren: Instellingen > Toetsstemprompts. Als 
de optie actief is, worden gesproken aanwijzingen 
uitgesproken wanneer u een nummer kiest met het 
toetsenblok. 

16.8  Beveiligingsinstellingen 
MENU > Instellingen > Beveiliging 
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16.8.1 PIN 

U kunt het opvragen van de PIN-code bij het 
opstarten van de telefoon in- en uitschakelen en 
de PIN-code wijzigen. 

16.8.2 Wijzig PIN2 

U kunt de PIN2-code wijzigen als u die heeft. Niet 
alle providers stellen deze beschikbaar.

16.8.3 Telefoonslot 

U kunt de telefoonvergrendeling inschakelen. U 
moet de vergrendelingscode invoeren wanneer u 
de telefoon inschakelt. De standaardcode is 0000. 

16.8.4 Wachtwoord telefoon wijzigen 

U kunt de vergrendelingscode van uw telefoon 
wijzigen. 

16.8.5 Vast telefoonnummer 

Vaste nummers: dienst mogelijk indien 
beschikbaar gesteld door de provider. PIN2
vereist. 
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16.8.6 Zwarte lijst 

Wanneer de optie actief is en de geselecteerde 
nummers zijn toegevoegd aan de zwarte lijst, 
weigert de telefoon automatisch een oproep of 
SMS (afhankelijk van de instelling) bij het 
beantwoorden van een oproep van een bepaald 
nummer. 
Om een nummer toe te voegen aan de zwarte lijst: 
toegang tot de oproeplog, druk op een 
geselecteerd nummer op Opties > Toevoegen aan 
zwarte lijst  
Om nummers te bekijken, te verwijderen of toe te 
voegen: MENU > Instellingen > Beveiliging >
Zwarte lijst > Zwarte lijst 
Om de zwarte lijst in/uit te schakelen:
MENU > Instellingen > Beveiliging > Zwarte lijst >
Zwarte lijst instellingen: Kies het nummer dat u wilt 
blokkeren: Accepteren van een oproep / 
Aanvaarding van een bericht.

Netwerkinstellingen 
MENU > Instellingen > Netwerk 

• APN: u kunt de juiste configuratie krijgen van
uw provider. Bij sommige providers kan de
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telefoon op afstand worden geconfigureerd. 

• Gegevensoverdracht: hiermee kunt u
selecteren of gegevensoverdracht moet
plaatsvinden

• Gegevensroaming: hiermee kunt u selecteren
of gegevensverbindingen moeten worden
gemaakt tijdens roaming

• Mobiele data: u kunt kiezen welke kaart u wilt
gebruiken voor uw dataverbinding.

• Netwerkselectie: u kunt de provider handmatig
of automatisch selecteren.

• Type netwerk: u kunt het type verbinding van
uw voorkeur kiezen voor een 4G/3G/2G-
netwerk.

• Gesprekken VoLte: u kunt het voeren van
gesprekken via LTE in- of uitschakelen

WAARSCHUWING! De opties zijn bedoeld voor 
gevorderde gebruikers. Verkeerd gewijzigde 
instellingen kunnen leiden tot een verslechtering 
van de servicekwaliteit of het niet kunnen voeren 
van gesprekken.  

17. Internet
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Om binnen te gaan, selecteert u: Menu > Internet 
Op de telefoon is een universele webbrowser 
geïnstalleerd om mobiel te kunnen surfen.  

Op het apparaat zijn de instellingen van de 4 
grootste nationale operatoren geïmplementeerd. 
Indien de klant andere diensten gebruikt, ga dan 
naar de salon of bezoek de website van die 
operator en voer de juiste instellingen in het MENU 
in: Instellingen > Netwerk > APN  
een account bewerken/verwijderen/toevoegen 
selecteer Opties en kies wat u wilt doen. 

kunt u de juiste configuratie van uw provider 
krijgen. Bij sommige operators kunt u de telefoon 
op afstand configureren. 

18. Computerverbinding
U kunt de telefoon met een USB-kabel op een 
computer aansluiten en u kunt bestanden kopiëren 
en overdragen tussen de telefoon en de computer. 

Aansluiten: 
- steek de USB-kabel in de telefoon
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- steek het andere uiteinde van de kabel in de poort
van de computer
-er verschijnt een bericht op het scherm:
"Opladen", "USB-opslag" en "Gegevensoverdracht".

Selecteer "USB-opslag" om de inhoud van de 
mappen te bekijken.

19. Informatie over de batterij
Er zit een batterij in de telefoon, die kan worden 
opgeladen met behulp van de bijgeleverde oplader.

De batterijduur van de telefoon hangt af van 
verschillende gebruiksomstandigheden. De afstand 
tot het relaisstation en de duur van en het aantal 
gesprekken zijn van grote invloed op de kortere 
batterijduur van de telefoon. Tijdens de 
verplaatsing schakelt de telefoon voortdurend 
tussen de relaisstations, hetgeen ook de 
batterijduur van de telefoon aanzienlijk beïnvloedt. 
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De batterij die enkele honderden keren is 
opgeladen en ontladen, verliest natuurlijk zijn 
eigenschappen. Als de gebruiker een aanzienlijk 
rendementsverlies vaststelt, moet hij een nieuwe 
batterij kopen.  

Gebruik uitsluitend en alleen de door de fabrikant 
aanbevolen batterijen. Laat de lader niet langer 
dan 2-3 dagen aangesloten.  

Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar de 
temperatuur te hoog is. Dit kan de batterij en de 
telefoon zelf negatief beïnvloeden.  

Gebruik nooit een batterij met zichtbare schade. 
Dit kan leiden tot kortsluiting en schade aan de 
telefoon. De batterij moet in overeenstemming met 
de polarisatie worden geplaatst.  

Als u de batterij bij een te hoge of te lage 
temperatuur bewaart, gaat hij minder lang mee. De 
batterij moet worden bewaard bij een temperatuur 
tussen 15°C en 25°C. Als u een koude batterij in 
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de telefoon plaatst, werkt deze mogelijk niet goed 
en bestaat het risico van schade.   
De set bevat een Li-ion batterij.  
Li-ion. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het 
milieu. Ze moeten op een speciale plaats in een 
speciale container worden gedeponeerd in 
overeenstemming met de geldende voorschriften. 
Gooi oude batterijen of opladers nooit bij het vast 
huishoudelijk afval, maar verzamel ze voor 
verwijdering.  
STEEK BATTERIJEN EN OPLADERS NOOIT IN 
HET VUUR!  

20. Bescherm het milieu 
Opmerking: De telefoon is gemarkeerd in

overeenstemming met de Europese 
richtlijn betreffende afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur van 
2012/19/EU en de Poolse wet betreffende 

afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur, en met het symbool van afgedankte 
elektrische apparatuur. 
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Een dergelijk symbool vertelt ons dat het apparaat 
na gebruik niet bij het normale huishoudelijke afval 
mag worden gedaan. 
Opmerking: Gooi het apparaat nooit bij het vast 
huishoudelijk afval!!! Het apparaat mag alleen 
worden gebruikt op geautoriseerde plaatsen. 
Aangezien het apparaat gevaarlijke onderdelen 
bevat, kunnen onjuiste opslag en onjuist gebruik 
van dergelijke apparatuur ernstige gevolgen 
hebben voor zowel mens als milieu. Om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, is een correcte 
behandeling van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur van essentieel belang. 
Om de voor de verpakking van de telefoon 
gebruikte materialen te recyclen, moet u de regels 
voor het sorteren van materialen volgen die lokaal 
voor dit soort afval zijn vastgesteld.  

De set bevat een Li-ion batterij. 
Gebruikte batterijen zijn schadelijk 
voor het milieu. Ze moeten op een 
speciale plaats in een speciale 
container worden gedeponeerd in 

overeenstemming met de geldende voorschriften. 
Gooi oude batterijen of opladers nooit bij het vast 



86 

huishoudelijk afval, maar verzamel ze voor 
verwijdering.  
STEEK NOOIT BATTERIJEN EN OPLADERS IN 
HET VUUR!  

21. SAR Informatie 
Deze telefoon voldoet aan alle internationale 
normen met betrekking tot de impact van 
radiogolven. Het toestel ontvangt en zendt 
radiogolven uit. Het is zo ontworpen dat de in 
internationale richtlijnen aanbevolen grenswaarden 
voor de impact van radiogolven niet worden 
overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door 
de International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP), een onafhankelijke 
wetenschappelijke organisatie met een 
veiligheidsmarge om alle mensen te beschermen, 
ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. 
Deze richtsnoeren gebruiken een meeteenheid die 
Specific Absorption Rate (SAR) - werkelijke 
absorptie - wordt genoemd.  
Zoals aanbevolen door de ICNIRP is de 
grenswaarde van SAR voor draagbare apparatuur 
2,0 watt per kilogram (W/kg). De SAR-waarde 
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wordt bepaald bij het maximale zendvermogen; de 
werkelijke SAR-waarde terwijl het apparaat werkt, 
is gewoonlijk lager dan het aangegeven niveau. 
Dergelijke discrepanties zijn het gevolg van de 
automatische wijzigingen in het vermogen van het 
apparaat die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het 
apparaat werkt op het minimale vermogensniveau 
dat vereist is om met het netwerk te worden 
verbonden. 
Hoewel de SAR-waarden voor verschillende 
modellen telefoons of zelfs voor verschillende 
gebruiksposities kunnen variëren, voldoen ze 
allemaal aan de voorschriften inzake een veilig 
stralingsniveau. 
Volgens het huidige onderzoek van de WHO is het 
niet nodig speciale beperkingen toe te passen bij 
het gebruik van mobiele apparaten. Volgens de 
WHO moet, om de straling te verminderen, de 
lengte van een gesprek worden beperkt, of een 
koptelefoon of luidspreker worden gebruikt, en 
mag de telefoon niet in de buurt van het hoofd of 
het lichaam worden gehouden. 
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Systeem  

Hoogste gemeten waarde in tests 
10g-SAR(W/kg) 

apparaat 
aan het 
hoofd 

apparaat 
op het 
lichaam 

apparaat 
aan de 
ledemaat 

EGSM 900 0.384 1.039 1.039 

DCS 1800 0.261 1.184 1.184 

WCDMA-band I 0.275 0.662 0.662 

WCDMA-band VIII 0.205 0.579 0.579 

LTE-band 1 0.215 0.452 0.452 

LTE-band 3 0.2 1.021 1.021 

LTE-band 7 0.224 0.504 0.504 

LTE-band 8 0.188 0.447 0.447 

LTE-band 20 0.249 0.529 0.529 
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SAR-waarden kunnen ook variëren als gevolg van 
diverse rapportage- en testvoorschriften in 
verschillende landen, alsmede als gevolg van 
verschillende frequenties in een bepaald netwerk. 

22. Garantievoorwaarden 
De telefoon valt onder de garantie; een bewijs van 
aankoop is nodig om van deze garantie gebruik te 
maken.  
Er zijn kosten verbonden aan de reparatie van 
apparaten die beschadigd zijn door verkeerd 
gebruik, elektrostatische ontlading of blikseminslag 
Elke poging tot reparatie of wijziging van het 
apparaat door de gebruiker maakt de garantie 
ongeldig! 
 
Bovenstaande openbaarmakingen zijn ter 
informatie. 

23. FAQ (probleemoplossing) 
Alleen gekwalificeerde service is bevoegd om de 
telefoon te repareren. Ongeoorloofde reparaties en 
wijzigingen zijn niet toegestaan en kunnen de 
garantie van de fabrikant doen vervallen!  
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"Kan niet 
bellen" 

Controleer of het nummer dat u kiest 
correct is. Als u een internationaal 
telefoongesprek voert, kies dan een 
landcode vóór het eigenlijke nummer 
(bijv. 0049 of +49 voor Duitsland). 
Als u een prepaidkaart hebt, zorg er dan 
voor dat er voldoende geld op de kaart 
staat om te bellen.  

"SIM-kaart 
aanwezig, 
alleen 
noodoproepen 
(112)" 

Controleer of de SIM-kaart correct is 
geïnstalleerd. 

"De telefoon 
werkt niet, de 
telefoon laadt 
niet op als hij is 
aangesloten" 

De telefoon is mogelijk uitgeschakeld; 
om de telefoon in te schakelen, drukt u 
ongeveer 3 seconden op de aan/uit-toets 
(rode hoorn).  
Als u de telefoon lange tijd niet hebt 
gebruikt, kan de batterij "diep ontladen" 
zijn; om een diep ontladen batterij te 
herstellen laat u de lader aangesloten, 
ook al is er geen beeld op het scherm. 

"Kun je bellen 
terwijl je in het 
buitenland 
bent?"  

Als de gebruiker zich in het buitenland 
bevindt, meldt de telefoon zich 
automatisch aan bij het buitenlandse 
netwerk als ROAMING is geactiveerd. 
Neem contact op met uw provider.  
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"Kan ik een 
noodoproep 
doen als er 
geen ontvangst 
is of als er geen 
geld op mijn 
rekening staat?"  

Als de telefoon zich in een gebied 
zonder netwerkontvangst bevindt, 
kunnen er geen telefoongesprekken 
worden gevoerd.  
 
Als u dus geen geld op de rekening heeft 
staan, kunt u met spoed 112 bellen. 

 
"Hoe kan de 
dekking worden 
vergroot?" 

Als het bericht "Werkt niet" "Geen 
diensten" verschijnt, betekent dit dat er 
geen signaal is of dat er geen geld 
beschikbaar is op uw rekening. In een 
dergelijk geval is het alleen mogelijk 
noodoproepen naar 112 te doen als de 
gebruiker zich binnen het netwerk van 
andere providers bevindt. 
Plaatsen zoals gebouwen verminderen 
de signaalsterkte, daarom moet u dichter 
bij een raam gaan staan of verhuizen 
naar een gebied dat niet door veel 
gebouwen is omgeven.  
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"Wat is het 
SMS-centrum?"  

Het is het centrale nummer van de 
dienstverlener waar alle tekstberichten 
worden opgeslagen. Het nummer is 
opgeslagen op de SIM-kaart, maar u 
kunt het nummer in NU wijzigen en een 
ander nummer invoeren.  

"Wanneer 
worden de 
gesprekskosten 
in rekening 
gebracht?"  

De vergoeding wordt in rekening 
gebracht zodra de verbinding tot stand is 
gebracht. Informeer bij uw provider naar 
de wijze van facturering.  

"Is er een 
manier om er 
zeker van te 
zijn dat mijn 
bericht bij de 
ontvanger is 
afgeleverd?"  

Schakel de optie Afleveringsrapport in. 
Zodra het tekstbericht bij de ontvanger is 
afgeleverd, krijgt u een retourbericht 
(netwerkdienst). 
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25. VEREENVOUDIGDE EU-
CONFORMITEITSVERKLARING 

Maxcom SA verklaart hierbij dat het type 
radioapparaat: 

Mobiele telefoon MAXCOM MM827  

voldoet aan: 

Richtlijn 2014/53/EU RED van 16 april 2014 
(richtlijn radioapparatuur) - richtlijn radioapparatuur  

Richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011 (beperking 
van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur RoHS)  
 
De volledige tekst van de EU-verklaring van 
overeenstemming is te vinden op 
http://www.maxcom.pl/deklaracje  
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Opmerking  
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor de gevolgen van onjuist gebruik, misbruik of 
het niet opvolgen van de instructies.  
 
Deze gebruikershandleiding is uitsluitend bedoeld 
ter informatie. Sommige van de beschreven 
functies en opties kunnen per software en land 
verschillen. 
De fabrikant behoudt zich het recht voor om 
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of 
aanpassingen aan te brengen. 



Als technische bijstand nodig is, raden wij u aan 
contact op te nemen met de technische afdeling via 
het volgende nummer: (+48) 32 325 07 00 of via 
e-mail: serwis@maxcom.pl 

Onze website: http://www.maxcom.pl/ 

MAXCOM S.A. 
ul. Towarowa 23a 

43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89 
www.maxcom.pl 

e-mail: office@maxcom.pl
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