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MOBIELE TELEFOON 
Modelnummer: MK241 

Als er technische bijstand nodig is, kunt u 
bellen met de hotline op (+48) 32 325 07 00
of e-mail ons op serwis@maxcom.pl 

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

De set bestaat uit
GSM Mobiele Telefoon
Telefoonlader
USB-kabel
2000mAh batterij
Headset
Gebruikershandleiding
Quick User Guide

Het verdient aanbeveling de oorspronkelijke 
verpakking te bewaren omdat deze voor het 
vervoer kan worden gebruikt.

Bewaar het ontvangstbewijs, want het is 
nodig voor de garantie.

Belangrijk - De telefoon werkt in de GSM 
900/1800, WCDMA 1/8, LTE 1/3/5/7/8/20/38. 
Voorafgaand aan het inschakelen van de 
telefoon, moet er een SIM-kaart geplaatst 
worden. 

mailto:serwis@maxcom.pl
http://www.maxcom.pl/
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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Mobiele telefoon GSM 900/1800, WCDMA 1/8, 
LTE 1/3/5/7/8/20/38. 

• VoLTE en VoWiFi ondersteuning 
(afhankelijk van provider) 

• Wi-Fi 
• Kalender met online synchronisatie 
• KaiStore 
• Partnerapplicaties zoals Google Search, 

Google Maps, YouTube, Google Assistant en 
Facebook 

• Anti diefstal functie 
• Webbrowser 
• Toetsen met achtergrondverlichting 
• Kleurenscherm 320x240 px 
• Camera's: 2MPix en VGA 
• microSD kaart ondersteuning tot 32 GB 
• Luidspreker 
• Telefoonboek
• Hard rinkelen 
• Bluetooth 4.1 
• Radio FM 
• Fakkel 
• Rekenmachine 
• Eenheidsomzetter 
• Wekker 
• Batterij 2000 mAh 
• Stand-by tijd: tot 900 uur* 
• Gesprekstijd: tot 10 uur* 

*Afhankelijk van de signaalsterkte. 
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1. Veiligheidsmaatregelen 

Als u de onderstaande richtlijnen 
leest, minimaliseert u het risico van verkeerd 
gebruik van de telefoon. 
• GEBRUIK - De telefoon zendt een 

elektromagnetisch veld uit dat andere 
elektronische apparaten, waaronder medische 
apparatuur, negatief kan beïnvloeden. 

• Gebruik de telefoon nooit op plaatsen waar 
dat verboden is, in ziekenhuizen, vliegtuigen, 
tankstations of in de buurt van brandbare 
materialen. Het gebruik van de telefoon op 
dergelijke plaatsen kan anderen in gevaar 
brengen. 

• Gebruik de telefoon nooit zonder headset 
tijdens het rijden. 

• Het toestel en zijn accessoires kunnen kleine 
onderdelen bevatten. Houd de telefoon en alle 
onderdelen buiten het bereik van kinderen.

• SERVICE - Repareer of verander de telefoon 
nooit zelf; alle reparaties mogen alleen door 
een erkende service worden uitgevoerd. 

• REINIGING - Reinig de telefoon nooit met 
chemicaliën of bijtende middelen. 

• TORCH - Kijk nooit rechtstreeks in de 
lichtstraal. 

• HOORAPPARAAT- Als u een gehoorapparaat 
hebt, moet het volume van de telefoon 
zorgvuldig worden aangepast aan de 
gevoeligheid van het gehoorapparaat. 

• ELEKTRONISCHE MEDISCHE UITRUSTING - 
Uw telefoon is een radiozender, die de werking 
van elektronische medische apparatuur of 
implantaten, hartslagmeters, insulinepompen, 
enz. kan verstoren. Aanbevolen wordt een 
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afstand van niet minder dan 15 cm aan te 
houden tussen de telefoon en het implantaat. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met uw zorgverlener of de 
fabrikanten van dergelijke medische 
apparatuur. 

• WATERDICHT - De telefoon is 
NIET waterdicht. Houd hem altijd droog. 

• STOFDICHT - De telefoon is NIET stofdicht, 
gebruik de telefoon nooit in een omgeving met 
veel stof. Bescherm de telefoon tegen 
metalen spaanders, die het apparaat 
kunnen beschadigen. 

• DISPLAY SCREEN - Druk niet te hard op het 
LCD scherm en gebruik geen scherp 
gereedschap, anders kan het scherm worden 
beschadigd. - Gebruik nooit metalen 
voorwerpen om de batterijcontacten samen 
te drukken; dit kan een explosie veroorzaken.

• Stel de telefoon nooit bloot aan lage of hoge 
temperaturen, direct zonlicht en hoge 
vochtigheid. Plaats de telefoon nooit naast 
verwarmingstoestellen zoals radiatoren, 
kachels, ovens, kampvuren, barbecues, enz.

• BESCHERM UW GEHOOR! Langdurige 
blootstelling aan geluiden met een hoog 
volume kan uw gehoor beschadigen. Luister 
naar muziek op een gematigd niveau en houd

de telefoon niet te dicht bij 
een oor als u een 
luidsprekertelefoon gebruikt. 
Verlaag het volume voordat u 
een hoofdtelefoon gebruikt. 



6 

2. Installatie 

Voordat u de telefoon aanzet, moet de SIM-kaart 
geïnstalleerd zijn. Let erop dat u de SIM-kaart niet 
beschadigt bij het plaatsen. SIM-kaarten moeten 
buiten het bereik van kinderen worden gehouden. 

     SIM-kaart, geheugenkaart en batterij 
installatie 

De telefoon is uitgerust met een nanoSIM-slot. Als 
u een ander formaat simkaart hebt zonder dat u het 
formaat zelf kunt wijzigen, neem dan contact op 
met uw provider, die u de juiste simkaart moet 
leveren. 

Volg deze stappen om de SIM-kaart te plaatsen: 

• Als de telefoon is uitgeschakeld, opent u 
de batterijklep. Begin met het optillen van 
de onderste hoek 

• Haal de batterij eruit. 
• Schuif het metalen deksel van de SIM-kaartgleuf 

naar beneden 
• Plaats de nanoSIM in de sleuf volgens 

de tekening. Zorg ervoor dat de 
inkeping naar boven is gericht 

• Sluit het metalen deksel van de SIM-
kaartsleuf en schuif het omhoog om de SIM-
kaart op zijn plaats te houden.

• Geheugenkaart microSD kan op 
dezelfde manier worden geplaatst als 
SIM-kaart. De geheugenkaartsleuf 
bevindt zich aan de achterkant van de 
telefoon. 
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Wees voorzichtig bij het gebruik van 
geheugenkaarten, vooral bij het plaatsen en 
verwijderen van de kaart. Sommige 
geheugenkaarten moeten voor het eerste gebruik 
op een computer worden geformatteerd. Maak 
regelmatig reservekopieën van gegevens die zijn 
opgeslagen op kaarten die in andere apparaten 
worden gebruikt, als u SD-kaarten gebruikt! 
Misbruik of andere factoren kunnen de kaart 
beschadigen of ervoor zorgen dat de kaart zijn 
inhoud verliest.  
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• Plaats de batterij zo dat de contacten +/-
naar de voorkant van de telefoon gaan.

• Na het plaatsen van de batterij sluit u het 
batterijdeksel zorgvuldig en controleert u 
of u een "klik"-geluid hoort. 

 Opladen 

Gebruik nooit een lader of batterij die beschadigd is 
of niet door de fabrikant is vervaardigd. Accessoires 
van een ander type of wijzigingen kunnen de 
telefoon beschadigen en kunnen aanleiding geven 
tot overtreding van de regelgeving inzake 
radioapparatuur, en kunnen de garantie doen 
vervallen. 
Als de batterij leeg is, verschijnt er een pictogram 
van de lege batterij op het scherm. Om de batterij 
op te laden, sluit u de lader aan op het stopcontact 
en op de telefoon. Het batterijpictogram toont een 
klein boutje zolang de batterij wordt opgeladen. 
Belangrijk! Tijdens het opladen moet de 
luchttemperatuur tussen 0°C en +40°C liggen. Na 
verloop van tijd slijten batterijen; daarom zal hun 
prestatieduur na verloop van tijd steeds korter 
worden. 

Om de telefoon op te laden: 
1. Steek de lader in het stopcontact 
2. Steek de oplaadkabel in de oplaadpoort aan 

de onderkant van de telefoon. Op het 
batterijpictogram ziet u een klein boutje.

3. Wanneer de telefoon volledig is opgeladen, 
haalt u de lader uit het stopcontact en de 
kabel uit de telefoon. 
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Attentie: 
• Voordat u begint met opladen, moet u 

ervoor zorgen dat de batterij correct is 
geïnstalleerd. 

• Verwijder de batterij niet tijdens het 
opladen

• Als de batterijspanning te laag is, schakelt 
de telefoon automatisch uit. 

• Als de batterij helemaal leeg is, moet u 
deze enkele minuten opladen voordat u de 
telefoon kunt inschakelen. 
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3. Telefoon beschrijving 
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Waarschuwing: 
Als de PIN- en PUK-codes niet samen 
met de SIM-kaart zijn geleverd, neem 
dan contact op met uw 
serviceprovider. Als de PIN-code 3 keer 
verkeerd is ingevoerd, wordt de SIM 
geblokkeerd en moet de PUK-code 
worden ingevoerd. 

4. De telefoon gebruiken 

 De telefoon aanzetten 

Houd de rode knop ingedrukt om de telefoon in te 
schakelen. 

Mogelijk wordt u gevraagd een PIN-code in te 
voeren. U vindt deze in de SIM start set van uw 
provider. Na het typen van de code bevestigt u 
deze met de knop OK. 

Bij de eerste start van de telefoon met 
geselecteerde SIM-kaart (of na het herstellen van 
de fabrieksinstellingen) worden u verschillende 
configuratievragen gesteld. 
Kies eerst de taal die u op de telefoon wilt 
gebruiken. Bij deze stap kunt u ook de tekst-naar-
spraak instellingen aanzetten. 
In de tweede stap kunt u kiezen om in te loggen 
op een van de beschikbare WiFi-netwerken. 
Vervolgens wordt u gevraagd of u instemt met het 
anoniem verzamelen van gegevens om uw 
ervaring te verbeteren. Als u niet akkoord gaat, 
verwijder dan het vinkje bij "Ja, ik wil helpen".
Tenslotte moet u de voorwaarden van Kaiostech 
Inc. accepteren om de telefoon te kunnen 
gebruiken.  
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 Uitschakelen en opnieuw opstarten 
 

Om de telefoon uit te schakelen houdt u de rode 
knop ingedrukt en kiest u of u de telefoon wilt 
uitschakelen of opnieuw wilt opstarten. 

 

 Stand-by modus 
 

Wanneer de telefoon is ingeschakeld en er geen 
handelingen zijn verricht, staat hij in de stand-by 
modus. U kunt de huidige tijd en datum zien. 

 
Beschrijving van het scherm 
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Pictogrammen op het scherm: 
 

 Aantal kennisgevingen 

 Roaming 

 Geen dienst 

 Geen SIM-kaart/SIM-kaartfout 

 
Alleen trillingen 

 Geluiden uitgeschakeld 

 Batterij leeg 

 Batterij bijna leeg 

 Batterij vol 

 Opladen 

 Batterij vol en aangesloten op lader 

 2G-dekking 

 GPRS-dekking 

 4G-dekking 

 VoLTE-dekking 

 VoWiFi dekking 

 Gegevensoverdracht 

 Bestand downloaden 
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 WiFi ingeschakeld 

 WiFi aangesloten 

 
Bluetooth ingeschakeld 

 
Bluetooth aangesloten 

 GPS ingeschakeld 

 GPS aangesloten 

 Dataroaming 

 
Vliegtuigmodus 

 Alarm ingeschakeld 

 
Hotspot ingeschakeld 

 
Hotspot uitgeschakeld 

 
Oortelefoonset aangesloten 

 Draadloze oortelefoonset aangesloten 

 
Doorschakelen 

 Bellen via Wifi 
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Aangesloten via USB 

 Toetsenbord slot 

Om het toetsenbord in de stand-by modus te 
vergrendelen houdt u de "*" toets ingedrukt. U hoeft 
het toetsenbord niet te ontgrendelen om een oproep 
te beantwoorden. In de telefooninstellingen kunt u 
instellen na hoeveel tijd het toetsenbord automatisch 
wordt vergrendeld. 

5. Hoofdmenu 

Om het hoofdmenu te openen, druk op de HOME 
navigatietoets in Standby modus. Gebruik de UP/
DOWN/LEFT/RIGHT navigatietoetsen om door het 
menu te bewegen. Druk op de OK (HOME) toets 
om uw keuze te bevestigen. Om terug te gaan drukt 
u op de rode toets. 

6. Contacten zoeken

1. Ga naar MENU en kies Contacten of druk in 
de standby modus op de DOWN toets.

2. Begin met het typen van de naam van het 
contact dat u zoekt 

3. De telefoon springt naar de contacten die 
beginnen met de laatste die u hebt getypt. 
Gebruik de OMHOOG/OMLAAG toets om het 
gewenste contact te kiezen.

Door op de "#" toets te drukken kunt u de invoer-
methode wijzigen 
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Wanneer u buitenlandse nummers invoert, 
moet u altijd "+" (in plaats van "00") invoeren 
voordat u het eigenlijke nummer invoert. 

7. Oproep aan 
 

 Een nummer bellen 
 

1. Voer het nummer in dat u wilt bellen 
2. Druk op de groene knop of de HOME knop 

om de oproep te starten. 
3. Om op te hangen druk je op de rode knop. 

 

 

 Nummer kiezen uit telefoonboek of laatste 
oproepen 

 

Druk in de stand-by modus op de DOWN toets om 
het telefoonboek te openen. Gebruik de 
UP/DOWN-toetsen om het gewenste contact te 
kiezen. Druk op de groene toets om het nummer 
te bellen. 
In de stand-by modus drukt u op de groene toets 
om het gesprekslogboek te openen. 

 

 Oproepen ontvangen 
 

Om een inkomend gesprek aan te nemen drukt u 
op de Groene toets. Om een inkomende oproep te 
weigeren drukt u op de Rode toets. 
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8. SMS- en MMS-berichten 

 Teksten schrijven en versturen 

1. Ga naar MENU en kies Berichten -> Nieuw 
om de editor te openen. 

2. Voer het bericht in en kies naar wie u het
bericht wilt sturen door een 
contactpersoon uit de lijst te kiezen of 
door het nummer direct in te voeren. 

Veranderen van invoermethode. Om de 
invoermethode (cijfers, 
kleine/hoofdletter/voorspellende modus) te wijzigen 
houdt u de "#" toets ingedrukt. Om de taal te 
wijzigen houdt u de "#" toets ingedrukt. 

Door de "#" toets ingedrukt te houden kunt u de 
invoertaal veranderen. Eerst moet u selecteren 
welke talen u wilt gebruiken. U kunt dit doen in de 
hoofdinstelling van de telefoon. 

 Teksten lezen en beantwoorden. 

Wanneer ongelezen berichten op het scherm 
verschijnen of wanneer u eerdere berichten wilt 
controleren, kiest u in MENU Berichten en 
navigeert u naar de gewenste thread. U kunt de 
hele berichtengeschiedenis met het gekozen 
contact lezen en extra acties uitvoeren. 
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9. KaiStore 

In de KaiStore kun je veel nuttige apps en spelletjes 
vinden. De database met beschikbare apps groeit 
voortdurend, dus we raden je aan om af en toe te 
kijken wat er nieuw is. 
Na het downloaden van een app verschijnt deze in 
het hoofdmenu. 

Een internetverbinding is nodig om KaiStore te 
kunnen gebruiken. 

10. Camera 

Om een foto te nemen met de standaardinstellingen 
schakelt u de camera-applicatie in en drukt u op de 
HOME-toets. Gebruik de UP/DOWN-toetsen om in 
of uit te zoomen. 
Onmiddellijk nadat u de foto hebt genomen, kunt u 
naar de galerij springen waar u de foto kunt 
bewerken, delen met vrienden of instellen als 
achtergrond. Door op "Opties" te drukken in de 
cameramodus kunt u schakelen tussen 
hoofdcamera en frontcamera of de modus wijzigen 
naar video-opname. 

11. Webbrowser 

Om internet te gebruiken open je de browser app. 
Standaard kunt u door de pagina navigeren met een 
klikbare pijl. Om over te schakelen naar de vloeiend 
scrollende modus drukt u op "2" en gebruikt u 
vervolgens de "1" of "3" toetsen om in/uit te 
zoomen. Door op opties te drukken kunt u het 
volume wijzigen, de pagina verversen of bladwijzers 
beheren.  
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12. Kalender 

Na het openen van de kalender app zie je de datum 
van vandaag. Druk nogmaals op het HOME scherm 
om de volledige kalender weer te geven. Met de 
navigatietoetsen kunt u bladeren tussen datum en 
tijd. Wanneer u de gewenste tijd en datum hebt 
gekozen, drukt u op "Toevoegen" om een 
gebeurtenis aan de kalender toe te voegen. Door 
op "Optie" te drukken kunt u schakelen tussen 
Week/Maand/Dag weergave. 
In de agenda-instellingen kunt u de synchronisatie 
met bijvoorbeeld Google Agenda instellen en 
kiezen hoe vaak de synchronisatie moet 
plaatsvinden. 

13. Muziek 

Music app maakt het mogelijk om muziek af te 
spelen die is opgeslagen in het telefoongeheugen 
of op de geheugenkaart. Deze applicatie kan ook 
op de achtergrond draaien, zodat u tegelijkertijd 
naar muziek kunt luisteren en andere apps kunt 
gebruiken. 

14. FM Radio 

Om FM Radio te gebruiken moet je de 
meegeleverde headset aansluiten. 
Nadat de Radio app voor de eerste keer is gestart 
zal de telefoon vragen om te zoeken naar 
beschikbare stations. 
Deze toepassing kan ook op de achtergrond 
draaien, zodat u tegelijkertijd naar de radio 
kunt luisteren en andere apps kunt gebruiken. 
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15. E-mail 

E-mail app maakt het mogelijk om elke e-mail 
service provider te gebruiken. Om de e-mail account 
goed te configureren, verwijzen wij u naar de 
provider van uw e-mail account. 

16. Taal veranderen

Als u per ongeluk van taal verandert, ga dan naar 
de stand-by modus en druk op de volgende 
toetsencombinatie: 
• HOME 
• Rechts (x2) 
• Omlaag (x7) 
• HOME 
• Rechts 
• Omlaag (5x) 
• HOME (2x)

Kies een taal uit de lijst.

17. Geheugen

In het tabblad Geheugen in de Hoofdinstellingen 
vindt u de instellingen voor het USB-geheugen. Als 
u via de USB-kabel toegang wilt krijgen tot het 
telefoongeheugen vanaf de computer, moet u USB-
geheugen op AAN zetten.  

18. Account 

In het tabblad Account in de Hoofdinstellingen kunt 
u uw KaiOS-account beheren en de antidiefstal-
functie inschakelen.
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19. Veilig gebruik 

Lees de volgende regels. Het niet naleven van deze 
regels kan gevaarlijk of illegaal zijn.

Lees de hele gebruikershandleiding voor meer 
informatie.

Nadat u een KaiOS-account hebt aangemaakt en de 
antidiefstalfunctie hebt ingeschakeld, gaat u naar de 
website
https://services.kaiostech.com/antitheft/ 
om uw telefoon op afstand te vergrendelen of het 
belsignaal in te schakelen. 

• Schakel de telefoon uit in de buurt van 
chemische fabrieken, tankstations en andere 
plaatsen waar zich explosieven kunnen 
bevinden. 

• Toestellen en accessoires kunnen kleine 
onderdelen bevatten. Houd de telefoon uit 
de buurt van kinderen. 

• Gebruik een headset tijdens het rijden, voor 
uw veiligheid. 

• Schakel de telefoon uit voordat u aan boord 
gaat. Houd hem uit tijdens de vlucht. 

• Wees voorzichtig bij het gebruik van de 
telefoon in de nabijheid van apparaten zoals 
hartslagmeters, gehoorapparaten en andere 
medische apparatuur als hun werking door 
de telefoon kan worden gestoord.

• Schakel de telefoon uit in de buurt van 
chemische fabrieken, tankstations en andere 
plaatsen waar zich explosieven kunnen 
bevinden.

https://services.kaiostech.com/antitheft/


28 

• Toestellen en accessoires kunnen kleine 
onderdelen bevatten. Houd de telefoon uit 
de buurt van kinderen. 

• Gebruik een headset tijdens het rijden, voor 
uw veiligheid. 

• Schakel de telefoon uit voordat u aan 
boord gaat. Houd hem uit tijdens de 
vlucht. 

• Wees voorzichtig bij het gebruik van de 
telefoon in de nabijheid van apparaten zoals 
hartslagmeters, gehoorapparaten en andere 
medische apparatuur als hun werking door 
de telefoon kan worden gestoord. 

• Alleen originele accessoires vallen onder de 
garantie. 

• Probeer de telefoon nooit zelf te 
demonteren. Neem bij problemen met het 
toestel contact op met de fabrikant.

• Laad de telefoon nooit op als de batterij niet 
op zijn plaats zit. Praat voor uw veiligheid 
nooit met de telefoon tijdens het opladen.

• Laad de telefoon op in goed geventileerde 
ruimten; houd het toestel uit de buurt van 
brandbare en explosieve materialen.

• Om demagnetiseren te voorkomen, houdt u 
de telefoon uit de buurt van 
magneethoudende voorwerpen zoals 
creditcards of magnetische schijven.

• Houd de telefoon altijd droog. Neem 
contact op met de fabrikant als hij nat of 
versleten is. 
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• Vermijd het gebruik van de telefoon bij een 
te lage of hoge temperatuur en stel het 
toestel niet bloot aan direct zonlicht. Plaats 
de telefoon nooit naast 
verwarmingstoestellen zoals radiatoren, 
kachels, ovens, kampvuur, barbecues, enz. 
Stel de telefoon nooit bloot aan zonlicht, 
hoge vochtigheid of stoffige lucht. Houd hem 
uit de buurt van metalen spaanders
waardoor de telefoon niet meer goed werkt. 

• Gebruik geen vloeistoffen of 
doeken gedrenkt in 
schoonmaakmiddelen om de 
telefoon schoon te maken. 

• Draadloze telefoons kunnen 
gemakkelijk storingen oplopen die hun 
prestaties kunnen beïnvloeden. 

• Gebruik ALLEEN de door de fabrikant 
aanbevolen accessoires en batterijen. 
Gebruik nooit incompatibele accessoires of 
batterijen. 

• Het product mag alleen worden aangesloten 
op een USB-interface van versie USB 2.0 

• De adapter wordt in de nabijheid van de 
apparatuur geïnstalleerd en moet gemakkelijk 
toegankelijk zijn. 

• De stekker wordt beschouwd als 
uitschakelingsapparaat van de adapter 

• Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties 
wanneer het apparaat op 5 mm van uw 
lichaam wordt gebruikt. 
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20. Informatie over de batterij 

Er zit een batterij in de telefoon. De batterij kan 
worden opgeladen met een bijgeleverde oplader. 
De levensduur van de batterij is afhankelijk van de 
omstandigheden waarin de telefoon wordt gebruikt. 
De afstand tot een relaiszender, het aantal en de 
duur van de telefoongesprekken verminderen de 
levensduur van de batterij aanzienlijk. Onderweg 
schakelt de telefoon tussen relaiszenders en dit 
schakelen heeft ook een aanzienlijke invloed op de 
levensduur van de batterij. 
Na veelvuldig laden en ontladen is het normaal dat 
de batterij uiteindelijk zijn vermogen om lading vast
te houden verliest. Koop een nieuwe batterij als u 
merkt dat de prestaties van de batterij aanzienlijk 
afnemen. Gebruik alleen door de fabrikant 
aanbevolen batterijen. 

Laat de lader nooit langer dan 2-3 dagen 
aangesloten. Bewaar de telefoon nooit op extreem 
warme plaatsen. 

Hoge temperaturen kunnen zowel 
de batterij als de telefoon negatief 
beïnvloeden. Gebruik nooit een 
batterij die duidelijk beschadigd is. 
Dit kan kortsluiting veroorzaken en 
de telefoon beschadigen. 
Controleer batterij installatie voor

de juiste polarisatie. Als u de batterij op te warme 
of te koude plaatsen laat liggen, gaat de batterij 
minder lang mee. De aanbevolen opslag-
temperatuur ligt tussen 15°C en 25°C. Als u een 
koude batterij in de telefoon plaatst, kan de 
telefoon defect raken en kan de telefoon 
beschadigd raken. 
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LET OP: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ 
DOOR EEN VERKEERD TYPE WORDT 
VERVANGEN. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN 
WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES. 

21. SAR informatie 

Informatie over de impact van radiogolven 
en Specifieke Absorptiesnelheid [SAR]. 
Dit telefoonmodel is ontworpen om te voldoen aan 
alle internationale normen met betrekking tot de 
impact van radiogolven zoals aanbevolen 
door internationale richtlijnen. Deze richtlijnen 
zijn ontwikkeld door de International Comission on 
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een 
onafhankelijke wetenschappelijke organisatie met 
een veiligheidsmarge om alle mensen te 
beschermen, ongeacht hun leeftijd en 
gezondheidstoestand.
Deze richtlijnen gebruiken een meeteenheid die 
Specific Absorption Rate (SAR) heet - werkelijke 
absorptie.  
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Zoals aanbevolen door de ICNIRP is de 
grenswaarde van SAR voor draagbare apparatuur 
2,0 watt per kilogram (W/kg), en het is een 
gemiddelde waarde per 10 gram weefsel. De SAR-
waarde wordt bepaald bij het maximale 
zendvermogen en in het volledige spectrum van 
frequenties waarop het onderzoek betrekking heeft; 
de werkelijke SAR-waarde terwijl het product werkt, 
kan veel lager zijn dan het maximumniveau. 
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. 

Dit toestel werd getest voor typische op het lichaam 
gedragen operaties. Om te voldoen aan 
de vereisten voor RF-blootstelling moet een 
minimale afstand van 5 mm worden aangehouden 
tussen het lichaam van de gebruiker en de 
handset, inclusief de antenne. Riemclips, 
holsters en soortgelijke accessoires van derden 
die door dit toestel worden gebruikt, mogen 
geen metalen onderdelen bevatten. Op het 
lichaam gedragen accessoires die niet aan deze 
vereisten voldoen, voldoen mogelijk niet aan de 
vereisten voor RF-blootstelling en moeten 
worden vermeden. Gebruik alleen de 
meegeleverde of een goedgekeurde antenne.
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GSM 900 1,42 1,514 

GSM 1800 0,443 1,453 

WCDMA 8 0,744 0,924 

WCDMA 1 0,646 1,661 

LTE 20 0,424 0,62 

LTE 8 0,664 0,739 

LTE 3 0,564 1,65 

LTE 1 0,434 1,021 

LTE 7 0,217 1,427 

LTE 38 0,099 0,388 

WLAN 2.4G 0,43 0,272 

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. 

Hoogste waarde van SAR 
Apparaat 
naast het 
hoofd

Apparaat naast 
het lichaam 

Bij dit model is de hoogste SAR-waarde in de tests: 
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22. RF-specificatie 

Functie Werkingsfrequentie Max. RF
uitgangs-
vermogen:

Grens 

BT(BLE) 2402MHz~2480MHz -0,03dBm 20 dBm 

BT 

(BR+EDR) 
2402MHz~2480MHz 5,26dBm 20 dBm 

Wi-Fi 

(802.11b/g/n 

20) 

802.11b/g/n20: 2412MH 

z~2472MHz; 
17,8dBm 20 dBm 

GSM/GPRS/ 

EGPRS 900 

Tx (Uplink): 

880MHz~915MHz; 

Rx (Downlink): 

925MHz~960MHz 

32,86dBm 
klasse4 

(33±3dBm) 

GSM/GPRS/ 

EGPRS 

1800 

Tx (Uplink): 

1710MHz~17 85MHz; 

Rx (Downlink): 1805MHz 

~1880MHz 

30,75dBm 
Klasse1 

(30±3dBm) 

WCDMA 

Band 1 

Tx (Uplink): 

1920MHz~1980MHz; 

Rx (Downlink): 

2110MHz~2170MHz 

22,37dBm 

Klasse3 24 

(dBm) +1,7/- 

3,7 (dB) 
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WCDMA 

Band 8 

Tx (Uplink): 

1920MHz~1980MHz; 
22,37dBm 

Klasse3 24 

(dBm) +1,7/- 

3,7 (dB) 

Rx (Neerstraalverbinding): 

2110MHz~2170MHz 

FDD-LTE 

Band 1 

Tx (Uplink): 

1920MHz~1980MHz; 

Rx (Downlink): 

2110MHz~2170MHz 

22,93dBm 

Klasse3 

23 

(dBm)+2/- 

2(dB) 

FDD-LTE 

Band 3 

Tx (Uplink): 

1710MHz~17 85MHz; 

Rx (Downlink): 1805MHz 

~1880MHz 

22,19dBm 

Klasse3 

23 

(dBm)+2/- 

2(dB) 

FDD-LTE 

Band 7 

Tx (Uplink): 

2500MHz~2570MHz; 

Rx (Downlink): 

2620MHz~2690MHz 

21,93dBm 

Klasse3 

23 

(dBm)+2/- 

2(dB) 

FDD-LTE 

Band 8 

Tx (Uplink): 

880MHz~915MHz; 

Rx (Downlink): 

925MHz~960MHz 

23,46dBm 

Klasse3 

23 

(dBm)+2/- 

2(dB) 
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FDD-LTE 

Band 20 

Tx (Uplink): 

832MHz~862MHz; 

Rx (Downlink): 

791MHz~821MHz 

23,95dBm 

Klasse3 

23 

(dBm)+2/- 

2(dB) 

TDD-LTE 

Band 38 

Tx (Uplink): 

2570MHz~2620MHz; 
22,66dBm 

Klasse3 23 

(dBm)+2/- 

2(dB) 

Rx (Neerstraalverbinding): 

2570MHz~2620MHz 

Dit product kan in alle lidstaten van de EU worden 

gebruikt. 

23. Bescherm uw omgeving 

Belangrijk: De telefoon is gemarkeerd in 
overeenstemming met de Europese richtlijn 
2012/19/EU en de Poolse wet op afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur, en met het 
symbool voor afgedankte elektrische apparaten. 
Een dergelijk symbool geeft aan dat het apparaat 
na gebruik niet bij het normale huishoudelijke afval 
mag. 

Belangrijk: Gooi de telefoon en de accessoires 
nooit bij het vast huishoudelijk afval!!! Het 
product mag alleen verwerkt worden op 
geautoriseerde plaatsen. 
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Aangezien het product 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. 

Volg de plaatselijke recyclingvoorschriften in uw 
regio om de materialen die voor de 
telefoonverpakking zijn gebruikt te recyclen. De 
set bevat een Li-ion batterij. Oude batterijen 
vormen een risico voor het milieu.  

Ze moeten op een speciale plaats in 
een speciale container worden 
gedeponeerd in overeenstemming 
met de geldende voorschriften. Gooi 
nooit oude batterijen of opladers 

Ze moeten op een speciale plaats in een 
speciale container worden gedeponeerd in 
overeenstemming met de geldende voorschriften. 
Gooi nooit oude batterijen of opladers in stedelijk 
afval, ze moeten worden ingezameld voor 
verwijdering. 
STEEK NOOIT BATTERIJEN EN OPLADERS IN 
HET VUUR!  
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24. 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 telefoons die beschadigd zijn 
door verkeerd gebruik, elektrostatische ontlading of 
blikseminslag. Elke poging tot reparatie of wijziging 
van de telefoon door de gebruiker maakt de 
garantie ongeldig! 

De bovenstaande informatie wordt uitsluitend 
ter informatie verstrekt. 

Deze handleiding dient uitsluitend ter 
informatie. Sommige functies en opties in deze 
handleiding kunnen verschillen, afhankelijk 
van de geïnstalleerde software en het 
land. Indien technische hulp nodig is, raden wij u 
aan contact op te nemen met de technische 
afdeling op +48 32 325 07 00 of via e-mail op 
serwis@maxcom.pl. 

Onze website: http://www.maxcom.pl/ 
Belangrijk: De prestaties van de batterij 
zijn afhankelijk van de lokale netwerkomgeving, de 
SIM-kaarten en de omstandigheden waarin de 
telefoon is gebruikt. De fabrikant is niet 
aansprakelijk voor problemen of kwesties die 
voortvloeien uit verkeerd gebruik, misbruik of 
gebruik van de telefoon in strijd met deze 
gebruikershandleiding. 
Belangrijk: De fabrikant behoudt zich het recht 
voor updates of wijzigingen aan te brengen 
zonder voorafgaande kennisgeving. 

mailto:serwis@maxcom.pl
http://www.maxcom.pl/
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De in dit materiaal vermelde of gebruikte 
handelsmerken blijven het exclusieve eigendom 
van hun eigenaars. 

25. Vereenvoudigde verklaring van 
overeenstemming met de EU 

Maxcom S.A. verklaart hierbij dat radioapparatuur: 
mobiele telefoon MAXCOM MK241 in 
overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU en met 
richtlijn 2011/65/EU (RoHS). Alle essentiële 
radiotests zijn uitgevoerd. 

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 
is beschikbaar op de website: www.maxcom.pl of 
kan op verzoek ter beschikking worden gesteld. 
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Bedrijfstemperatuur: 0° C tot +35° C 

Naam fabrikant: Maxcom S.A. 
Adres: Towarowa 23a, Tychy, Polen, 43-100 tel. 

(+48) 32 327 70 89 
fax (+48) 32 327 78 60 

www.maxcom.pl 
office@maxcom.pl 
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