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Indien u technische ondersteuning nodig hebt, kunt u 
contact opnemen met de helpdesk op het volgende 
nummer: (+48) 32 325 07 00 of serwis@maxcom.pl 
 
Onze website: 
http://www.maxcom.pl/ 
 
We raden u aan de verpakking te bewaren, aangezien 
deze handig kan zijn tijdens eventueel transport. 
 
Bewaar uw kassabon, want deze is een onderdeel van 
de garantie. 
 
 
 
Let op: De telefoon werkt op het GSM-netwerk: 
900/1800, 
 WCDMA :900/2100MHz, LTE band:1/3/7/8/20/38. 
 Plaats de SIM-kaart op de juiste manier in het toestel, 
voordat u het toestel inschakelt.   
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1.  Inhoud van de verpakking 

GSM-telefoon  
Net-oplader 
Bureaulader 
USB-kabel  
Accu 
Gebruikershandleiding 
Garantiekaart 
Koptelefoon 

2. Technische gegevens 

Hoofdfuncties: 

• Grote verlichte toetsen 

• Kleurendisplay 2.4”(240/320) 65K kleuren  

• 2Mpix camera 

• Geheugenkaartsleuf microSD 

• SOS-knop (geeft een alarm en belt automatisch en 
verstuurt SMS naar vooraf ingestelde nummers)  

• Groot lettertype, eenvoudig Menu 

• VoiceOver-functie 

• Telefoonboek - 500 items 

• Functie voor het verzenden en ontvangen van SMS 
en MMS 

• Snelkiezen van 7 nummers 

• Weergave gesprekstijd 

• Bluetooth 5.0  

• FM-radio 

• Zaklamp 



 9 

• Rekenmachine 

• Wekker 

• Accu 1300 mAh 

• Sleuf voor SIM-kaart: MICRO SIM 

• Compatibiliteit met hoortoestellen HAC T4/M4; 

• Standby-tijd: ong. 400 uur* 

• Gesprekstijd: ong. 3 uur* 

• Gewicht: 99  

*afhankelijk van de omstandigheden en signaal van het 
GSM-netwerk. 

 

 Frequentiebereik en maximaal vermogen 

van het toestel  

Systeem Frequentiebereik 
Maximaal 
uitgestraald 
vermogen 

EGSM 900 
880-915 MHz(TX); 
925-960 MHz(RX) 

31.7 dBm 

DCS 1800 
1710-1785 MHz(TX); 
1805-1880 MHz(RX) 

22.14dBm 

WCDMA Band I 
1920-1980MHz(TX); 
2110-2170MHz(RX) 

22.90 dBm 

WCDMA Band VIII 
880-915 MHz(TX); 
925-960 MHz(RX) 

22.91 dBm 

LTE Band 1 
1920-1980MHz(TX); 
2110-2170MHz(RX) 

22.3 dBm 

LTE Band 3 
1710-1785MHz(TX) ; 
1805-1880MHz(RX) 

23.3 dBm 
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LTE Band 7 
2500-2570MHz(TX); 
2620-2690MHz(RX) 

19.6 dBm 

LTE Band 8 
880-915MHz(TX); 
925-960MHz(RX) 

23.5 dBm 

LTE Band 20 
832-862MHz(TX); 
791-821MHz(RX) 

24.1 dBm 

LTE Band 38 
2570-2620MHz(TX); 
2570-2620MHz(RX) 

23.7 dBm 

Bluetooth 
BDR(GFSK) 

2402-2480 MHz 8.23 dBm  

FM-radio 87.5MHz -108MHz - 

 Oplader 

De externe netadapter voor uw telefoon voldoet aan de 
Verordening 2019/1782 van de Commissie (EU) 
 

Model identificatie Schakelende 
Adapter 
HJ-0500600B2-EU  

Voedingsspanning AC 100-240V 

Wisselstroom 
invoerfrequentie 

50/60Hz 

Uitgangsspanning  DC 5.0V 

Uitgangsstroom 0.6A  

Uitgangsvermogen  3.0W 

Gemiddeld rendement 
tijdens gebruik 

71.07%(230V) 
73.11%(115V) 

Rendement bij lage belasting 
(10%) 

- 

Energieverbruik zonder 
belasting 

0.040W(230V) 
0.020W(115V) 
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3. Regels voor veilig gebruik 

Het doorlezen van de volgende gebruiksregels beperkt 
het risico op onjuist gebruik van uw telefoon: 

• Het is niet toegestaan de telefoon te gebruiken op 
plaatsen waar dat verboden is, zoals 
benzinestations, ziekenhuizen, vliegtuigen of in de 
buurt van ontvlambare materialen. U kunt anderen 
in gevaar brengen als u de telefoon op dit soort 
plaatsen gebruikt;  

• Het is niet toegestaan de telefoon in de auto te 
gebruiken zonder de daarvoor bedoelde uitrusting 
te gebruiken;   

• De telefoon zendt elektromagnetische straling uit, 
welke invloed kan hebben op andere elektronische 
apparaten, waaronder medische apparatuur. Houd 
daarom voldoende afstand tussen de telefoon en 
geïmplanteerde medische apparatuur, bijv. 
pacemakers, zoals wordt aanbevolen door de 
fabrikant van de medische apparatuur. Personen 
met geïmplanteerde hulpmiddelen dienen de 
instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde 
medische hulpmiddel te lezen en op te volgen. 
Personen met een pacemaker mogen de telefoon 
niet in een borstzakje dragen, dienen de telefoon 
tegen het oor aan de tegenovergestelde kant van 
het medische apparaat te houden om risico op 
storing te minimaliseren en dienen de telefoon 
onmiddellijk uit te zetten als er een vermoeden is 
van storing bij het medische apparaat; 
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• Dit toestel en bijbehorende accessoires kunnen 
kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon en de 
onderdelen ervan buiten het bereik van kinderen. 

• Het is niet toegestaan om zelf reparaties of 
aanpassingen uit te voeren. Eventuele defecten 
dienen door een gekwalificeerde reparateur te 
worden verholpen. 

• Gebruik alleen originele accu's en opladers. Het 
gebruik van niet-originele accessoires kan schade 
aan het toestel of zelfs een explosie veroorzaken. 

• Waterdichtheid - de telefoon is niet waterdicht. 
Bewaar het toestel op een droge plaats. 

• Gehoorapparaten- deze telefoon is getest en 
geschikt bevonden voor gebruik met 
gehoorapparaten. Het is echter mogelijk dat de 
telefoon gebruik maakt van nieuwere draadloze 
technologieën die niet zijn getest voor gebruik met 
gehoortoestellen en daarom is het mogelijk dat 
sommige gehoortoestellen niet goed werken in 
combinatie met de telefoon. Het wordt aanbevolen 
om op de telefoon de functie voor HAC-
compatibiliteit in te schakelen. 
Om deze functie te activeren tijdens een gesprek, 
selecteer: 
Opties>HAC-modus  
Pas voorzichtig het volume van de telefoon en de 
gevoeligheid van het toestel aan.  
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4. Installatie van onderdelen 

Installeer de SIM-kaart voordat u de telefoon inschakelt. 
Let op dat u de kaart niet beschadigt tijdens het 
plaatsen van de kaart. 
Houd SIM-kaarten uit de buurt van kinderen.  

 Installatie van SIM-kaart en accu 

De telefoon is uitsluitend ontworpen voor gebruik in 
combinatie met een Micro 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 mag niet zijn 
aangesloten.  

• Als de telefoon is uitgeschakeld, gebruikt u uw 
vingernagel om het batterijklepje rechts 
onderaan de telefoon te openen.  

• Verwijder de batterij door deze met uw 
vingernagel aan de bovenkant van de telefoon 
op te tillen (indien de accu zich in de telefoon 
bevindt)  
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• Schuif het sleufje voor de SIM-kaart naar 
beneden en kantel deze 

• Plaats de SIM-kaart in de "SIM-KOPPELING 
met de metalen contactpunten naar beneden 
gericht. Zorg ervoor dat de inkeping op de kaart 
is gericht naar de bovenkant van de telefoon. 

•  Sluit het sleufje door deze omhoog te schuiven 

 

 
• Onder de SIM-kaartkoppeling, aan de 

rechterkant, bevindt zich een sleuf voor een 
MicroSD-geheugenkaart. 



 15 

• Schuif het sleufje van de koppeling voor de 
geheugenkaart naar beneden en kantel deze 

•  Plaats de microSD-kaart met de metalen 
contactpunten naar beneden 

 
Wees voorzichtig tijdens het gebruik van de 
geheugenkaart, vooral tijdens het plaatsen en 
verwijderen ervan. Sommige geheugenkaarten dienen 
voorafgaand aan het eerste gebruik met een computer 
worden geconfigureerd.  
Maak regelmatig een back-up van informatie die zich 
bevindt op kaarten die u gebruikt in andere apparaten, 
als u gebruik maakt van kaarten van het type SD! 
Onjuist gebruik of andere factoren kunnen de inhoud 
van de kaarten beschadigen of verloren doen gaan 

• Plaats de batterij met de contactpunten naar 
beneden 

1 

2 
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Plaats het accuklepje op de telefoon en druk deze 
voorzichtig aan aan de randen.  

 

 Accu opladen 

Let op! U dient de accu te gebruiken die bij de set is 
inbegrepen. Het gebruik van een andere accu kan de 
telefoon beschadigen en maakt de garantie ongeldig.   
Sluit de oplader niet aan als de achterklep van de 
behuizing is verwijderd.  

 
Om de telefoon op te laden: 
1. Steek de oplader in het stopcontact.  
2. Steek de oplaadstekker in de aansluiting aan de 

onderkant van de telefoon.  
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Het display zal aangeven dat de oplader is 
aangesloten en de streepjes op de batterij-indicator 
op het display zullen tijdens het opladen verschijnen 
en verdwijnen. 
3. Wanneer de accu volledig is opgeladen haalt u 

de stekker uit het stopcontact en vervolgens de 
kabel uit de telefoon. 

Wanneer het opladen voltooid is, verschijnt er op het 
display een korte melding met de boodschap "Opladen 
voltooid" en als het batterijsymbool op het display 
verschijnt zal het niet meer knipperen. 

4.2.1 Bureaulader (optioneel) 

Wanneer u gebruik maakt van een bureaulader, dient u 
in eerste instantie de kleine stekker van de netlader in 
de aansluiting van de bureaulader te steken en 
vervolgens de voeding aan te sluiten op het lichtnet. 
Om de accu op te laden 
is het voldoende om de telefoon in de bureaulader te 
steken met de contactpunten naar beneden gericht 
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Let op: 
o Zorg ervoor dat de accu correct is geplaatst voordat 

u met opladen begint 
o Verwijder de accu niet tijdens het opladen - u kunt 

de telefoon beschadigen 
o Als de spanning van de batterij te laag is om de 

telefoon goed te laten werken verschijnt er een 
melding en vervolgens wordt de telefoon 
automatisch uitgeschakeld. 

o Als de accu volledig ontladen raakt (bijvoorbeeld 
door de zaklamp aan te laten) dient u na het 
aansluiten van de oplader enkele (tientallen) 
minuten te wachten voordat u het oplaadsymbool zal 
zien verschijnen. 

 Alarm bij zwakke batterij  

De telefoon waarschuwt u met een geluidssignaal 
(indien in het profiel waarschuwingsgeluiden zijn 
ingeschakeld) en een melding "Batterij bijna leeg" op 
het display, als de batterij te zwak is. Op het display 
verschijnt het symbool . Laad de batterij op wanneer 
deze melding verschijnt. 
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5. Locatie van knoppen 

 

 

1 
Koptelefoon-
aansluiting 

12 Omlaag-toets 

2 Volume omhoog 13 5-toets (Selecteer) 
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3 Volume omlaag 14 Numeriek toetsenbord 

4 
Sleutelkoord 
houder 

15 Zaklamp knop 

5 Zaklamp 16 
Toets voor toetsen-
bordvergrendeling 

6 
Gespreksluidsprek
er 

17 Openen accuklep 

7 

Meldingslampje 
(opladen, gemiste 
oproep/nieuwe 
SMS) 

18 
USB-C aansluiting 
(opladen) 

8 Display 19 
Contactpunten voor 
opladen (voor 
bureaulader) 

9 Omhoog-toets 20 Camera 

10 
Groene telefoon/ 
OK-toets 

21 SOS-toets 

11 
Rode telefoon/ 
Terug-toets 
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Basis toetsfuncties 

Toets Functie 

Rode 
telefoon 

Kort indrukken: terug naar standby-
modus; gesprek beëindigen. 
Lang indrukken: 
inschakelen/uitschakelen telefoon  

Groene 
telefoon 

Kort indrukken: oproep aannemen; 
vanuit standby-modus naar lijst met 
oproepen; in MENU een keuze 
bevestigen (OK). 

Omhoog MENU/navigatietoets 

Omlaag Telefoonboek/navigatietoets 

Toets 1 
Kort indrukken: cijfer 1 
Ingedrukt houden: voicemail 

Toets 2 
Kort indrukken: cijfer 2 
Ingedrukt houden: MENU-weergave ICE 
"In geval van nood" 

Toets 5 
Kort indrukken: cijfer 5 
in het MENU: Selecteer (maak 
foto/wekker bewerken...) 

Toets 0 Cijfer 0, spatie tijdens typen 
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Toetsen  
3-9 

Kort indrukken: cijfers 3 tot 9 
Ingedrukt houden: selecteert ingesteld 
snelkiesnummer 

*+ 
Tekeninvoer: ", + 
Tijdens het schrijven van een SMS: 
speciale tekens, links (bij sommige 
opties) 

# 

Kort indrukken: Wijzig invoermodus 

tijdens het schrijven van een SMS; 
invoer teken #, rechts (bij sommige 
opties) 
Ingedrukt houden: 
Inschakelen/uitschakelen mute-modus 

Zij-toets +/- 

In standby-modus het volume van 
beltoon aanpassen.  
Tijdens een gesprek: beltoon 
uitschakelen  
Tijdens een gesprek; radio aanzetten  
-volume aanpassen 

SOS 
Ingedrukt houden activeert de 
noodprocedure. Belt een vooraf 
ingesteld nummer en verstuurt SMS 

Zaklamp 
Ingedrukt houden schakelt de zaklamp 
in/uit 

Toetsenbord
vergrendeling 

In standby-modus kort indrukken: 
toetsenbordvergrendeling  
ingedrukt houden: bij 
toetsenbordvergrendeling het 
toetsenbord ontgrendelen. 
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6. De telefoon gebruiken 

 Toestel inschakelen 

Houd de rode telefoon-toets ingedrukt om de telefoon in 
te schakelen.  
Als er om een pincode wordt gevraagd, dient u deze in 
te voeren. U vindt deze in de SIM-kaart starterkit. 
Nadat u de code hebt ingevoerd bevestigt u deze met 
de groene telefoon-toets. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uitschakelen 

Om de telefoon uit te schakelen houdt u de rode 
telefoon-toets ingedrukt, bevestig met de OK-toets. 

 Standby-modus 

De telefoon staat in de standby-modus, als deze is 
ingeschakeld, maar er geen handelingen worden 
uitgevoerd. 
 
 
 
 
 

Waarschuwing: Als u 3 keer achter elkaar een 
onjuiste pincode invoert wordt de SIM-kaart 
geblokkeerd. 
U kunt deze ontgrendelen met behulp van de PUK-
code. Als u de PUK-code 10 keer foutief invoert, 
wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd. 
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Displaybeschrijving 

 
1. Pictogrammen die functies weergeven: 

 
Netwerk-
signaal  

Geen SIM-
kaart/SIM-
kaart fout 

 Geen service 
 

Geen bereik 

VO 
LTE 

VoLTE-dienst 
actief 

LTE  Bereik LTE 

3G Bereik 3G E Bereik 2G 

 

Nieuwe SMS 
 
Nieuwe MMS 

 
Gemiste 
oproep  

 
Alleen trillen 

 
Stille modus 

 
Wekker 
ingeschakeld  

Oproepen 
doorschakelen 
ingeschakeld 
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Zaklamp 
ingeschakeld  

Bluetooth 
ingeschakeld 

 

Koptelefoon 
aangesloten  

Roaming actief 

 
 

 
 

 

Batterij vol 
Batterij bijna 
leeg 
Batterij leeg 

SOS 
SOS-modus 
geactiveerd 

 

De pictogrammen kunnen 
verschillen, afhankelijk van 

de softwareversie 

* Het pictogram  
verschijnt ook bij 
binnenlandse roaming, 
wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van het netwerk 
van een andere 
serviceprovider 

2. Naam serviceprovider 
3. Tijd  
4. Datum 

 Toetsenbordvergrendeling 

Om het toetsenbord te vergrendelen dient u te klikken 
op de vergrendelknop aan de rechterkant van de 
telefoon. Om het toetsenbord te ontgrendelen dient u 
de vergrendelknop ingedrukt te houden tot het symbool 
van het gesloten hangslot verdwijnt. U hoeft het 
toetsenbord niet te vergrendelen om een oproep te 
beantwoorden. 
LET OP: Het toetsenbord wordt alleen vergrendeld als 
het display in standby staat. De 
toetsenbordvergrendeling is niet van toepassing op de 
zaklamp en de SOS-knop. 
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7. Bediening MENU 

Om vanuit de standby-modus naar het MENU te gaan 
dient u te klikken op de OMHOOG-toets.  
Gebruik de toetsen OMHOOG en OMLAAG om door 
het MENU te bewegen. 
Om de gekozen functie te bevestigen dient u op de 
groene telefoon-toets te klikken (in sommige gevallen 
dient u te klikken op toets 5). 
 
Om terug te keren naar het vorige MENU (ongedaan 
maken), dient u te klikken op de rode telefoon-toets aan 
de rechterkant. Om over te schakelen naar standby 
houdt u de rode telefoon-toets langer ingedrukt.  

8. Telefoonboek 

 Contacten opslaan 

U kunt een nieuw contact opslaan op één van de 
volgende manieren: 
1. Selecteer vanuit de standby-modus het gewenste 

nummer, druk op Opties > Contact toevoegen, 
druk op de groene telefoon, selecteer waar u het 
nummer 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 vergelijkbare wijze kunt u een nummer opslaan 
uit de lijst met gemiste en ontvangen oproepen. 
Om dit te doen dient u in de standby-modus te 
klikken op de groene telefoon, selecteer het 
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nummer dat u wilt opslaan en vervolg met de 
stappen zoals hierboven beschreven. 

3. U kunt een nieuw contact toevoegen vanuit het 
telefoonboek-menu. Om dit te doen drukt u in de 
standby-modus op de OMHOOG-toets, vervolgens 
selecteert u Contacten > OPTIES > Nieuw contact. 
Selecteer waar u het contact wilt opslaan. 
Selecteer Opties > Naam > Bewerken Voer de 
naam van het contact in. Klik op de OMLAAG-toets 
om naar het numerieke veld te gaan en voer het 
nummer in. Selecteer Opties > Opslaan. 

Als u ervoor hebt gekozen om het contact op uw 
telefoon op te slaan, kunt u een beltoon aan het contact 
toewijzen. 

 Contacten bekijken 

1. Ga naar MENU en selecteer Contacten of klik op 
de OMLAAG-toets vanuit de standby-modus. 

2. Type een gedeelte van de naam die u zoekt. 
3. De telefoon zal alle vermeldingen weergeven die 

het beschreven deel van de naam bevatten. U kunt 
door de lijst bladeren met de navigatietoetsen 

OMHOOG/OMLAAG. 
 
door op de „#”-toets te drukken verandert u de 
tekstinvoermodus. 
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 Contacten verwijderen 

8.3.1 Een enkel contact verwijderen 

Als u een contact wilt verwijderen van de telefoon of 
SIM-kaart, volgt u de volgende stappen: 
1. Selecteer Contacten in het MENU 
2. Selecteer het contact dat u wilt verwijderen, klik op 

Opties > Verwijderen 
3. Druk op de groene telefoon om te bevestigen. 

8.3.2 Meerdere contacten verwijderen 

Indien u meerdere contacten van de telefoon of SIM-
kaart wilt verwijderen, volgt u onderstaande stappen: 
1. Selecteer in het MENU: Contacten > Opties > 

Verwijder meerdere 
2. Selecteer het gewenste contact, markeer met toets 

5 (of selecteer  Opties > Markeer) 
3. Vervolgens selecteert u Opties > OK. 

8.3.3 Alle contacten verwijderen 

Indien u alle contacten van de telefoon wilt verwijderen, 
volg dan de volgende stappen: 
1. Selecteer in MENU: Contacten > Opties Verwijder 

meerdere > Opties > Alles markeren > OK 
2. Bevestig door op OK te drukken. 

 Contacten kopiëren 

Om contacten te kopiëren van de SIM-kaart naar de 
telefoon of van de telefoon naar de SIM-kaart, dient u: 
1. In het MENU te klikken op Contacten > Opties > 

Kopiëren 
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2. Door te klikken op Opties > Selecteer kunt u kiezen 
waar de gekopieerde contacten terecht moeten 
komen 

3. Selecteer Opties > Kopiëren 
4. Markeer de contacten die u wilt kopiëren 
5. Selecteer Opties > OK 

 Snelkiezen 

Aan de toetsen 3-9 kunt u nummers toewijzen, wanneer 
u de corresponderende toets ingedrukt houdt in de 
standby-modus zal er een oproep tot stand worden 
gebracht naar het opgeslagen nummer. 
 
Selecteer in MENU: 

• Contacten > Opties > Andere > Snelkiezen > 
OK 

• Selecteer onder welke toets u het nummer wilt 
opslaan 

• Druk op de groene telefoon > Toets 5 (of 
Opties > Bewerken) 

• Voer het nummer in of selecteer het nummer uit 
uw contactenlijst door op de groene telefoon te 
drukken  

• Druk nogmaals op de groene telefoon om op te 
slaan. 

 Geheugenstatus 

Met deze optie kunt u de geheugenstatus van uw SIM 
en telefoon controleren. 
Selecteer in het MENU > Contacten > Opties > Andere 
> Geheugenstatus 
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9. Oproepen 

 Rechtstreeks bellen 

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen. 
 
 
 
 
 

 
 

2. Druk tweemaal  op de groene telefoon om het 
geselecteerde nummer te bellen. 

3. Druk op de rode telefoon om het gesprek te 

beëindigen.  

 Nummer uit telefoonboek kiezen 

Druk vanuit de standby-modus op de OMLAAG-toets 
om het telefoonboek te openen. Gebruik de 
OMHOOG/OMLAAG-toetsen om het juiste contact te 
selecteren, druk op de groene telefoon en selecteer 
Verbinden. 
 
Als u snel naar het contact wilt springen dat begint met 
bijv. de letter U, druk tweemaal op de toets 8, gebruik 
de toetsen OMHOOG/OMLAAG om het gewenste 
contact te markeren, druk op de groene telefoon en 
selecteer Verbinden.  

Voor internationale oproepen dient u 
voorafgaand aan het nummer „00” of „+” in te 
voeren. Om een „+” in te voeren dient u 
tweemaal op de toets „ ” te drukken.  
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 Nummer kiezen uit lijst met gekozen 
nummers 

Druk op de groene telefoon vanuit de standby-modus 
om toegang te krijgen tot de lijst met recente oproepen. 
Gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG om te 
navigeren door de oproeplijst. Druk op de groene 
telefoon en selecteer vervolgens Verbinden, om te 
bellen. 

 Gespreksvolume wijzigen 

Druk tijdens een gesprek op de + of - toets aan de 
linkerzijde om het gespreksvolume te verhogen of te 
verlagen. 

 Opties tijdens een gesprek 

Druk tijdens een gesprek op Opties voor het 
inschakelen van extra functies: 
- HAC-modus: Het inschakelen van deze functie 
elimineert onnodige verstoringen en terugkoppelingen 
tussen het gehoortoestel en de telefoon.    
- Luidspreker: schakelt tussen de 
luidsprekermodus/telefoonmodus 
- Verbinding met koptelefoon: hiermee kunt u overgaan 
naar een gesprek via een Bluetooth headset  
- Nieuwe oproep toevoegen: hiermee kunt u verbinding 
maken met een extra nummer 
- Wacht: zet de oproep in de wacht 
- Start opname: start gespreksopname 
- Mute: zet de microfoon aan/uit 
- Volume: hiermee kunt u het gespreksvolume 
verhogen of verlagen. 
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- Contacten: hiermee kunt u naar Contacten gaan, bijv. 
om een nummer te controleren 
- Lijst van oproepen: hiermee kunt u de belgeschiedenis 
bekijken 
- Berichten: hiermee kunt u uw ontvangen/opgeslagen 
berichten bekijken 

 ICE-toets.  

ICE (Eng. In Case of Emergency = in geval van nood) - 
is een afkorting die reddingswerkers informeert wie ze 
moeten bellen in geval van nood. Door de toets 2 (ICE) 
ingedrukt te houden zullen contacten en 
gebruikersinformatie worden weergegeven 
De afkorting ICE is bekend bij reddingswerkers over de 
hele wereld en maakt het mogelijk om belangrijke 
informatie over het slachtoffer te verkrijgen, daarom 
wordt aangeraden om noodcontacten aan te vullen 
(Contacten ICE) incl. gebruikersinformatie - zie 
hieronder: Invoeren, verwijderen, bewerken van 
noodcontacten en Informatie over gebruiker 

 Noodoproep 

Indien u geen SOS-nummer hebt opgeslagen zal met 
het ingedrukt houden van de SOS-toets automatisch 
het nummer 112 gebeld worden.  
 

U kunt vier noodnummers instellen. Wanneer u de SOS-

toets (aan de achterkant van de telefoon) ingedrukt 
houdt zal de SOS-functie worden geactiveerd. De 
telefoon activeert een alarm, stuurt een nood-SMS naar 
de vooraf ingestelde noodcontacten (als deze optie is 
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ingeschakeld) en belt automatisch, één voor één, naar 
de vooraf ingestelde nummers. Er volgen drie 
belpogingen naar ieder ingesteld contact. De telefoon 
zal de volgende contactpersoon bellen als hij 
gedurende 45 seconden geen verbinding krijgt met de 
vorige.  
Als één van de noodcontacten de oproep beantwoordt 
zal de telefoon de luidsprekermodus activeren en de 
SOS-procedure beëindigen. 
Als u de SOS-oproep wilt annuleren drukt u op de rode 
telefoon. 
 
Indien geen van de ingestelde nummers de oproep 
beantwoordt, zal de ICE-informatie over de gebruiker 
zichtbaar blijven en blijft de telefoon gedurende één uur 
in de nood-modus, dat betekent dat iedere inkomende 
oproep automatisch wordt beantwoord in de 
luidsprekermodus.  
Om de SOS-modus uit te schakelen houdt u de SOS-
toets aan de achterkant van de telefoon ingedrukt. 

9.7.1 Informatie over gebruiker 

Selecteer in MENU SOS-instellingen > 
Gebruikersinformatie om de achternaam, ziektes, 
allergieën en bloedgroep van de gebruiker in te stellen.   
Deze informatie wordt weergegeven wanneer de 
„2”(ICE)-toets wordt ingedrukt. 

9.7.2 Invoeren, verwijderen, bewerken van 
noodcontacten 

U kunt maximaal 4 noodnummers selecteren.  
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Om snel een noodcontact in te stellen, gaat u naar het 
hoofdMENU door te drukken op de OMHOOG-toets. 
Selecteer vervolgens: SOS-instellingen > Contacten 
ICE. Selecteer welk nummer u wilt wijzigen, druk op de 
groene telefoon en selecteer optie: 
Bewerken, om een opgeslagen noodnummer te 
wijzigen of een nieuw noodnummer in te voeren. 
Wissen om een opgeslagen noodnummer te 
verwijderen 
 
De voicemail van noodcontacten moet zijn 
uitgeschakeld, aangezien het inspreken van een 
voicemail wordt beschouwd als het beantwoorden 
van een oproep. 

9.7.3 SOS-toets 

U kunt de SOS-toets in- of uitschakelen. Om dit te 
doen, selecteert u in het MENU: SOS-instellingen > 
Status. 

9.7.4 Alarmtekst 

De tekst van een SMS-bericht dat tijdens een 
noodoproep wordt verzonden kunt u wijzigen. De 
standaardtekst van het SMS-bericht luidt: „Dit is een 
noodoproep! Bel me" Om de inhoud van het SOS-
bericht te wijzigen, selecteer in het MENU SOS-
instellingen > SMS-instellingen > SOS-bericht > OK. 
Voer de juiste tekst in en druk op OK.  
U kunt het versturen van SOS-berichten in de 
noodmodus in- of uitschakelen. Om dit te doen kiest u 
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in het MENU: SOS-instellingen >  SMS-instellingen  > 
Status. 

9.7.5 Uitschakelen SOS-alarm 

U kunt het alarmgeluid tijdens een SOS-oproep in-
/uitschakelen. Om dit te doen kiest u in het MENU: 
SOS-instellingen > SOS-Alarm. 

 Oproepen beantwoorden 

Om een inkomende oproep te beantwoorden drukt u op 
de groene telefoon. 
Om het belsignaal van een inkomende oproep te 
dempen, drukt u op de rode telefoon of op de 
volumetoets +/-. 
Om een inkomende oproep te weigeren drukt u 2 keer 
op de rode telefoon.  

10. Lijst van oproepen 

Om toegang te krijgen tot de belgeschiedenis dient u 
het hoofdMENU te openen en drukt u op Lijst van 
oproepen, vervolgens kiest u: 
Gemiste oproepen (om gemiste oproepen te bekijken). 
Indien u een oproep hebt gemist ziet u in de standby-
modus een weergave van een telefoonsymbool 
linksboven in het scherm.  
Gekozen nummers (om gekozen nummers te 
bekijken). 
Inkomende oproepen (om ingekomen oproepen te 
bekijken) 
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Geweigerde oproepen (om oproepen te bekijken die 
automatisch zijn afgewezen, omdat het nummer op de 
zwarte lijst staat) 
 
Alles wissen (om alle oproepen uit de belgeschiedenis 
te wissen) 
Let op: Om de belgeschiedenis te bekijken hoeft u 
alleen maar op de groene telefoon te drukken als de 
telefoon in de standby-modus staat. De gekleurde 
symbolen geven informatie over het type oproep 
 

 

Gekozen nummers  
(groen) 
 

 

Inkomende oproepen 
(blauw) 
 

 

Gemiste oproepen 
(rood) 

 
Geweigerde oproepen  
(grijs) 

Nadat u de juiste oproep hebt geselecteerd drukt u op 
de groene telefoon om extra opties weer te geven: 
- Verbind, om het weergegeven nummer te bellen 
- Details, geeft de oproepdetails weer 
- Schrijf bericht, om een SMS of MMS te sturen 
- Toevoegen aan contacten, om nummer op te slaan 
in telefoonboek 
- Toevoegen aan zwarte lijst, om ongewenste 
oproepen te blokkeren 
- Wissen, verwijdert dit item 
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- Alles wissen, verwijdert alle gegevens uit de 
belgeschiedenis 

11. SMS- en MMS-berichten 

De telefoon kan SMS tekstberichten en multimedia 
MMS-berichten versturen en ontvangen. Wanneer op 

het scherm het pictogram wordt weergegeven, 
betekent dat, dat er ten minste één ongelezen bericht 
is.  Daarnaast, geeft het knipperende LED-lampje 
(indien ingeschakeld) aan dat er een ongelezen SMS-
bericht is. 
Om het MENU SMS-berichten te openen drukt u in de 
standby-modus op de OMHOOG-toets, vervolgens 
Selecteer Berichten > Inbox. Wanneer de inbox vol is 
ontvangt u een melding dat het berichtengeheugen vol 
is. Verwijder berichten uit de inbox om het probleem op 
te lossen. 

 SMS-berichten schrijven en versturen 

1. Druk op de OMLAAG-toets om het telefoonboek te 
openen, zoek het contact waarnaar u een bericht 
wilt sturen 

2. Druk op Opties > Bericht schrijven > SMS of MMS 
3. Schrijf uw bericht.  
4. Druk op Opties > Versturen 
 
of: 
 
1. Druk op de OMHOOG-toets om naar Berichten te 

gaan 
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2. Selecteer: Bericht schrijven > Opties > Open > 
Nieuwe SMS 

3. Voer het gewenste nummer in  of kies een nummer 
uit het telefoonboek (Opties > Selecteer contact > 
OK) 

4. Druk op de OMLAAG-toets om verder te gaan met 
het schrijven van een bericht, schrijf uw bericht.  

5. Druk op Opties > Versturen 
 
Indien u een bericht naar meerdere personen wilt 
sturen, voert u meerdere nummers in gescheiden 
door een puntkomma ";", of voegt u nummers toe 
uit het telefoonboek. (Opties > Selecteer contact > 
OK)  
Geselecteerde contacten worden weergegeven in 
de koptekst van het bericht. Wanneer u klaar bent 
met het toevoegen van nummers, drukt u op de 
OMLAAG-toets om verder te gaan met het 
schrijven van het bericht. 
  

• Wijzigen van de tekstinvoermethode: Om de 
tekstinvoermethode te wijzigen (cijfers, hoofdletters 
of kleine letters) drukt u op de „#”-toets, als u een 
symbool wilt invoeren drukt u op de toets „ ”.  

• Tijdens het typen kunt u klikken op Opties om: 
- een sjabloon in te voegen 
- informatie in te voegen over een opgeslagen 
contact uit uw telefoonboek 
- een emoticon toe te voegen 
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- een conceptbericht op te slaan ( Bericht wordt 
opgeslagen in de map Concepten). 

 MMS-berichten schrijven en 
versturen 

1. Druk op de OMHOOG-toets om naar Berichten te 
gaan 

2. Selecteer: Bericht schrijven > Opties > Openen > 
Nieuwe MMS 

3. Voer het gewenste nummer in (OPTIES > 
Bewerken > nummer invoegen > OK) of selecteer 
een nummer uit het telefoonboek (Opties > 
Ontvanger toevoegen > Zoek contact > OK  
Indien u nog een contact wilt toevoegen drukt u op 
de OMHOOG-toets, selecteert u een volgend 
contact en drukt u op > OK > OK) 

4. Druk op de OMLAAG-toets > Opties > Bewerken, 
om een onderwerp van het bericht in te voeren.  

5. Druk op de OMLAAG-toets > Opties > Bewerken, 
om de inhoud van het bericht in te voeren.  

6. Druk op de OMLAAG-toets om het bestandstype te 
kiezen dat u wilt verzenden: 
 

 
foto/video 

 audiobestand 

 

meer bestanden toevoegen 
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7. Druk op > Opties > Bewerken en selecteer bestand  
8. Druk op Opties > Versturen 

 SMS-berichten lezen en beantwoorden 

Wanneer er op het display het pictogram van een 
ongelezen bericht verschijnt of als u ontvangen 
bestanden wilt lezen, selecteert u in MENU:  
1. Berichten > Inbox > Opties > Openen 
2. Zoek het gewenste bericht 
3. Druk op Opties > Openen 

 Tijdens het lezen kunt u gebruik maken van extra 
opties door op de groene telefoon te drukken.  
- Openen  
- Wissen (bericht verwijderen) 
- Beantwoorden met SMS/ MMS  
- Doorsturen (stuur bericht door naar andere ontvanger) 
- Verbinden (bel de afzender van het bericht) 
- Verplaatsen (verplaatst het bericht naar het SIM-
/telefoongeheugen) 
- Contact toevoegen (nummer in telefoonboek opslaan) 

 SMS Inbox 

11.3.1 Inbox 

Toont ontvangen berichten, gesorteerd op datum van 
ontvangst. 

 

 

Ongelezen 
bericht 
(opgeslagen in 
tel.geheugen) 
 

 Ongelezen bericht 
(opgeslagen op 
SIM) 
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Gelezen 
bericht 
(opgeslagen in 
tel.geheugen) 
  

Gelezen bericht 
(opgeslagen op 
SIM) 
 

 

Ongelezen 
MMS-bericht 
(roze) 

 

Gelezen MMS-
bericht (roze) 

 
Pictogrammen kunnen verschillen, afhankelijk van 
softwareversie. 
 
Gebruik de toetsen OMHOOG en OMLAAG om door 
de inbox te bladeren. 
Voor weergave van extra functies in de inbox, drukt u 
op "Opties": 
- Openen: bericht lezen 
- Antwoorden: schrijf SMS/ MMS aan afzender 
- Wissen: bericht verwijderen 
- Alles wissen: verwijder alle berichten uit de inbox 
- Verbinden (bel de afzender van het bericht) 
- Blokker (vergrendelt het bericht tegen wissen. Om te 
blokkeren dient het bericht opgeslagen te zijn op het 
telefoongeheugen 
- Markeer (bijv. als u meerdere berichten wilt wissen). 
Om berichten te markeren gebruikt u de toets 5 
- Sorteren (sorteren op datum, contacten, MMS-
onderwerpen, MMS/SMS-typen  
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- Afzender toevoegen aan contacten (om nummer op te 
slaan in telefoonboek) 
- Verwijder van deze afzender (verwijdert berichten van 
bepaald nummer) 
- Toevoegen aan zwarte lijst (blokkeert oproepen, SMS- 
en MMS-berichten van dit nummer) 

11.3.2 Outbox 

Indien een bericht niet kan worden verstuurd, wordt 
deze bewaard in de outbox. 

11.3.3 Concepten 

U kunt niet-verzonden berichten opslaan in de map 
"Concepten". Dit doet u door een bericht te schrijven, 
op de groene telefoon te drukken en vervolgens 
selecteert u "Opslaan als concept". 
Ga naar Concepten om opgeslagen berichten te 
versturen, verwijderen of bewerken. 

11.3.4 Verzonden items 

Als u de optie Opslaan gebruikt, worden verstuurde 
berichten opgeslagen in de map "Verstuurd".  
Gebruik de toetsen OMHOOG en OMLAAG om door 
de inbox te bladeren. 

 Berichten verwijderen 

Om een geselecteerd bericht te wissen gaat u naar 
Opties en kiest u "Wissen". 

 Berichtinstellingen 

Ga naar MENU en selecteer: Berichten > Opties > 
Instellingen, en kies vervolgens: 
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11.5.1 SMS 

• SIM 
- Berichtencentrum: Nummer gelezen van de SIM-
kaart  
-  Geldigheidsperiode: Hiermee kunt u een 
geldigheidsperiode instellen voor SMS-berichten 
- Afleveringsrapport: U kunt uw telefoon instellen om 
een melding te ontvangen als uw SMS is afgeleverd bij 
de afzender (netwerkdienst) 

• Verzonde berichten opslaan 
Hiermee kunt u het opslaan van verzonden berichten 
in-/uitschakelen 

• Voorkeurgeheugen 
Selecteer of u berichten op uw telefoon of SIM-kaart wilt 
opslaan 

11.5.2 MMS 

• MMS-account 
Hiermee kunt u een gegevensaccount selecteren die 
nodig is voor het verzenden van MMS-berichten.  
- Ontvangstopties: hiermee kunt u het downloaden 
van MMS-berichten via het thuisnetwerk en via roaming 
instellen  
- Verzendopties: hiermee kunt u de geldigheidsduur 
instellen voor afleveringsrapporten, anonieme 
verzending. 
- Geheugeninst.: stel in waar u berichten wilt opslaan 
- Audio afspelen: mogelijkheid voor afspelen van audio 
in-/uitschakelen 
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 - Terug naar standaard - herstelt de standaard MMS-
instellingen 

 Voicemail 

De Voicemail is een dienst van de serviceprovider 
waarmee u spraakopnamen kunt achterlaten voor 
bellers wanneer u een oproep mist. Neem contact op 
met uw operator voor meer informatie. Indien u uw 
voicemail-nummer wilt wijzigen, selecteer dan in het 
menu: Berichten > Voicemail-server 
  
U kunt uw voicemailnummer opvragen bij uw 
serviceprovider. Om verbinding te maken met uw 

voicemail drukt u op  

12. Multimedia 

 Video-opname 

Om de camera te activeren, selecteert u in het MENU: 
Multimedia > Camera. Druk op de groene telefoon om 
opnameopties in te stellen. 
De opname begint zodra u op de toets 5 drukt.  
Om de opname te pauzeren gebruikt u ook de toets 5. 
Om de opname te stoppen drukt u op de groene 
telefoon. 
 
Om over te schakelen naar foto's/video's klikt u op 0  
 
Om de camerafuncties te gebruiken raden we aan om 
een MicroSD-kaart te installeren (niet inbegrepen) en 
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de geheugenkaart in te stellen voor het 
opnamegeheugen  
Opties > Instellingen > Voorkeurgeheugen > 
Geheugenkaart  
 
U kunt foto's en video's die u hebt gemaakt met de 
telefoon overzetten op een computer. 

 Galerij 

Kies in MENU: Multimedia > Foto's 
U kunt de foto's bekijken die met het toestel zijn 
genomen.  
 
Om meer foto's op te slaan installeert u een MicroSD-
kaart. 
Wanneer u de Foto-functie gebruikt selecteert u de 
gewenste foto door de toetsen Omhoog/Omlaag te 
gebruiken, door op de groene telefoontoets te drukken 
worden extra opties weergegeven 
 
De volgende bestandsformaten worden ondersteund: 
png, jpg, gif 

 Audio speler 

Met de audiospeler kunt u opgenomen audiobestanden 
afspelen. Druk op de 5 toets om afspelen te starten of 
te pauzeren.  
U kunt naar de vorige en volgende opname bewegen 
door de OMHOOG en OMLAAG-toetsen te gebruiken  
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Druk op de groene telefoon om extra opties weer te 
geven 
 
Volume kunt u aanpassen met gebruik van de + en - 
toetsen aan de linkerzijde van de telefoon. 
Met de telefoon kunt u de volgende bestandsformaten 
afspelen: MP3, WAV, AMR 

 Video speler 

Selecteer in het MENU: Multimedia > Videospeler. Met 
de videospeler kunt u opgenomen video's bekijken. 
Selecteer de gewenste opname met de 
Omhoog/Omlaag-toetsen. Om het afspelen te starten of 
te pauzeren gebruikt u de toets 5.   
Om het beeld te draaien drukt u op de toets 2, 
vervolgens op de toets 7 om het beeld te vergroten op 
het volledige scherm. 
Druk op de toets 5 om terug te keren. 
Meer opties kunt u vinden als u drukt op de groene 
telefoon en de #-toets. 
De telefoon speelt AVI, MP4 en 3GP-bestanden af. 

 Dictafoon 

U kunt muziek of omgevingsgeluiden opnemen. 
- Selecteer in het MENU: Multimedia > Dictafoon 
- Om de opname te starten of te pauzeren, klik op 5. 
- Om de opname te stoppen, druk op de rode telefoon. 
Selecteer Opties om de juiste instellingen in te voeren 
voor de stemrecorder. 
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13. Kalender 

Gebruik de Omhoog/Omlaag-toetsen om tussen de 
dagen door te bladeren. 
 Om een taak toe te voegen drukt u op de groene 
telefoon > Voeg taak toe 
 U kunt een onderwerp invoeren, de datum en de tijd 
veranderen, een alarm instellen, en de 
herhalingsmodus wijzigen (om te wijzigen drukt u op de 
toets 5) 
 
Druk op de groene telefoon om extra opties weer te 
geven 

14. Extra's 

 Bluetooth 

Dankzij de Bluetooth-verbinding kunt u bestanden 
verzenden en ontvangen. U kunt ook verbinden met 
andere apparaten zoals een draadloze headset. 
Selecteer in het MENU: Extra's > Bluetooth 
In het Bluetooth-menu kunt u Bluetooth inschakelen, de 
zichtbaarheid wijzigen, gekoppelde apparaten bekijken, 
de naam van uw toestel wijzigen, het 
voorkeurgeheugen voor geüploade bestanden wijzigen. 

 Zaklamp 

De zaklamp kan aan/uit worden gezet door de toets 
naast de zaklamp ingedrukt te houden of via Menu > 
Extra's > Zaklamp > OK   
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 Meldingslampje 

Het lampje kan aan/uit worden gezet via Menu > Extra's 
> Meldingslampje > Aan/Uit 

 Wekker 

U kunt vijf onafhankelijke wekkers instellen op uw 
telefoon. Om de wekker te activeren kiest u in het 
MENU: Extra's > Wekker. Kies de geschikte wekker en 
druk op toets 5. 
 U kunt de wekkertijd, wekkertype en herhalingen 
instellen.  
Om de wekker in-/uit te schakelen, drukt u op de 
groene telefoontoets op de betreffende wekker. 
Als de wekker afgaat, drukt u op de groene 
telefoontoets om de wekker uit te zetten. Druk op de 
rode telefoontoets om de sluimerfunctie te activeren, de 
wekker zal dan na 5 minuten opnieuw afgaan. 
Als de telefoon is uitgeschakeld zal de alarmfunctie 
blijven werken, indien de batterijstatus dit toelaat. 

 Internet 

Om het internet te gebruiken, kiest u: Menu > Extra's > 
Internet 
De telefoon bevat een universele webbrowser waarmee 
u mobiele webpagina's kunt bekijken.  
Het toestel heeft de instellingen van de 4 grootste 
nationale serviceproviders geïmplementeerd. Als de 
klant een andere dienst gebruikt, dient u de winkel te 
bezoeken of op de website van de serviceprovider te 
kijken en in de Opties de juiste instellingen in te voeren 
voor Internet en MMS-berichten. 
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 Rekenmachine 

Om de rekenmachine te activeren, kiest u in het MENU: 
Extra's > Rekenmachine. De volgende rekenkundige 
handelingen kunt u uitvoeren: optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen. 
Voer het eerste getal in door de toetsen 0-9 te 
gebruiken, vervolgens gebruikt u de toetsen 
OMHOOG/OMLAAG om de juiste bewerking te 
selecteren en voert u het tweede getal in en vervolgens 
klikt u op OK. 

 Notities 

Met deze optie kunt u notities maken van maximaal 
1000 tekens. 

 SIM-diensten  

Naast de functies op de telefoon zelf, kan uw SIM-kaart 
extra diensten bieden. De naam en functies van dit 
menu zijn afhankelijk van het soort beschikbare 
diensten. 

 Bestandsbeheer 

Selecteer in het MENU: Extra's > Mijn Favorieten 
Druk op de groene telefoontoets om extra opties weer 
te geven. 
 
Om te schakelen tussen het telefoongeheugen en de 
geheugenkaart drukt u op de toetsen */# 
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 Wereldklok 

Met deze functie kunt u de tijd in andere werelddelen 
bekijken. 

 Eenhedenomzetter 

De eenhedenomzetter (convertor) dient ervoor om 
eenheden van gewicht en lengte om te zetten, bijv.: KM 
→ Mijl of KG → Ons. 

15. Camera 

Met de telefoon kunt u foto's maken en video's 
opnemen. 
 
Om de camera in te schakelen dient u in het MENU te 
kiezen voor: Camera. Eenmaal ingeschakeld, ziet u een 
afbeelding op het scherm. De camera is uitgerust met 
een digitale zoom (vergroting). Om in te zoomen op een 
voorwerp dat u wilt fotograferen, drukt u op de knop 
OMHOOG, om uit te zoomen drukt u op de knop 
OMLAAG. 
Om de grootte van de foto te wijzigen drukt u op de 
toets 3. 
 
Om de opties te wijzigen drukt u op de groene telefoon, 
> Meer opties 
Met de toetsen 4 en 6 kunt u extra opties selecteren, u 
kunt hiertussen wijzigen door de toetsen 
omhoog/omlaag te gebruiken en uw keuze te 
bevestigen met OK.  
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• +/- (aan de linker zijkant): harder/zachter

• OMHOOG: de frequentie met 0,1 MHz verhogen

• OMLAAG: de frequentie met 0,1 MHz verlagen

• 5: afspelen pauzeren/hervatten

• Rode telefoontoets: terug naar menu

Om een foto te nemen, drukt u op de toets 5. De foto 
wordt automatisch opgeslagen. 
Om meer opties te bekijken, drukt u op de groene 
telefoon. 

16. FM-radio

De telefoon heeft een ingebouwde FM-radio-ontvanger. 
U kunt deze gebruiken na aansluiting van de 
koptelefoon, die tevens fungeert als extra antenne. 

 

Om de radio in te schakelen kiest u in het Menu voor: 
FM-radio. Om de radio uit te schakelen, drukt u op de 
toets 5. Als de optie Afspelen is ingeschakeld op de 
achtergrond, stopt u de radio met de toets 5, voordat u 
de radio uitschakelt, vervolgens drukt u op de rode 
telefoontoets. Als u dit niet doet, zal de radio blijven 
spelen. 
Toetsfuncties tijdens gebruik van de radio: 

te dienen voor dit toestel. 

Waarschuwing: De kwaliteit van de ontvangst is 
afhankelijk van de plek waar u zich bevindt. 
Radio-ontvangst wordt beïnvloed door een aantal 
externe factoren die een slechte ontvangstkwaliteit 
kunnen veroorzaken, maar dit is geen reden om een 
klacht in te dienen over dit toestel.
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• Toetsen 1 - 9: selecteer radiozender uit de lijst met 
radiozenders (als er zenders zijn opgeslagen) 

• Groene telefoontoets - extra opties: Zenderlijst, 
handmatige frequentie-invoer, automatisch zoeken, 
instellingen (afspelen op achtergrond, luidspreker). 

17. Instellingen 

Selecteer in het MENU: Instellingen, en vervolgens: 

 Profiel 

De telefoon bevat verschillende profielen die u kunt 
gebruiken om de telefoon snel aan te passen aan 
verschillende situaties. Ieder profiel kunt u activeren en 
aanpassen naar uw behoeften. Beschikbare profielen: 
Normaal, Stil, Vergadering, Buiten,  
Met de optie Aanpassen kunt u in ieder profiel de 
volgende wijzigingen aanbrengen: 
- Naam 
- Beltoon 
- Beltoonvolume 
-Type beltoon (alleen geluid, alleen trillen enz.) 
- Andere meldingsgeluiden (toetsgeluiden, 
waarschuwing voor lege batterij, geluid voor in-
/uitschakelen van telefoon) 
 
Houd in de standby-modus de #-toets ingedrukt om het 
profiel Vergadering te activeren, houd de #-toets 
nogmaals ingedrukt om terug te keren naar het vorige 
profiel. 
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 Telefooninstellingen 

17.2.1 Datum- en tijdsinstellingen 

Om de datum en tijd in te stellen, selecteert u in het 
MENU: Instellingen > Telefoon > Tijd en datum.  
"Datum/tijd instellen" om de tijd en datum in te voeren. 
Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om te schakelen 
tussen datum en tijd, gebruik de toetsen 0-9 om de 
datum en tijd in te voeren.  
U kunt ook het tijdformaat (12h of 24h) instellen, alsook 
het datumformaat  
Als de accu uit de telefoon is verwijderd dient u na het 
terugplaatsen van de accu opnieuw de datum en tijd in 
te stellen (indien de telefoon geen gegevens van het 
GSM-netwerk ontvangt of de automatische update is 
uitgeschakeld). 

17.2.2 Taal  

Hiermee kunt u de taal van het telefoonmenu wijzigen. 
Als u per ongeluk een vreemde taal hebt ingesteld, 
drukt u vanuit de standby-stand op de volgende toets 
om over te schakelen op de juiste taal: 
- 8x OMHOOG 
- 1x Groene telefoon 
- 1x OMLAAG 
- 1x Groene telefoon 
- 1x OMLAAG 
- 1x Groene telefoon 
selecteer de juiste taal en druk op de groene telefoon. 
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17.2.3 Spellingtaal  

U kunt de standaardmethode voor tekstinvoer zelf 
instellen. 

17.2.4 Energieverbruik 

U kunt de batterijstatus controleren. 

17.2.5 Herstel fabrieksinstellingen 

Dankzij deze optie kunt u de fabrieksinstellingen 
herstellen. Selecteer in het MENU: 
Instellingen > Telefoon > Herstel fabrieksinstel.,  voer 
vervolgens het beveiligingswachtwoord in. Bevestig ten 
slotte door op de groene telefoontoets te drukken. 
 
Waarschuwing Het standaard beveiligingswachtwoord 
is 0000. 

 Oproepen 

17.3.1 Oproepen doorschakelen 

Dit is een newerkdienst. Als uw serviceprovider deze 
dienst aanbiedt, dient u deze op overeenkomstige wijze 
te configureren. De gebruiker kan rechtstreekse 
doorschakeling van inkomende oproepen naar de 
voicemail of een ander geselecteerd nummer instellen. 
1. Om de dienst voor Oproepdoorschakeling in te 

stellen, dient u in het MENU te selecteren: Instellingen 
> Oproepen > Oproepen doorschakelen 

2. Selecteer vervolgens een optie uit de lijst hieronder, 
op welke momenten u oproepen wilt doorschakelen: 
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 Altijd (Alle inkomende oproepen doorschakelen naar 
het geselecteerde nummer),  
Alleen bij in gesprek (Inkomende oproepen 
doorschakelen wanneer u in gesprek bent), 
Als ik niet opneem (Inkomende oproepen 
doorschakelen wanneer u de telefoon niet opneemt),   
Bij onbereikbaarheid (Inkomende oproepen 
doorschakelen wanneer u de telefoon uitgeschakeld 
hebt of buiten bereik bent),   
 Alle doorschakelingen annuleren. 

3. Druk op Activeren en voer het nummer in waarnaar 
u de oproepen wilt doorschakelen om de dienst te 
activeren, of op Uitschakelen als u de dienst wilt 
deactiveren. 

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

17.3.2 Oproepen in de wacht 

Dit is een netwerkdienst. Indien de serviceprovider deze 
dienst aanbiedt, dient u eerst de juiste configuratie uit te 
voeren. 
Ga in het MENU naar de optie: Instellingen > Oproepen 
> Oproepen in de wacht , hier kunt u de 
beschikbaarheidsstatus controleren en kiezen of u de 
functie wilt activeren. 
Indien de functie "oproepen in de wacht" is geactiveerd, 
zal iedere inkomende oproep worden gesignaleerd door 
een tweede gesprekstoon op het moment dat u in 
gesprek bent. U kunt in dat geval het tweede gesprek 
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beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht 
zetten. 

17.3.3 Oproepen blokkeren 

Dit is een netwerkdienst. Als uw serviceprovider deze 
dienst aanbiedt, dient u deze op juiste wijze te 
configureren. Met deze functie kunt u verschillende 
soorten oproepen blokkeren. 
1. Ga in het MENU naar: 
Instellingen > Oproepinst. > Oproepen blokkeren 
2. Selecteer uit de lijst het type oproep dat u wilt 

blokkeren. De volgende oproepen kunt u blokkeren: 
alle uitgaande oproepen, alle uitgaande internationale 
oproepen, alle internationale oproepen (behalve 
oproepen naar uw thuisland), alle inkomende 
oproepen en alle inkomende oproepen tijdens 
roaming. U kunt ook het wachtwoord van de blokkade 
wijzigen. 

17.3.4 Nummer verbergen (Verberg ID) 

Dit is een netwerkdienst. Als uw serviceprovider deze 
dienst aanbiedt, dient u deze op de juiste wijze te 
configureren. Met deze functie kunt u uw eigen nummer 
verbergen tijdens een oproep. 
Selecteer "Verberg nummer" of "Verzend nummer" 
"Netwerk instellen", en klik op "Ok". 

17.3.5 Overige instellingen 

De volgende instellingen kunt u doen: 

• Herinnering gespreksduur. 

• Automatisch opnieuw bellen van een nummer, 
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als deze bezet is. 

• Trillen bij verbinding met een nummer. 

• Een SMS-antwoord bij weigering van een 
oproep. 

• Vliegtuigmodus. 

 Netwerkinstellingen (Netwerk) 

• Connectiviteit: de juiste configuratie kunt u krijgen 
van uw serviceprovider. Sommige 
serviceproviders geven de mogelijkheid om de 
telefoon op afstand te configureren. 

• GPRS-verbinding: hiermee kunt u kiezen of u 
een GPRS-verbinding tot stand wilt brengen.  

• Gegevensroaming: hiermee kunt u kiezen of u 
een verbinding voor gegevensroaming tot stand 
wilt brengen.  

•  Netwerkselectie: u kunt de serviceprovider 
handmatig of automatisch instellen. 

• Netwerktype: u kunt het gewenste type 
verbinding met een 4G/3G/2G-netwerk 
selecteren. 

• VoLte: u kunt het uitvoeren van oproepen via een 
LTE-verbinding in- of uitschakelen. 

 Display  

U kunt instellen: 

• een animatie voor het in-/uitschakelen van de 
telefoon, 

• wallpaper,  

• weergave van datum, tijd, naam 
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serviceprovider in standby-modus,  

• de klokweergave inschakelen tijdens opladen 
van de telefoon, 

• displaycontrast, 

• duur van achtergrondverlichting van het display, 

• duur achtergrondverlichting van het 
toetsenbord. 

 Veiligheidsinstellingen (beveiliging) 

17.6.1 PIN-code 

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

17.6.2 Wijzig PIN2 

U kunt de PIN2-code wijzigen als u in het bezit bent van 
deze code. Niet alle serviceproviders delen deze code 
met de klant. 

17.6.3 Telefoonblokkering 

U kunt de telefoonblokkering activeren. U dient bij het 
inschakelen van de telefoon de blokkade-code in te 
voeren. De standaardcode is 0000. 

17.6.4 Wijzig code telefoonblokkering 

U kunt code van de telefoonblokkering wijzigen. 

17.6.5 Privacybescherming 

U kunt de toegang tot een bepaald Menu op de telefoon 
beveiligen door er een code aan te bevestigen. 
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17.6.6 Automatische vergrendeling 

U kunt de automatische schermvergrendeling activeren 
en instellen na welke tijdsduur het toetsenbord 
automatisch zal worden vergrendeld. 

17.6.7 Vast nummer kiezen 

Vaste nummer: deze dienst is beschikbaar als deze 
door de serviceprovider beschikbaar is gesteld Een 
PIN2-code is vereist. 

17.6.8 Zwarte Lijst 

 Wanneer deze optie actief is en u nummers aan de 
zwarte lijst hebt toegevoegd, zal de telefoon 
automatisch oproepen of SMS-berichten (afhankelijk 
van de instellingen) van dit soort nummers weigeren. 

 VoiceOver voor nummers 

Selecteer in het MENU > Instellingen > 
Telefoonnummer VoiceOver, om de spraakfunctie in- of 
uit te schakelen. U kunt de VoiceOver in- of 
uitschakelen voor: 

• toetsen: de cijfers van het gekozen nummer 
zullen hardop worden uitgesproken; 

• hardop opzeggen van het nummer voorafgaand 
aan een inkomende oproep: eerst worden de 
cijfers uitgesproken, vervolgens volgt de 
gekozen beltoon voor een inkomende oproep. 
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18. Verbinden met computer 

U kunt de telefoon met een USB-kabel aansluiten op 
een computer, op deze manier kunt u bestanden tussen 
de telefoon en de computer kopiëren en overdragen. 
Aansluiten: 
- steek de USB-kabel in de telefoon, 
- sluit het uiteinde van de kabel aan op de USB-poort 
van de computer, 
- op het scherm van de telefoon zal een melding 
verschijnen: "USB-geheugen" en "COM-poort". 
Selecteer een apparaat voor massaopslag. 

19. FAQ (Probleemoplossing) 

De telefoon kan alleen worden gerepareerd door een 
erkend servicecentrum. Voer zelf geen reparaties of 
aanpassingen uit, dit zal leiden tot het vervallen van de 
garantie!  
 

Het groene lampje brandt 
(LED-indicator) 

U hebt een ongelezen SMS-
bericht of gemiste oproep 
 

"Kan geen verbinding 
maken" 

Controleer of het gekozen 
nummer juist is. Wanneer u een 
nummer naar een ander land 
kiest, dient u altijd het juiste 
voorvoegsel toe te voegen (bijv. 
Duitsland 0049 of +49) 
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Als de gebruiker in het bezit is 
van een prepaid-kaart 
(herlaadbare kaart), dient deze te 
controleren of er een beschikbaar 
bedrag op de kaart staat om een 
oproep uit te voeren.  

"De SIM-kaart is geplaatst, 
alleen noodoproepen (112) 
mogelijk" 

Controleer of de SIM-kaart juist is 
geplaatst. 

"De telefoon werkt niet, na 
aansluiten op de oplader 
laadt de telefoon niet op" 

Het is mogelijk dat de telefoon is 
uitgeschakeld, schakel de 
telefoon in door de aan-toets 
(rode telefoontoets) ingedrukt te 
houden gedurende 3 seconden.  
Als de telefoon een langere tijd 
niet gebruikt is, kan de accu zich 
in een toestand van zgn. "diepe 
ontlading" bevinden, om de 
telefoon weer goed te laten 
werken dient u deze aangesloten 
te laten op de oplader, ondanks 
dat er op het display niets 
verschijnt. 

"Is het mogelijk om een 
oproep uit te voeren terwijl ik 
in het buitenland verblijf?"  

Als de gebruiker zich in het 
buitenland bevindt zal de telefoon 
zich automatisch op een 
buitenlands netwerk aansluiten, 
indien ROAMING is 
ingeschakeld. Neem contact op 
met uw serviceprovider.  
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"Is het mogelijk om een 
noodoproep te doen op een 
plaats waar geen bereik is of 
als er geen geld op de kaart 
staat?"  

U kunt geen enkele oproep 
uitvoeren als de telefoon geen 
netwerkdekking heeft (buiten 
bereik is).  
 
Als de gebruiker geen geld op de 
kaart heeft staan, is het mogelijk 
om noodoproepen naar het 
nummer 112 uit te voeren. 

 
"Hoe kan ik het bereik 
verbeteren?" 

Als er op het display de melding 
"Werkt niet" verschijnt, betekent 
dit dat er geen adequaat signaal 
is of dat er geen geld op de kaart 
staat. In dit geval is het 
daarentegen wel mogelijk om 
noodoproepen naar het nummer 
112 uit te voeren, op voorwaarde 
dat u zich binnen het bereik van 
het netwerk van een andere 
serviceprovider bevindt. 
Plaatsen zoals gebouwen 
beperken het bereik, om het 
bereik te verbeteren dient u 
dichter bij een raam te gaan 
staan of uzelf te verplaatsen naar 
een minder bebouwd terrein. 

"Op het display verschijnt de 
melding "Houd ingedrukt om 
te ontgrendelen", toetsen 
werken niet.  

De toetsenbordvergrendeling is 
ingeschakeld, u dient het 
toetsenbord te ontgrendelen door 
de vergrendeltoets aan de 
rechterkant van de telefoon 
ingedrukt te houden. 
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"Wat is een SMS-
berichtencentrale?"  

Het nummer van centrum van de 
serviceprovider waar SMS-
berichten worden opgeslagen. 
Het nummer is opgeslagen op de 
SIM-kaart, maar u kunt deze in 
het telefoonmenu wijzigen en een 
ander nummer invoeren.  

"Wanneer worden 
gesprekskosten berekend?"  

Het bedrag wordt in rekening 
gebracht na het tot stand 
brengen van een oproep. Vraag 
uw serviceprovider over de 
factureringswijze.  

"Hoe controleer ik of een 
SMS de ontvanger heeft 
bereikt?  

Activeer de optie 
Leveringsrapport. Zodra een 
bericht is afgeleverd komt er een 
SMS terug met de mededeling 
dat het bericht is afgeleverd 
(netwerkdienst). 

Een persoon kan jou niet 
bereiken 
U ontvangt geen SMS  

ZWARTE LIJST is geactiveerd. 
Schakel de zwarte lijst uit of 
verwijder het nr van de zwarte 
lijst.  

20. Gebruiksvoorwaarden en veiligheid 

• Schakel de telefoon niet in als dit een storing kan 
veroorzaken met andere apparaten!  

• Het is niet toegestaan de telefoon in de auto te 
gebruiken zonder de daarvoor bedoelde uitrusting 
te gebruiken.  

• De telefoon zendt elektromagnetische straling uit, 
welke een negatieve invloed kan hebben op andere 
elektronische apparaten, waaronder medische 
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apparatuur. Houd daarom een door de producent 
van de medische apparatuur aanbevolen afstand 
tussen de telefoon en geïmplanteerde medische 
apparatuur, zoals bijv. een pacemaker. Personen 
met geïmplanteerde hulpmiddelen dienen de 
instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde 
medische hulpmiddel te lezen en na te leven. 
Personen met een pacemaker mogen de telefoon 
niet in een borstzakje dragen, en dienen de 
telefoon aan het oor te houden aan de 
tegenovergestelde kant van het medische apparaat 
om het risico op storingen te minimaliseren. Zij 
dienen ook de telefoon onmiddellijk uit te schakelen 
als zij storingen vermoeden; 

• Het is verboden de telefoon te gebruiken in 
ziekenhuizen, vliegtuigen, bij tankstations of in de 
buurt van ontvlambare materialen.  

• Het is niet toegestaan om zelf reparaties of 
aanpassingen uit te voeren. Eventuele defecten 
dienen door een gekwalificeerde reparateur te 
worden verholpen. 

• Dit toestel en bijbehorende accessoires kunnen 
kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon en de 
onderdelen ervan buiten het bereik van kinderen. 

• Reinig de telefoon niet met behulp van chemicaliën 
of bijtende oplossingen. 

• Gebruik de telefoon niet in de buurt van 
betaalkaarten of creditcards - dit kan leiden tot het 
verlies van gegevens op de kaart. 
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• Om veiligheidsredenen dient u niet te telefoneren 
wanneer de telefoon is aangesloten op de oplader. 

• De telefoon is niet stof- en waterdicht, hij mag niet 
worden blootgesteld aan water of andere 
vloeistoffen. 
 Leg het toestel niet op plaatsen waar het met water 
of andere vloeistoffen kan worden bespat. 

• Stel het toestel niet bloot aan lage of hoge 
temperaturen of direct zonlicht. Plaats het toestel 
niet in de buurt van een verwarmingsinstallatie 
zoals een radiator, kachel, oven, cv-ketel, 
kampvuur, barbecue enz. 

• Bescherm uw gehoor 
Langdurige blootstelling aan harde geluiden 
kan leiden tot gehoorbeschadiging. Luister 
naar muziek op een gematigd volume en 

houd het toestel niet te dicht bij uw oor wanneer u de 
luidspreker gebruikt. Zet altijd het volume zachter 
voordat u de koptelefoon aansluit. 

21. Garantievoorwaarden 

De telefoon wordt gedekt door een garantie, het 
aankoopbewijs is hiervan een integraal onderdeel.  
Schade als gevolg van verkeerd gebruik, 
elektrostatische ontlading of blikseminslag worden in 
het kader van de Garantie niet kosteloos verholpen. 
Bovenstaande informatie wordt ter kennisgeving 
verstrekt. 
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22. Informatie over de accu 

In de telefoon bevindt zich een accu die kan worden 
opgeladen met de bijgeleverde oplader.  
De gebruiksduur van de telefoon is afhankelijk van 
verschillende gebruiksomstandigheden. De volgende 
factoren kunnen zorgen voor een kortere gebruiksduur: 
de afstand tot een zendmast en de lengte en 
hoeveelheid gevoerde gesprekken. Tijdens 
verplaatsingen schakelt de telefoon voortdurend tussen 
zendmasten, wat ook een aanzienlijke invloed heeft op 
de gebruiksduur. 
De accu verliest na enkele honderden keren opladen en 
ontladen op natuurlijke wijze haar eigenschappen. 
Indien de gebruiker merkt dat de prestaties aanzienlijk 
afnemen, dient deze een nieuwe accu aan te schaffen.  
 
Het is uitsluitend toegestaan om accu's te gebruiken die 
door de producent worden aangeboden. Laat de 
oplader niet langer dan 2-3 dagen aangesloten.  
 
Bewaar de telefoon niet op plaatsen met een te hoge 
temperatuur. Dit kan een negatieve invloed hebben op 
zowel de accu als de telefoon zelf.  
 
Gebruik nooit een accu die zichtbare schade bevat. Dit 
kan leiden tot kortsluiting en beschadiging van de 
telefoon. Plaats de accu in overeenstemming met de 
polariteit.  
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Het achterlaten van de accu op plaatsen met een te 
lage of hoge temperatuur zal de levensduur verkorten. 
De accu dient bewaard te worden met een temperatuur 
tussen de 15°C en 25°C. Als er in de telefoon een 
koude accu wordt geplaatst, kan dit ervoor zorgen dat 
de telefoon niet goed werkt en is er kans op schade.   

De accu is in de verpakking inbegrepen.  
Li-ion. Gebruikte accu's zijn schadelijk 
voor het milieu. Deze dienen op een 
speciaal daarvoor bestemd punt te 
worden ingezameld, in de daarvoor 

bedoelde container, in overeenstemming met de 
geldende regelgeving. Batterijen en accu's mogen niet 
met het huisvuil worden weggegooid, deze dienen naar 
een inzamelpunt te worden gebracht.  
GOOI GEEN BATTERIJEN OF ACCU'S IN HET VUUR!  

23. Informatie over milieubescherming 

Let op: Dit toestel is gemarkeerd in overeenstemming 
met de Europese Richtlijn 2012/19/EU en de 
Poolse Wet betreffende gebruikte elektrische 
en elektronische apparatuur, met het symbool 
van een doorgekruiste afvalcontainer. 
Deze markering geeft aan dat deze apparatuur, 

na de gebruiksfase, niet samen met ander huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid. 
Let op: deze apparatuur mag niet met het huisvuil 
worden weggegooid!!! Het product dient te worden 
gerecycled via selectieve inzameling bij speciaal 
daarvoor aangewezen punten. Een juiste behandeling 
van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur 
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draagt bij aan het vermijden van schadelijke gevolgen 
voor de volksgezondheid en het milieu, die het gevolg 
zijn van de aanwezigheid van gevaarlijke onderdelen en 
een onjuiste opslag en verwerking van dergelijke 
apparatuur. 

24. Informatie over SAR 

Dit model voldoet aan de internationale richtlijnen voor 
blootstelling aan radiogolven. Dit toestel is een 
radiozender en -ontvanger. Het is zodanig ontworpen 
dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven, zoals 
vastgesteld in internationale richtlijnen, niet wordt 
overtreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de 
onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP 
en bevatten veiligheidsmarges om de bescherming van 
alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en 
gezondheid. In deze richtlijnen wordt een meeteenheid 
gebruikt die SAR (Specific Absorption Rate) wordt 
genoemd - absorptie van magnetische straling.  
De door ICNIRP vastgestelde SAR-limiet voor 
draagbare toestellen is 2,0 W/kg. De SAR-waarde 
wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen, de 
werkelijke waarde wanneer het toestel in werking is, ligt 
gewoonlijk onder dit niveau. Dit is te danken aan de 
automatische regeling in het vermogen van het toestel, 
om ervoor te zorgen dat het slechts het minimum dat 
nodig is gebruikt wordt om verbinding te maken met het 
netwerk. Hoewel er verschillen kunnen zijn in de SAR-
waarden voor verschillende telefoonmodellen en zelfs 
voor verschillende gebruiksposities, voldoen ze 
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allemaal aan de voorschriften voor veilige 
stralingsniveaus. Volgens de Wereldgezondheids-
organisatie heeft recent onderzoek aangetoond dat er 
geen speciale beperkingen nodig zijn voor het gebruik 
van mobiele apparatuur. De organisatie merkt ook op 
dat als u de impact van straling wilt verminderen, u de 
lengte van uw gesprekken dient te beperken of een 
headset of handsfree toestel dient te gebruiken om te 
voorkomen dat u de telefoon te dicht bij uw lichaam of 
hoofd houdt. 
De SAR-waarden kunnen ook variëren afhankelijk van 
de nationale rapportage- en testvereisten en de 
frequentieband van het netwerk. 

Systeem 
Hoogst gemeten SAR-waarde 

tijdens tests Limiet (W/Kg) 

EGSM 900 
0.69 W/kg 10g Head SAR 
0.81 W/kg 10g Body SAR 

2,0 

DCS 1800 
0.27 W/kg 10g Head SAR 
0.66 W/kg 10g Body SAR 

WCDMA 
Band I 

0.29 W/kg 10g Head SAR 
0.67 W/kg 10g Body SAR 

WCDMA 
Band VIII 

0.48 W/kg 10g Head SAR 
0.74 W/kg 10g Body SAR 

LTE Band 1 
0.25 W/kg 10g Head SAR 
0.70 W/kg 10g Body SAR 

LTE Band 3 
0.42 W/kg 10g Head SAR 
0.92 W/kg 10g Body SAR 

LTE Band 7 
0.27 W/kg 10g Head SAR 
0.76 W/kg 10g Body SAR 
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LTE Band 8 
0.70 W/kg 10g Head SAR 
1.23 W/kg 10g Body SAR 

LTE Band 20 
0.44 W/kg 10g Head SAR 
0.83 W/kg 10g Body SAR 

LTE Band 38 
0.06 W/kg 10g Head SAR 
0.21 W/kg 10g Body SAR 
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25. Conformiteitsverklaring 

 
Maxcom S.A. verklaart bij deze dat het type 
radiotoestel: 
MAXCOM MM724 mobiele telefoon in 
overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en 
Richtlijn 2011/65/EU (RoHS). 
 
 
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is 
beschikbaar op de volgende website:  
http://www.maxcom.pl/deklaracje 
 





 
Sommige gegevens in deze handleiding kunnen afwijken, 
afhankelijk van de telefoonconfiguratie. Dit hangt af van de 

geïnstalleerde software, de serviceprovider en de SIM-
kaart. Wij behouden ons het recht voor om zonder 

voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het product en 
de functies ervan aan te brengen.  

 
Technische ondersteuning, - Nummer: +48 32 325 07 00 

of e-mail: serwis@maxcom.pl 
 
 
 
 
 
 
 

MAXCOM S.A. 
43-100 Tychy, 

 ul Towarowa 23a 
POLAND 

tel. +48 32 327 70 89 
fax 32 327 78 60 

 
www.maxcom.pl 

office@maxcom.pl 
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