
door, zodat u de telefoon goed en veilig leert gebruiken.

  - warmtebronnen
  - directe zonnestraling
  - vocht
  - andere elektrische apparaten

Bescherm de telefoon tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

  
  

Veiligheidsinstructies



 
In gebruik nemen    

 Telefoon aansluiten    73

 Reikwijdte    74
 Handset zoeken   74

Bedieningselementen   
 Bedieningselementen van 

 Bedieningselementen 
 van het basisstation      76  

Softkey-toetsen       77

Displayweergaven       77

Instelling Datum/Tijd   78

Telefoneren      

 Kiezen afbreken   78

 Handsfree-functie gebruiken 
 bij een gesprek   79
 Kiesherhaling   79

 uitschakelen   79

Correctie van verkeerde invoer   80

Telefoonboek 
   80

 Toetsconfiguratie   80

 telefoonboek opslaan   81  

 
 het telefoonboek   81

 in het telefoonboek bekijken   82  

 boekingave wijzigen   82
 Telefoonnummer uit
 kiesherhaling opslaan   83
 
 telefoonboek wissen   83

 telefoonboek wissen   83

Nummerweergave 

 Werking    84

 Contact uit de lijst met 

 telefoonnummers   86

 van de inkomende oproepen   86

 van de uitgaande oproepen   86

Instellingen van het antwoordapparaat

 
Berichten 

 Bericht afspelen   89

 opnemen    89

Inhoudsopgave            Pagina



 
Antwoordapparaat bedienen 
(afstandsbediening)  

 en beheren   90

 opnieuw registreren    91

 opnieuw registreren    91

 opnemen       91

Melodie/belvolume van de handset   92

Instellingen 

 Contrast instellen    93

 Handset-benaming wijzigen   93

 startbeeldscherm wijzigen   94

 Handset afmelden in het
 basisstation    96
 Kiespauze instellen   96
 Flash-tijd instellen     97 
 Kiesmodus instellen   97 
 Toetsblokkering   97
 Permanente radiostraling 
 uitschakelen   98

Meerdere handsets gebruiken 
 Interne gesprekken    99

 tussen handsets    99

Bluetooth® 
 Bluetooth®

 Bluetooth®-apparaten koppelen 100
 
Speciaal toebehoren aansluiten 100

Als de telefoon niet goed werkt  100

Reset van de telefoon op 
standaardinstellingen  101

Belangrijke informatie  101
 
Bijlage  

 Technische gegevens 103



Verpakkingsinhoud

Indien bepaalde onderdelen ontbreken, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw 
audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

Telefoon aansluiten
 

.

 

 

zie afbeelding  
 de handset correct in het basisstation staat, begint de batterijindicator   
 op de display van het telefoontoestel te knipperen. De rode laadindicator op het basis- 
 station brandt.

 

Plaats het basisstation niet in de buurt van bijv. televisietoestellen, beeldschermen, andere 
telefoons, ventilators enz. om het storingsrisico zo laag mogelijk te houden. Plaats het ba-
sisstation niet direct in de zon of in de buurt van een warmtebron.

 
 

  
    

In gebruik nemen

 
 

  
  



Accu’s

stand-by-tijd ca. 100 uur, de maximale gespreksduur bedraagt 10 uur. De laadprocedu-
re duurt bij ontladen accu’s ca. 12 uur. De accu-laadindicatieknippert zolang de telefoon 

 
op de display. De telefoon beschikt over een automatisch laadsysteem, de gebruikte 
accu’s kunnen dus niet overladen worden. 

 
-

den, zodat de accu’s volledig zijn opgeladen en de maximale opslagcapaciteit kan worden  
benut.

Accu-laadindicatie
 op het display van de 

wordt de handset bij te lage accuspanning automatisch uitgeschakeld tot het opnieuw in 
het basisstation wordt geplaatst.

Reikwijdte

de transmissie kunnen door verschillende factoren worden belemmerd. De maximale reik-
wijdte wordt alleen bereikt als er geen hindernissen zijn tussen de telefoon en het basis-

-
perken muren en wanden de reikwijdte. Het basisstation wordt het best lichtjes verhoogd 

kan het gesprek onderbroken worden. 

Handset zoeken (paging)

1.  Druk op de toets  op het basisstation.

3.  De oproep eindigt als op één van de opgeroepen handsets een willekeurige toets wordt  
 ingedrukt.



Bedieningselementen van de handset

Bedieningselementen

Hoorn

versterking 

Toonregeling

Hoorn opnemen

Hoofdtelefoon-

Headsetaansluiting
Cijfertoetsen

   

   

Terugkeren naar het startmenu bij foute ingave

Softkey-toetsen

Besturingstoets
Hoorn neerleggen

Hekje 

toets lang ingedrukt 
houden, zie pagina 97

Sterretje  
Ruggespraaktoets  
toets lang ingedrukt 
houden, zie pagina 97

Kiesherhaling
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Bedieningselementen van het basisstation

Instelling van 
het belvolume

Paging-
toets

vibratiekussen of
uitbreidingsmodule



 links en rechts naast de besturingstoets zijn in de di-
verse menu‘s verschillende functies toegewezen.

 toets  In de stand-by modus In het menu
   - Hoofdmenu openen  - diverse functies

  
   - Telefoonboek openen   - diverse functies

 

  
                         

Reikwijdte-
indicatie

Benaming van de bovenste 
besturingstoets

Symbool voor ingeschakeld 
Handsfree-functie

Softkey-toetsen 

Displayweergaven

Benaming van de linker 
softkey-toets

Benaming van de rechter 
softkey-toets

10 : 50



      naar Datum/Tijd  met de  
     toets  of  navigeren  

 
 en  kunt u tussen de  

 
      gaat de cursor automatisch naar het eerste teken van de  
      invoervelden voor de tijd.

    
   en  kunt u tussen de invoervelden wisselen. Druk op   
om uw instellingen op te slaan of selecteer met de toetsen  het menupunt „Auto. 
inst.“ aus. Schakel nu met behulp van de toetsen   of  de automatische tijdsoverdracht 
van de telefoonleiding in of uit. Druk op 
te slaan.

Opbellen
1.  
 toets  worden gewist.
2. Druk op de toets . Het nummer wordt gekozen.

Kiezen afbreken
 of zet u de handset in de basis 

of opladerstandaard terug. 

Oproep aannemen

 - akoestisch, door een beltoon
 - optisch, door een lichtsignaal op de telefoon en een weergave op de display
 - mechanisch door trillingen.

1. De telefoon rinkelt.
.

Instelling Datum/Tijd

Telefoneren



Handsfree-functie gebruiken bij een gesprek
, om tijdens een gesprek de  

 handsfree-functie in te schakelen.
 

.
 

   -symbool op de display.

Kiesherhaling
LNR/II kunnen de laatst gekozen telefoonnummers opgeroepen worden.

1. Druk op de toets LNR/II en ga met de toetsen  naar het gewenste telefoon- 
 nummer.
2. Door op de toets  te drukken, wordt het nummer gekozen.

    Instelling van het hoornvolume/hoge-/lagetonenregeling
     Het volume van de hoorn kan tijdens een telefoongesprek worden  
     ingesteld met de pijltoetsen aan de voorkant van de handset. 

 drukt, wordt het volume van de hoorn in vijf  
     stappen telkens 4 dB verhoogd of verlaagd.
 

 kan een extra versterking worden ingeschakeld  

 
     kunt u daarnaast de hoge resp. lage tonen met 10 dB versterken. 

 

 De omschakeling van de versterking werkt alleen als de hoorn opgenomen is.

Microfoonversterking in-/uitschakelen
De  beschikt over een extra inschakelbare microfoonversterking. Daardoor 
wordt de verstaanbaarheid voor de gesprekspartner verbeterd bij zachte geluidstransmis-

M op positie . 



Gespreksduurweergave

einde van het gesprek wordt „Einde oproep“ en de duur van het gesprek weergegeven.

Microfoon in-/uitschakelen
 

    
1. Druk op de toets . De microfoon is nu uitgeschakeld en op de display verschijnt het  
 -symbool.
2.  .

 en  naar de verkeerde invoer navigeren, als er een knipperende  
 cursor op de display wordt weergegeven.

- Bij de invoer van datum en tijdstip etc. het teken met donkere achtergrond overschrijven.

    Gebruik van het telefoonboek
     In het telefoonboek kunnen maximaal 100 ingaven met naam en  

 
     geslagen is, kan de verbinding met enkele toetsen worden opge- 

 
     mag maximaal 20 cijfers hebben.

Toetsconfiguratie

Correctie van verkeerde invoer

Telefoonboek

 0   0 

n n



Eerste contact in het telefoonboek opslaan
 
  
  Toets  indrukken
  
  

Naam/Nummer opslaan
   Telefoonboek 
  
  Toets  indrukken  Nieuwe inv.  
  
  Toets  indrukken
 
  

Nummer kiezen uit het telefoonboek

 1.  
 

  u bijv. een ingave met de beginletter W zoekt, drukt u op toets 9.
 3. Toets  indrukken om het nummer van de gewenste deelnemer te bellen.
  

 
 

 het geval is, kunt u nu een contact met naam en nummer invoeren.

  Telefoonboek
  
  Zoeken  
  
  u bijv. een ingave met de beginletter W zoekt, drukt u op toets 9.
  Toets  indrukken om het nummer van de gewenste deelnemer te bellen.



Naam/nummer van een contact in het telefoonboek bekijken
 
  selecteren
  
  Weergave  
 
   
  selecteren.
 of:  Toets  indrukken om de zoekprocedure af te breken.

-

  Telefoonboek 
  
  Zoeken  
  selecteren
   Weergave   
  indrukken.

Naam/Nummer van een telefoonboekingave wijzigen
  
   selecteren
   
  Wijzigen  
   en  naar de gewenste positie in de naam navigeren, als de  
  knipperende cursor op de display wordt weergegeven
   de letter links van de cursor wissen of via het toetsenveld een nieuwe  
  letter invoegen
  Toets  indrukken   en  naar de gewenste positie in het num- 
  mer navigeren
   het cijfer links van de cursor wissen of via het toetsenveld een nieuw cijfer  
  invoegen
  

-

  Telefoonboek 
  
  Zoeken  
  selecteren
   Wijzigen   
  indrukken.



Telefoonnummer uit kiesherhaling opslaan
 Druk op de toets  om naar de kiesherhalingslijst te gaan 
  selecteren
  
  Opslaan  
  
  Toets  indrukken om naar het nummer te veranderen.
 of direct:
  
 

   
  Wissen

  Alles wissen
    Alle contacten uit de kiesherhalingslijst wissen.

Naam/nummer in telefoonboek wissen
 
  selecteren. 
   Wissen
  
   verschijnt op de display   
  tact te wissen.

-

  Telefoonboek
  
  Zoeken  
  selecteren.
   Wissen   
  indrukken.

Alle contacten in het telefoonboek wissen
 
   Alles wissen 
  
   verschijnt op de display    
  tacten te wissen.



-

  Telefoonboek
  
  Zoeken  
  
  Alles wissen  
   verschijnt op de display   
  tact te wissen.

Algemeen 
Bij een oproep wordt het nummer van de beller op de display weergegeven, als er aan 

   Het nummer van de beller wordt overgedragen.

   Het nummer van de beller wordt weergegeven.

Werking
Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, indien in het telefoonboek opgeslagen, de 
naam van de beller op de display weergegeven.

 

 2. De beller heeft de netwerkaanbieder gemachtigd om zijn telefoonnummer door te  

Niet beschik, indien de telefoonnummerweergave niet door u is aan-
gevraagd of Privé, indien de telefoonnummeroverdracht door de beller onderdrukt of niet 
aangevraagd is.
Bij niet beantwoorde oproepen wordt Nieuwe opr. op de display weergegeven. Deze mel-
ding verdwijnt, als alle oproepen in de lijst met telefoonnummers bekeken zijn.

Nummerweergave



Nummers lezen en opbellen
 Toets  indrukken  De laatste oproep wordt als eerste weergegeven in de lijst met  
 telefoonnummers  door de contacten navigeren  Toets   
 indrukken om het nummer van de gewenste deelnemer te bellen.

-
markeerd.

Nummers opslaan in het telefoonboek
 Toets  indrukken  De laatste oproep wordt als eerste weergegeven in de lijst met  
 telefoonnummers   door de contacten navigeren 
   
  Opslaan   
    
  Toets  indrukken om naar het nummer te navigeren
 of direct:
  

Contact uit de lijst met telefoonnummers wissen
 Toets  indrukken  De laatste oproep wordt als eerste weergegeven in de lijst met  
 telefoonnummers  door de contacten navigeren
  
  Wissen  
   verschijnt op de display
  

Alle contacten uit de lijst met telefoonnummers wissen
 Toets  indrukken  De laatste oproep wordt als eerste weergegeven in de lijst met  
 telefoonnummers  door de contacten navigeren 
  
  Alles wissen  
   verschijnt op de display
   



Verschillende lijsten met telefoonnummers
De 
oproepen. In deze lijsten worden ontvangen resp. gekozen telefoonnummers opgeslagen, 
die vervolgens in het telefoonboek kunnen worden opgeslagen of uit de lijst gewist kunnen 
worden.

    Lijst met telefoonnummers van de inkomende oproepen
      Ink. oproep 
      
      door de contacten navigeren.
          om naar de keuze van de  

Opslaan, Wissen of Alles wissen
     of:
       
           rug te keren.

    Lijst met telefoonnummers van de uitgaande oproepen
      Uitg. oproep 
      
      door de contacten navigeren.
          om naar de keuze van de  

Opslaan, Wissen of Alles wissen
     of:
       
           rug te keren.



Meldtekst opnemen

Opgelet: 
Spreek bij het opnemen van een boodschap luid en duidelijk in de microfoon.

  Beantwoorder
  
  Meldtekst  
 Meldtekst 1 of Meldtekst 2  
  selecteren.
   Opname
  
 

 

bereikt is.

Meldtekst beluisteren
  Beantwoorder
  
  Meldtekst  
 Meldtekst 1 of Meldtekst 2  
  selecteren.
   Afspelen 
  
 
 

Instellingen van het antwoordapparaat



Antwoordapparaat inschakelen 

Neem het volgende in acht:

Beantw. uit   Het antwoordapparaat is uitgeschakeld en de telefoon beantwoordt geen  
    oproepen.

 
    daarbij geen bericht achterlaten.

2 beltonen   Het antwoordapparaat wordt automatisch ingeschakeld na 2 oproepsigna- 
    len en is dan gereed voor het opnemen van boodschappen.
4 beltonen   Het antwoordapparaat wordt na 4 oproepsignalen ingeschakeld. 
6 beltonen   Het antwoordapparaat wordt na 6 oproepsignalen ingeschakeld. 
8 beltonen   Het antwoordapparaat wordt na 8 oproepsignalen ingeschakeld. 

  Beantwoorder
  
  Aan/Beltonen  
  selecteren
  

PIN afstandsbediening instellen
  Beantwoorder
  
  Bedien PIN  
  
  
  
  

 



Algemeen

boodschappen zijn geregistreerd.

Bericht afspelen
 Toets  indrukken om het menu „Bericht“ te selecteren.  Afspelen
   Het aantal nieuwe berichten en het aantal  
 opgeslagen berichten wordt weergegeven.
  De berichten worden afgespeeld.

 

Alle oude berichten wissen
 Toets  indrukken om het menu „Bericht“ te selecteren Oude wissen 
  
   verschijnt op de display
  

Een memo (herinnering/notitie) opnemen

 Toets  indrukken om het menu „Bericht“ te selecteren  Memo opn.
  
 

 

Berichten



Algemeen

luisteren.

 

 2.  De telefoon die voor de afstandsbediening gebruikt moet worden, beschikt over  
 

  hoort.

Afstandsbediening starten
 
 „PIN“  
    het toetsenbord invoeren.
 

 
geblokkeerd.

Berichten afluisteren en beheren
 Toets  indrukken  
 Toets  indrukken 
 Toets  nogmaals indrukken

 Toets  indrukken  
 Toets  2x indrukken

 Toets  indrukken  
 Toets  indrukken  

 Toets  indrukken

 

Antwoordapparaat bedienen (afstandsbediening)



 

Meldtekst 1 afluisteren of opnieuw registreren
 Toets  en daarna toets  indrukken
 Toets  indrukken

 Toets  en daarna toets  indrukken

 meldtekst 1 afspelen      Toets  indrukken
 

Meldtekst 2 afluisteren of opnieuw registreren
 Toets  en daarna toets  indrukken
 Toets  indrukken

 Toets  en daarna toets  indrukken

 meldtekst 2 afspelen      Toets  indrukken

Een memo (herinnering/notitie) opnemen
 Toets  indrukken
 Toets  indrukken

Modus antwoordapparaat instellen
 „2 beltonen“ instellen      Toets  en daarna toets  indrukken
 „4 beltonen“ instellen      Toets  en daarna toets  indrukken
 „6 beltonen“ instellen      Toets  en daarna toets  indrukken
 „8 beltonen“ instellen      Toets  en daarna toets  indrukken

 Toets  en daarna toets  indrukken

 „Beantw. uit“ instellen      Toets  en daarna toets  indrukken

 

  
  Telefoon minstens 16x laten rinkelen.
 

 
 



    
 

      Beltonen 
      
        en  gewenste melodie kiezen
      Toets  indrukken
        en  gewenste belvolume kiezen
      

    Menutaal instellen

     Instellingen 
      Taal
     
       gewenste menutaal kiezen
     
    
    
     
    te keren.

Automatische oproepontvangst 
Bij ingeschakelde functie haalt u de handset bij een oproep gewoon uit het basisstation, 
zonder de  toets te hoeven indrukken. 
  Instellingen 
   Handset
   Autom. opn.
  
    en Aan of Uit
  

Instellingen

Melodie/belvolume van de handset



Contrast instellen

aan uw eigen wensen aanpassen.
  Instellingen
   Handset
   Contrast
  
    en  gewenste contrast kiezen
  

 

Toetsgeluiden in-/uitschakelen

  Instellingen 
   Handset
   Toetstoon
  
    en  “Aan” of “Uit” kiezen
  

 

Handset-benaming wijzigen
-

  Instellingen 
   Handset
   Naam Handset
  
   de letters links van de cursor wissen
  
  

 

Bij de naam verschijnt ook een nummer tussen 1 en 6, afhankelijk  van het aantal aangemelde 
handsets.



Menukleur wijzigen

de softkey-toetsen.
  Instellingen 
   Handset
   Menu kleur
  
    of   gewenste achtergrondkleur kiezen
  

Tijdweergave in-/uitschakelen 
-

station bevindt.
  Instellingen 
   Handset
   Klok aan/uit
  
    en  “Aan” of “Uit” kiezen
  

Achtergrondkleur van het startbeeldscherm wijzigen 
-

den.
  Instellingen 
   Handset
   Wallpaper
  
    en  gewenste achtergrondkleur kiezen
  



    
Achtergrondkleur van de menulijsten wijzigen 

  Instellingen 
   Handset
   Achtergrond
  
    en  gewenste achtergrondkleur kiezen
  

Handset aanmelden

-
station kunnen maximaal 6 handsets worden aangemeld. 

aanmelding uit te voeren.
  Instellingen 
   Registreren
   Aanmelden
  
   verschijnt op de display 
   
  1111
    „Wachten“ verschijnt op de display.
   op de basis zo lang indrukken tot de led rechtsboven 
    meerdere malen rood oplicht.
   op de basis het vrijgeven.
  
    het teken .



 
Andere handsets aanmelden

Op de handset: start de aanmelding van de handset volgens de bijbehorende gebruiks-
aanwijzing.

Op de basis: 
de led rechtsboven meerdere malen rood oplicht.

1111“ in als aan-
meldingscode.

Handset afmelden in het basisstation

  Instellingen 
   Registreren
   Wissen
  
   verschijnt op de display 
   
 nu afgemeld bij de  
     basis.

Kiespauze instellen

kiespauze invoegen. De pauze kan tussen 1 en 6 seconden worden ingesteld.
  Instellingen  
   Netwerk
   Pauze
  
   
   

 



Flash-tijd instellen (Ruggespraaktoets)
Deze functie is vereist om bepaalde functies in het telefoonnet te activeren. 

.
 Instellingen 

  Netwerk
  Herhaling
 
  
 

 

-
stand is in de telefoon de waarde 90 ms ingesteld.

Kiesmodus instellen
 Instellingen 

  Netwerk
  Kiesmode
 
  Toon of Puls
  

De meeste actuele telefoonaansluitingen werken met de toonkiesmodus.

Toetsblokkering 
 

    
1.  Houd de toets  ingedrukt tot op de display de -icon verschijnt.

 ingedrukt naar het -icon  
 verdwijnt van de display. De toetsen zijn weer vrijgegeven.



    

Permanente radiostraling uitschakelen
Het basisstation en de handset wisselen in de stand-by en gespreksmodus continu infor-
matie uit via radiogolven, zodat bijvoorbeeld bij een inkomende oproep een belsignaal en 
het telefoonnummer van de beller van het basisstation naar de handset kan worden over-
gedragen. Deze radiogolven kunnen gereduceerd of bijna volledig uitgeschakeld worden, 
als de handset zich in de directe omgeving van het basisstation of in de oplader van het 
basisstation bevindt.

  Instellingen 
   Lage RF
  
    gewenste functie kiezen
  

 

 
    roep. In de stand-by modus worden de radiogolven bijna volledig uit- 
    geschakeld.

 
    in geringe mate tijdens de stand-by modus. Daarnaast wordt de sterkte van  
    de radiogolven sterk verminderd.

 
    in bepaalde mate tijdens de stand-by modus. Daarnaast wordt de sterkte  
    van de radiogolven verminderd.

 
    golven worden niet verminderd.

 
    en in de stand-by modus. Daarnaast wordt de sterkte van de radiogolven  
    automatisch aangepast, afhankelijk van de afstand tussen basisstation en  
    handset.

instellingen gekozen heeft, kunt u alleen in de directe omgeving van het basisstation tele-
foneren.



    
    Interne gesprekken

 
     tussen deze toestellen interne gesprekken worden gevoerd.
     INT  toets indrukken. 
      
      De opgeroepen handset rinkelt.
     .
     

Gesprekken doorverbinden tussen handsets

  INT  toets indrukken.
  
  De opgeroepen handset rinkelt.
 .
 

 

    Bluetooth®-functie in-/uitschakelen
     Bluetooth 
       BT modus
      
        of Aan of Uit
     

   

Bij ingeschakelde Bluetooth®-functie ontladen de accu‘s sneller dan in de normale modus. 

Meerdere handsets gebruiken

Bluetooth®



Bluetooth®-apparaten koppelen
 via de Bluetooth®-radioverbinding met een 

Bluetooth®-headset of andere Bluetooth®-compatibile apparaten te verbinden.
    

 Bluetooth 
  BT koppelen
 

®  
  bruiksaanwijzing van het Bluetooth®

 
      succes tot stand is gebracht, verschijnt  op de display.

De Bluetooth®-functie moet ingeschakeld zijn om een ander Bluetooth®-compatibel appa-
raat met uw 

De 
 

 

Daarnaast kunnen de volgende speciale toebehoren op de basisstaion worden aangeslo-

 - Flitsmodule

Algemeen
 

 
 contact.

 
 eventueel een probleem met uw telefoonaansluiting. Waarschuw de servicedienst van  
 de telefoonmaatschappij.

Speciaal toebehoren aansluiten

- Schakelmodule

Als de telefoon niet goed werkt



 

 
 moedelijk defect.

Waarschuwingstoon tijdens een gesprek

 - Breng de handset dichter bij het basisstation.

Telefoonnummer wordt niet aangegeven

1.  
 

3.   verschijnt op de display 
4.  
 „Wachten..“.

verschijnt keert terug  
 naar het startmenu. De telefoon bevindt zich nu opnieuw in de standaardinstelling.

Het apparaat is niet beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voor-

in geen geval op het apparaat worden geplaatst.

Belangrijke informatie

Reset van de telefoon op standaardinstellingen



Onderhoud en verzorging
De telefoon is onderhoudsvrij. Bij verontreiniging reinigt u het toestel af en toe met een 

-
middelen. De telefoon mag niet gedurende langere tijd worden blootgesteld aan zonnest-
ralen of grote hitte, vocht of sterke mechanische belastingen.

Garantie
-

gen optreden, neemt u a.u.b. contact op met uw handelaar of wendt u zich direct tot de 

is dat u het toestel in de originele verpakking instuurt, werp deze dus niet weg. De garantie 
vervalt bij schade die werd veroorzaakt door foutieve behandeling of reparatiepogingen 

-

van de handelaar wordt ingestuurd. Het toestelnummer moet altijd worden vermeld. 

 Milieu/Verwijdering
 
 
 

verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden be-
handeld maar bij een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische ap-

-

uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven of de zaak waar u dit product 
heeft gekocht.

 Accu’s
  De meegeleverde accu’s kunnen worden gerecycled.

 
 

  garanderen.

Bijlage



Technische gegevens

    Transmissieprotocol voor snoerloze telefoons.

    tot 300 m buiten

    
  CE-teken

-
technik.com.

Technische wijzigingen voorbehouden.


