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UW MOBIELE TELEFOON INTRODUCEREN 
 
 

Leer over de indeling, toetsen, scherm en iconen van uw 
mobiele telefoon. 

 
Toetsen 

 
De volgende tabel biedt u een snelle beschrijving van de 
telefoontoetsen: 
 

  

Item Toets Functie 

1 Functie Voer de actie uit, aangeduid onderaan 
het scherm. 

2 Navigatie 

In sluimerstand-modus heeft u toegang 
tot de gebruikersgedefinieerde functies, 

scroll in menu-modus doorheen de 
menu-opties. 

3 Bellen 

Open de lijst van recente oproepen of 
bel naar het weergegeven nummer. U 

kan een binnenkomende oproep 
beantwoorden. 

4 Ophangen 

Beëindig een oproep of weiger een 
binnenkomende oproep. 3 Seconden 
lang ingedrukt houden om de telefoon 

in-/uit te schakelen. 

5 1……0 Voer nummers, tekst en/of speciale 
karakters in. 



Scherm 
 

Het scherm van uw mobiele telefoon werd als volgt 
ontworpen: 

 
(Zie 1.2 – Pagina 2) 

 
Iconen 

 
Leer over de iconen die weergegeven worden bovenaan het 
scherm, de status van de telefoon weergevend: 
 

Icoon Functiebeschrijving 

 

Het huidige netwerksignaal vertegenwoordigen. 
Hoe meer balkjes, hoe sterker het signaal. 

 

Batterijstatus. Meer balkjes duiden op meer 
batterij. 

 

Niet-gelezen SMS. 

 

Alarm ingesteld. 

 

Bluetoothfunctie geactiveerd. 

 

Profiel ingesteld op Stille Modus. 

 

Profiel ingesteld op Vergadermodus. 

 

Profiel ingesteld op Buiten-modus. 

 

Koptelefoon verbonden. 

 

Roaming-indicator. 

 
  



   UW MOBIELE TELEFOON VOORBEREIDEN 
 
 

Begin uw mobiele telefoon in te stellen voor diens eerste 
gebruik 

 
 

 
Installeer de SIM-kaart en batterij 

 
Wanneer u abonneert op een draadloze dienst zal u een 
Subscriber Identity Module (SIM)-kaart ontvangen, met 
abonnementsdetails, zoals uw persoonlijk 
identificatienummer (PIN) en optionele diensten. 
 
Om de SIM-kaart en batterij te installeren, 
 
1. Verwijder de batterijklep. 
 

  (Zie  2.1 – Pagina 3) 
 

2. Voer de SIM-kaart in. 
 
Uw telefoon heeft 2 SIM-kaartgleuven om u toe te staan 2 
SIM-kaarten te gebruiken en tussen beiden over te 
schakelen. 

(Zie 2.2 – Pagina 3) 
 
• Plaats de SIM-kaart in de telefoon met de goudkleurige 

contacten omlaag gericht. 
• Zonder een SIM-kaart in te voegen, kan u de niet-

netwerkdiensten en enkele menu's van uw telefoon 
gebruiken. 

 
3. Voer de batterij in. 



(Zie 2.3 – Pagina 3) 
 
4. Vervang de batterijklep. 
 

Voer een geheugenkaart in (optioneel) 
 
Om bijkomende multimedia bestanden te bewaren, moet u 
een geheugenkaart invoeren.  
 
 
• Het formatteren van de geheugenkaart op een PC kan 

incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. 
Formatteer de geheugenkaart enkel op de telefoon. 

 
 
1. Verwijder de batterijklep. 
 

(Zie 3.1 – Pagina 4) 
 

 
2. Voer een geheugenhouder in met de labelkant naar boven 
gericht. 
 

(Zie 3.2 – Pagina 4) 

  



   GEBRUIK VAN BASISFUNCTIES 
 

Leer hoe basisacties op uw mobiele telefoon uit te voeren. 
 

Schakel uw telefoon in en uit 
 

Om uw telefoon in te schakelen, 
 
1. Lange tijd de schakelaar indrukken [  ]. 
 
2. Typ uw PIN-nummer in en druk op OK (wanneer dit nodig 
is). 
 
Ga naar stap 1 bovenaan om uw telefoon uit te schakelen. 
 

Toegang tot menu's en toepassingen 
 
Om toegang te krijgen tot de Menu's en Toepassingen,  
 
Om toegang te krijgen tot de menu's van uw telefoon, 
 
1. Druk in inactieve modus op de linker softkey < Menu > om 
toegang te krijgen tot de Menu-modus. 
 
2. Gebruik de Navigatietoets om naar een menu of optie te 
scrollen. 
 
3. Druk op < Selecteren>, < OK>, of de Bevestigen-toets om 
de gemarkeerde optie te bevestigen. 
 
4. Druk op <Terug> om één niveau te stijgen, druk [ ] om 
terug te keren naar Inactieve modus. 
 
  



Gebruik basis oproepfuncties 
 
Leer in dit hoofdstuk oproepen maken of beantwoorden. 
 
Maak een oproep: 
 
1. Voer, in inactieve modus, een regiocode en 
telefoonnummer in. 
 
2. Druk op [ ] om het nummer te kiezen. 
 
3. Druk op [  ] om de oproep te beëindigen. 
 
Een oproep beantwoorden: 
 
1. Druk op [ ] wanneer een oproep binnenkomt. 
 
2. Druk op [  ] om de oproep te beëindigen. 
 

Versturen en bekijken van berichten 
 
Leer in dit hoofdstuk over het versturen en bekijken van 
berichten (SMS). 
 
Om een tekstbericht te versturen: 
 
1. Selecteer, in Menu-modus, Messaging → Schrijf bericht → 
Verstuur tekstbericht. 
2. Voer uw tekstbericht in.  
3. Druk op < Opties> → Verzenden naar. 
4. Voer een bestemmingsnummer in of selecteer uit de 
telefoongids. 
5. Druk op <OK> of toevoegen, afhankelijk van de vorige 
stap. 
6. Druk op <Opties> → Versturen. 



 
Voeg contacten toe 

 
Leer de basisbeginselen van het gebruik van de 
telefoongidsfunctie. 
 
Voeg een nieuw contact toe: 
 
1. Selecteer Menu. 
 
2. Selecteer telefoongids → Voeg nieuw contact toe. 
 
3. Selecteer de opslag (telefoon, SIM1 of SIM2). 
 
4. Voer contactinformatie in. 
 
5. Druk op < Opties > → Bewaren om het contact aan 
geheugen toe te voegen. 
 
Vind een contact 
 
1. Selecteer telefoongids in Menu-modus. 
 
2. Voer de eerste letters in van de naam die u wenst te 
vinden. 
 
3. Selecteer de contactnaam uit de zoeklijst. 
 
Eens u een contact gevonden heeft, kan u het contact bellen 
door te drukken op [   ] 
  



Naar muziek luisteren 
 
Leer hoe naar muziek te luisteren via de music player of FM 
radio. 
 
Luister naar FM radio: 
 
1. Sluit de bijgeleverde koptelefoon aan op de 
multifunctionele contactbus van de telefoon. 
 
2. Selecteer de Multimedia →FM radio in Menu-modus. 
 
3. Druk de navigatietoets omlaag om de radio te starten. 
 
4. Regel de FM radio via de Navigatietoetsen. 
 
Luister naar muziekbestanden: 
 
Na het overdragen van muziekbestanden naar de “Mijn 
Muziek”-map van uw telefoon of geheugenkaart, 
 
1. Selecteer Multimedia → Audio Player in Menu-modus. 
 
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand. 
 
3. Regel playback via de Navigatietoetsen. 
 
  



   GEBRUIK VAN DE CAMERA 
 

Leer de grondbeginselen om foto's vast te leggen en te 
bekijken. 

 
 

Foto's vastleggen 
 
1. Selecteer in Menu-modus Camera om de camera in te 
schakelen. 
 
2. Richt de lens naar het onderwerp en maak mogelijke 
aanpassingen. 
 
3. Druk op de Bevestigen-toets om een foto te nemen. 
De foto wordt automatisch bewaard. 
 
4. Druk op < Terug> om een andere foto te nemen (stap 2). 
 

Bekijk genomen foto's 
 
Druk op de linker softkey, kies dan Foto's om snel toegang te 
krijgen tot de fotogalerij. 
 

Camera-opties 
 
Door naar Camera-opties te gaan, zal u de volgende opties 
grondig kunnen bestuderen: 
 
Camera-instellingen: 
 
Selecteer een sluitergeluid telkens u een foto neemt. 
 
Wijzig de belichtingswaarde om de fotohelderheid aan te 
passen. 



 
Pas het contrast aan om donkere- en lichte regio's te 
onderscheiden. 
 
Wijzig de Anti-trillingswaarde om het fluorescerende effect op 
de foto's te elimineren. 
 
Pas de vertragingstimer aan om auto-foto's te nemen. 
 
Wijzig het doorlopende opnamenummer om een reeks foto's 
te nemen. 
 
Afbeeldingsinstellingen: 
 
U kan de afbeeldingsgrootte wijzigen. 
 
U kan de afbeeldingskwaliteit aanpassen. 
 
Witbalans: 
 
Kies een kleurschema in overeenstemming met de 
omgeving. 
 
Scènemodus: 
 
Sta toe om de nachtmodus (extra licht) te selecteren of laat 
de telefoon de beste modus kiezen. 
 
Effect-instellingen: 
 
Voeg een kleureffect toe aan de genomen foto's. 
 
Bewaring: 
 
Laat u kiezen waar de genomen foto's te bewaren. 



   GEBRUIK VAN BLUETOOTH  
 

 
Leer over het vermogen van de telefoon om verbinding te 

maken met andere draadloze toestellen voor het uitwisselen 
van gegevens. 

 
Schakel de Bluetooth-draadloze functie in 

 
1. Selecteer in Menu-modus Instellingen → Connectiviteit → 
Bluetooth. 
 
2. Selecteer de optie Vermogen. 
 
3. Druk op de linker softkey om het in te schakelen. 
 
4. Scroll, om andere toestellen toe te staan uw telefoon te 
lokaliseren, omlaag naar Zichtbaarheid en druk op de linker 
softkey om het in te schakelen. 
 

Vind en koppel met andere Bluetooth-ingeschakelde 
toestellen 

 
1. Selecteer in Menu-modus Instellingen → Connectiviteit → 
Bluetooth → Mijn toestel → Zoek nieuw toestel. 
 
2. Scroll naar een toestel en druk op < Selecteren>. 
 
3. Voer een PIN in voor de Bluetooth draadloze functie of de 
Bluetooth-PIN van het andere toestel, als het er één heeft en 
druk op <OK>. 
 
Wanneer de eigenaar van het andere toestel dezelfde code 
invoert of de verbinding aanvaardt, is de koppeling voltooid. 
 



Verstuur gegevens via de Bluetooth draadloze functie. 
 
1. Selecteer het bestand of item uit één van de toepassingen 
van uw telefoon, die u wenst te versturen. 
 
2. Druk op < Opties > → Versturen → Via Bluetooth → 
Selecteer de toestelnaam, aanvaard dan het bestand op de 
ontvanger. 
 

Ontvang gegevens via de Bluetooth draadloze functie  
 
1. Voer de PIN in of aanvaard de PIN voor de Bluetooth 
draadloze functie en druk op < OK> (indien nodig). 
 
2. Druk op < Ja> om te bevestigen dat u bereid bent 
gegevens van het toestel te ontvangen (indien nodig). 
 

Wijzig de Bluetooth toestelnaam 
 
1. Selecteer in Menu-modus Instellingen → Connectiviteit → 
Bluetooth → Mijn naam. 
 
2. Schrijf de naam die u wenst, druk dan op Opties → Klaar. 

 
Kies de bewaarlocatie 

 
1. Selecteer in Menu-modus Instellingen → Connectiviteit →  
Bluetooth → Gevorderd → Bewaren. 
 
2. Selecteer Geheugenkaart wanneer er eentje in uw telefoon 
ingevoerd werd, selecteer anders Telefoon. 
 

 



    VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
 

Leef altijd de relevante regels en voorschriften na als u uw 
telefoon gebruikt. Hiermee voorkomt u vervelende gevolgen voor 

uzelf en uw omgeving. 
 

 
Algemene veiligheid 

 

 

 
Gebruik geen koptelefoon of oortjes als u 
autorijdt, fietst of loopt. Uw aandacht kan 

worden afgeleid, hetgeen een ongeluk kan 
veroorzaken en tegen de wet in zijn in 

bepaalde geografische regio's. Gebruik uit 
veiligheid uw telefoon niet als u achter het 
stuur zit, blijf altijd alert op uw omgeving. 

Volg alle veiligheidsinstructies en -
voorschriften betreffende het gebruik van 

uw apparaat als u autorijdt. 
 

 

Gebruik niet bij benzinestations. 

 

Houd uw telefoon minstens 15 mm van uw 
oor of lichaam als u belt. 

 

Uw telefoon kan een helder of knipperend 
licht produceren. 



 

Kleine onderdelen kunnen verstikking 
veroorzaken. 

 

Gooi uw telefoon niet in vuur. 

 

 
Luister niet voor langere tijd naar een hoog 

volume om gehoorbeschadiging te 
voorkomen. Buitengewone geluidsdruk via 
oortjes of koptelefoons kan gehoorverlies 

veroorzaken. 
 

 

Vermijd contact met magnetische kracht. 

 

Houd weg bij pacemakers en andere 
elektronische medische apparaten. 

 

Vermijd extreme temperaturen. 

 

Schakel uit indien gevraagd in ziekenhuizen 
en medische inrichtingen. 

 

Vermijd contact met vloeistoffen. Houd uw 
telefoon droog. 



 

Schakel uit indien gevraagd in vliegtuigen 
en op luchthavens. 

 

Haal uw telefoon niet uit elkaar. 

 

Schakel uit in de buurt van explosieve 
materialen of vloeistoffen. 

 

Gebruik enkel goedgekeurde accessoires. 

 

Vertrouw niet op uw telefoon bij 
noodcommunicatie. 

 
Controleer de adapter regelmatig op beschadiging, 

vooral bij de stekker en de laag. Indien de adapter is 
beschadigd, kunt u deze pas weer gebruiken na 

reparatie.  
 

Steek de stekker van de adapter in een makkelijk 
toegankelijk stopcontact. Haal na gebruik de adapter 

altijd uit het stopcontact. 
 

Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat is 
meegeleverd. 

 



 

Waarschuwing  elektrisch gevaar 
 

Om ernstig letsel te vermijden, raak de 
stekker van de oplader niet aan! 

 
Verwijder de oplader als u deze niet 

gebruikt. 
 

Trek om de oplader of een accessoire te 
verwijderen altijd aan de stekker en niet aan 

het snoer. 
 

Dankzij de voedingsmodule kunt u het 
product verwijderen. 

 
De stekker moet altijd makkelijk 

toegankelijk blijven. 

Stel uw apparaat niet bloot aan direct zonlicht, zoals 
op uw dashboard bijvoorbeeld. 

 
Gebruik het apparaat niet bij oververhitting. 

 
Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt terwijl u 

loopt. 
 

Stel het apparaat niet bloot aan ernstige impact of val 
van grote hoogte; dit kan beschadigingen of defecten 

veroorzaken.  
 

Demonteer, wijzig of repareer uw apparaat niet zelf.  
 

Gebruik een schone, zachte doek om het apparaat 
schoon te maken.  

Gebruik geen chemische producten of 
reinigingsmiddelen. 

 
  



   EU WEEE 

 
 

Informatie voor consumenten over de toepassing van 
de EU AEEA. 

 
 

 
 

Wanneer de telefoon het einde van zijn 

levensduur heeft bereikt, verwijdert u de batterij 
aub voordat u de telefoon weggooit. 

 

Dit product valt onder de regelgeving van de Europese 
Unie die het hergebruik en de recycling van gebruikte 
elektrische en elektronische apparatuur bevordert. Dit 
product vereist de winning en het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en kan waarschijnlijk 
gevaarlijke stoffen bevatten. Bovenstaand symbool, op 
het product of de verpakking daarvan, duidt aan dat dit 
product niet bij het huishoudelijk afval mag worden 
weggegooid. In plaats daarvan bent u ervoor 
verantwoordelijk voor het afvoeren van uw afgedankte 
apparatuur door het te laten verwerken door een 
aangewezen verzamelpunt voor recycling van 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 
 
De gescheiden inzameling en recycling van uw 
afgedankte apparatuur op het moment van afvoeren zal 
helpen natuurlijke hulpbronnen te behouden en 
waarborgt dat het wordt gerecycled op een manier die 
de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.  
 
Voor meer informatie over waar u uw afgedankt 
apparatuur kunt laten recyclen, gaarne contact op 
nemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw 



afvalverwijderingsdienst, of de winkel waar u het 
product heeft gekocht. 

Aanbevelingen: 
 
• De batterijen van het apparaat niet demonteren, 

openen of scheuren. 
 
• Het product of de batterij niet bloostellen aan hitte of 

vuur. Voorkomen dat het apparaat in direct zonlicht 
wordt opgeslagen.  

 
• Een batterij niet korstsluiten. Batterijen niet in een 

lade opbergen waar ze kunnen kortsluiten tussen hen 
zelf of in contact komen met andere metalen 
voorwerpen.  

 
• Geen mechanische schokken aan de batterijen 

vooroorzaken. 
 
• In het geval van lekkage, moet u ervoor zorgen dat 

het vloeistof niet in contact met de huid of ogen 
komt. Indien dit wel gebeurt moet u het getroffen 
oppervlak goed met water spoelen en medisch advies 
vragen.  

 
• Volg de markeringen plus (+) en min (-) op de 

batterij en het apparaat, en zorgt u ervoor dat deze 
naar behoren worden gebruikt. 

 
• Geen accessoires of batterijen die niet geschikt zijn 

voor het apparaat gebruiken. 
 
• Toezicht houden op gebruik van batterijen door 

kinderen. 
 



• Consult a doctor immediately in case of ingestion of 
an element or a battery. 

 
• Altijd de batterij kopen die door de fabrikant van het 

apparaat wordt aanbevolen. 
 

• Het product en de batterij altijd schoon en 
drooghouden. 

 
• De contactpunten van het product of de batterij 

schoonvegen, indien deze verontreinigd zijn, met een 
schone en droge doek.  

 
• Het is noodzakelijk de batterij op te laden voordat u 

deze gaat gebruiken. Altijd de oplader gebruiken en 
lees de instructies van de fabrikant of de handleiding 
van het apparaat voor instructies betreffende het 
opladen.  

 
• Een batterij niet opladen wanneer deze niet zal 

worden gebruikt. 
 

• Na lange opslagperioden, kan het nodig zijn de 
batterij meerdere keren op te laden en te ontladen, 
teneinde de maximale prestaties te bereiken. 

 
• Altijd de originele documentatie van het apparaat 

bewaren, u kunt het misschien nodig zijn voor 
toekomstige referentie. 

 
• In gevallen wanneer het mogelijk is, haal de batterij 

uit het apparaat wanneer het niet wordt gebruikt. 
 

• Bewaar uw apparaat niet op extreem warme of 
koude plaatsen zoals binnen in een auto tijdens in de 
zomer. Dit zou het apparaat kunnen beschadigen en 



een explosie van de batterij veroorzaken. Het wordt 
aanbevolen het apparaat bij een temperatuurbereik 
tussen 5°C en 35°C te gebruiken.  

 
Voorkomen van gehoorverlies 
 
Er zijn onomkeerbare risico's van gehoorverlies als de 
ontvanger, de oortelefoons, de luidspreker of de 
handsfree set op een hard volume worden gebruikt. Het 
volume op een niveau instellen dat geen gevaar 
oplevert. Na verloop van tijd ben u eraan gewend een 
hard volume te gebruiken, maar dit kan leiden tot 
schade aan het gehoor. Als u zoemende of gedempte 
klanken hoort, moet u stoppen met het gebruik van de 
apparaten en een specialist raadplegen.  
Hoe harder het volume, hoe sneller uw gehoor 
beschadigd zal raken.  
 
 
 
Specialisten geven de volgende aanbevelingen: 
 
- Minimaliseer een hard volume van de hoofdtelefoon, 
de luidspreker of handset. 
- Vermijd het volume harder te zetten om een 
lawaaierige omgeving te overbruggen. 

- Het volume zachter zetten als u de mensen in uw buurt niet kunt 
horen spreken. 
  



   SAR 
 
 

Leest u deze belangrijke paragraaf alstublieft zorgvuldig door. 
 

 
 

RADIOGOLVEN 
 
Bewijs van overeenstemming met internationale normen (ICNIRP) 
of met Europese Richtlijn  2014/53/EU (RED) is vereist van alle 
mobiele telefoonmodellen voordat deze op de markt mogen 
verschijnen. De bescherming van gezondheid en veiligheid van de 
gebruiker en andere personen is een essentiële vereiste van deze 
normen of deze richtlijn. 
 
DIT APPARAAT VOLDOEN AAN DE INTERNATIONALE 
RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN 
 
Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo 
ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven 
(radiofrequente elektromagnetische velden) die worden 
aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden 
overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de 
onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten 
veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te 
waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. 
 
De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden 
uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De 
SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg. 
 
Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij 
het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst 
toegestane energieniveau gebruikt.  
 
 



SAR-testen gedragen op het lichaam zijn uitgevoerd op een 
afstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de RF-
blootstellingsrichtlijnen moet dit apparaat minstens op deze 
afstand van het lichaam worden gehouden. Als u geen 
goedgekeurde accessoire gebruikt, controleer dan of het product 
dat u gebruikt vrij van metaal is en of het de telefoon op de 
aangegeven afstand van het lichaam houdt. 
 
Ga voor meer informatie naar www.energizeyourdevice.com 
 
Aanvullende informatie over elektromagnetische velden en 
volksgezondheid kunt u vinden op de volgende website: 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Uw telefoon is voorzien van een geïntegreerde antenne. Vermijd 
deze aan te raken of te beschadigen voor optimaal functioneren. 
 
Omdat mobiele apparaten meerdere functies bieden, kunnen zij op 
andere manieren dan tegen het oor worden gebruikt. In deze 
omstandigheden is het apparaat in overeenstemming met de 
richtlijnen indien gebruikt met een koptelefoon of USB-kabel. Als u 
een andere accessoire gebruikt, controleer dan of het product dat 
u gebruikt vrij van metaal is en of het de telefoon op de 
aangegeven afstand van het lichaam houdt.    
 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

CE  

  
Neem de tijd om dit belangrijk hoofdstuk te lezen. 

 
 
RADIOGOLVEN 

 
Bewijs van naleving van internationale normen (ICNIRP) of van 
Europese Richtlijn 2014/53/EU (RED) is vereist voor alle mobiele 
telefoonmodellen voordat ze op de markt gebracht kunnen 
worden. De bescherming van de gezondheid en veiligheid voor de 
gebruiker of elke andere persoon is een essentiële vereiste van 
deze normen of van deze richtlijn. 
 
DIT TOESTEL KOMT TEGEMOET AAN DE INTERNATIONALE 
RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN 
 
Uw mobiel toestel is een radiozender en -ontvanger. Het werd 
ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven 
(radio frequentie electromagnetische velden), aanbevolen door 
internationale richtlijnen, niet te overschrijden. De richtlijnen 
werden ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke 
organisatie (ICNIRP) en omvatten een substantiële 
veiligheidsmarge, ontworpen om de veiligheid van alle personen te 
verzekeren, ongeacht de leeftijd en gezondheid. 
 
  



EU Reglementaire Naleving 

 
Hierbij is dit toestel overeenkomstig de essentiële vereisten en 
andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. 
 
Breng een bezoekje aan de website www.energizeyourdevice.com 
voor de conformiteitsverklaring 
 
Opmerking: Leef de nationale lokale reglementeringen na op de 
locatie waar het toestel gebruikt zal worden. Dit toestel kan voor 
gebruik beperkt zijn in enkele of alle lidstaten van de Europese 
Unie (EU) 
 
Opmerkingen: 
 
- Vanwege het gebruikte afscheidingsmateriaal zal de mobiele 
telefoon enkel verbonden worden met een USB-interface van 
versie 2.0 of hoger. De verbinding met de zogenaamde vermogen-
USB is verboden. 
 
- De adaptor zal geïnstalleerd worden dichtbij het materiaal en zal 
snel toegankelijk zijn. 
 
- Gebruik de mobiele telefoon niet in de omgeving aan een te 
hoge of lage temperatuur, stel de mobiele telefoon nooit bloot aan 
sterk zonlicht of een te natte omgeving. De geschikte temperatuur 
voor de telefoon en de accessoires bedraagt -10℃-55℃. 
 
- Plaats bij het opladen de telefoon in een omgeving met een 
normale kamertemperatuur en goede ventilatie. Het wordt 
aanbevolen de telefoon op te laden in een omgeving met een 
temperatuur, gaande van 5℃~25℃. Zorg ervoor enkel de oplader 
te gebruiken die door de producent aangeboden werd. Het gebruik 
van een niet-toegelaten oplader kan gevaar veroorzaken en de 
toestemming van de telefoon en het garantie-artikel met de 
voeten treden. 



- OPGELET: RISICO OP EXPLOSIE WANNEER DE BATTERIJ 
VERVANGEN WORDT DOOR EEN INCORRECT TYPE. GOOI 
GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG IN OVEREENSTEMMING MET DE 
INSTRUCTIES 
 
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan 
gehoorverlies veroorzaken. 
 
Voor meer informatie kan u naar www.energizeyourdevice.com 
gaan 
 
Bijkomende informatie over elektromagnetische velden en 
volksgezondheid zijn beschikbaar op de volgende site. 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Uw telefoon is uitgerust met een ingebouwde antenne. Voor 
optimale werking dient u het aanraken ervan of het degeneren te 
vermijden. 
 
Daar mobiele toestellen een gamma functies bieden, kunnen ze 
gebruikt worden in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke 
omstandigheden zal het toestel de richtlijnen naleven, wanneer 
gebruikt met koptelefoon of USB-datakabel. Zorg ervoor, wanneer 
u een ander accessoire gebruikt, dat om het welk product dat 
gebruikt wordt, vrij is van enig metaal en dat het de telefoon 
minstens op 1,5 cm afstand van het lichaam plaatst.    
  



Wij, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANKRIJK) 
Verklaren hierbij dat:  
 
ENERGIZER de normen en bepalingen van de richtlijnen naleeft. 
De conformiteitscertificaatprocedure bepaalde in artikel IV van 
richtlijn 2014/53/EU onder controle te zijn geweest van de 
volgende organisatie: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Telefoon: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
 De volledige tekst van het conformiteitscertificaat van het toestel 
is beschikbaar, op aanvraag via e-mail, op het volgende adres: 
AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 
Marseille Cedex 20, Frankrijk. 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(Datum)  (Naam en handtekening van bevoegd 

persoon) 
 

Maximum SAR voor dit model en omstandigheden waaronder het was 
geregistreerd: 

GSM 900 0,586 W/kg 10g Head SAR | 0,731 W/kg 10g Body SAR 

DCS 1800 0,441 W/kg 10g Head SAR | 0,946 W/kg 10g Body SAR 
 

Tijdens het gebruik liggen de eigenlijke SAR-waarden voor dit toestel meestal 

duidelijk onder de bovenvermelde waarden. Dit is omdat, voor doeleinden van 

systeemrendement en om storing op het netwerk te minimalizeren, het 

bedieningsvermogen van uw mobiel toestel automatisch verlaagd wordt;anneer 

volledig vermogen voor de oproep niet nodig is. Hoe lager het 

uitgangsvermogen van het toestel, hoe lager diens SAR-waarde.  

 

 
 

CONFORMITEITSCERTIFICAAT 

ENERGY E10 



  



 


