
   Het laatst gekozen nummer herhalen: Neem de hoorn op +     .

   Met behulp van de toets Geheim kunt u uw gesprekspartner laten 
                     wachten en met een derde persoon spreken, zonder door uw eerste 
                     gesprekspartner gehoord te worden.

    Hiermee kunt u het volume van de beltoon aanpassen: zwak / middelmatig / luid.

      Voor beltoon selectie. 

   Het controlelampje knippert in hetzelfde tempo als 
                     de beltoon wanneer u een oproep ontvangt.

   Om een pauze in de reeks van een nummer in te lassen. Deze pauze wordt 
                      in de nieuwe oproep van het laatst gekozen nummer opgeslagen (Redial).

   et behulp van de functietoetsen kunt u toegang krijgen tot extra  
                     diensten. Vraag inlichtingen bij de telecom operator.

   Volume controle 

Om de con!guratie van uw toestel te wijzigen, dat zich onder het toestel 
bevindt als volgt:

Flash tijd selectie (Toets R)

Keuze van het type nummerkiezen (Pulse / Tone)

 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK / TECHNIS-
CHE EIGENSCHAPPEN

Opgelet, breng het toestel nooit in contact met water. Het is echter mogelijk een lichtjes 
vochtige doek te gebruiken om het toestel te reinigen.
Het is raadzaam de telefoon niet te gebruiken bij onweer.
De Temporis 180 telefonen zijn bestemd om telefoongesprekken uit tezenden en te ontvangen 
en om aangesloten te worden op het Frans openbaar of privé telecommunicatienetwerk.
Dit product werd ontworpen om op een analoge telefoonlijn van de klasse TRT3 (spanning van 
het telecommunicatienetwerk) aangesloten te worden, volgens de norm EN60950.
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GARANTIE

Draai met behulp van een muntstuk het palletje om (gegroefd 
stukje plastic) dat zich op de basis bevindt.
Boor twee gaten van 6 mm met een hartafstand van 100 mm.
Plaats daarin pluggen en schroef daarin houtschroeven* (diameter: 
3,5 mm, lengte: 30mm).
Hang de basis aan de 2 schroeven met een neerwaartse beweging.
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U wordt verzocht de gebruikshandleiding die in deze verpakking is bijgevoegd, aandachtig door 
te lezen. 
Het product  Temporis 180 is apparatuur, goedgekeurd in overeenstemming met de Europese 
regelgeving. Dit wordt bevestigd door het CE-merk. 
Het product dat u zojuist hebt gekocht, is een technologisch product, dat met zorg moet worden 
gehanteerd.
Opmerking: u beschikt over een wettelijke garantie voor dit product in overeenstemming met 
de toepasselijke regelgeving voor de verkoop van consumptiegoederen in het land waarin u dit 
hebt aangeschaft.
Voor alle informatie in verband met deze wettelijke garantie, wendt u zich tot uw detailhandelaar. 
Onverminderd de wettelijke garantie die op deze producten van toepassing is, garandeert 
ATLINKS Europe, met zetel in 22, Gallieni 92150 Suresnes, Frankrijk, dat het product dat 
in de aanwezige verpakking zit, conform is aan de technische specificaties vermeld in de 
gebruikshandleiding die in de huidige verpakking is bijgevoegd. Deze garantie geldt gedurende 
een garantieperiode, gerekend vanaf de aanschafdatum van het nieuwe product, dat is de 
datum die vermeld is op uw factuur of uw kassabon waarop de naam van uw detailhandelaar is 
aangegeven en die het bewijs hiervan vormt, en is gelijk aan:
vierentwintig(24) maanden voor het telefoontoestel, met uitsluiting van de verbruiksartikelen, 
accessoires en batterijen.
Voor elke klacht krachtens deze garantie tijdens de garantieperiode, moet u het complete 
product, nadat het defect is verschenen of ontdekt, retourneren aan uw detailhandelaar, 
begeleid van het aankoopbewijs, dat bestaat uit de factuur of deze kassabon verstrekt door uw 
detailhandelaar, waarop de plaats van de aankoop en het serienummer van het product zijn 
aangegeven.
Atlinks verbindt zich ertoe elke gebrekkige component op zijn kosten te herstellen, als dit 
gebrek veroorzaakt is door een fout in het ontwerp, het materiaal of de productie, of deze op zijn 
kosten te vervangen door een identieke of ten minste equivalente component in termen van 
functionaliteit en prestaties. 
Als de reparatie of de vervanging onmogelijk blijkt in normale commerciële condities, zal het 
product aan u worden vergoed of worden vervangen door een equivalent product. 
Tot de door het toepasselijke recht maximaal toegestane beperking, is het vervangende product 
of de vervangende component, die nieuw of hersteld kan zijn, gegarandeerd gedurende een 
periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van reparatie of tot de einddatum 
van de oorspronkelijke garantieperiode indien deze laatste meer is dan negentig (90) dagen, 
waarbij wordt aangetekend dat elke immobilisatieperiode van het product van ten minste zeven 
(7) dagen bij de duur van de nog lopende garantie wordt opgeteld. 
Deze garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:

I nstal lat ie  of  gebruik  niet  overeenkomstig de instruc t ies  zoals  vermeld in  de 
gebruiksaanwijzing, 
Een slechte aansluiting of abnormaal gebruik van het product, met name met niet verenigbare 
accessoires, zoals aangegeven in de gebruikshandleiding, 
Geopend of gewijzigd product of vervangingen door niet goedgekeurde onderdelen,
Gewist, onleesbaar, beschadigd serienummer, 
Normale slijtage, met inbegrip van de normale slijtage van de accessoires, batterijen en 
schermen, 
Niet-naleving van de technische en veiligheidsnormen die van kracht zijn in de geogra!sche 
gebruikszone, 
Product dat werd onderworpen aan een schok of is gevallen,
Product dat beschadigd is door bliksem, een elektrische overspanning, een warmtebron of 
stralingsbron, schade door water of blootstelling aan temperatuur-, vochtigheids- of andere 
excessieve omgevingscondities of elke andere uitwendige oorzaak op het product, 
Nalatigheid of slecht onderhoud,
Een ingreep, een wijziging of een reparatie uitgevoerd door een persoon die niet werd erkend 
door Atlinks.

Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave 
voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan 
u zullen worden gefactureerd indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd. 
Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze hebt gekocht, op 
voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie. 
Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan 
die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten. 
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, 

IS DE HUIDIGE GARANTIE, EXCLUSIEF ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICITIET, 
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP HANDELSKWALITEIT OF 
TOEPASSING VOOR EEN SPECIAAL DOEL; 
WIJST ATLINKS ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN 
GEGEVENS, VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEMISTE WINSTEN, VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN, 
VAN OMZET OF VAN INKOMEN, EXPLOITATIEVERLIEZEN, INDIRECTE, IMMATERIËLE, GEVOLG- OF 
BIJKOMENDE SCHADES;
IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ATLINKS BEPERKT TOT DE AANSCHAFWAARDE VAN HET 
PRODUCT, BEHALVE BIJ ZWARE OF OPZETTELIJKE FOUTEN, EN BEHALVE BIJ LICHAMELIJKE 
SCHADE.

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

a.

b.

c.

Bestandteil oder einen Bestandteil, der dem mangelhaften Teil im Hinblick auf Funktion und 
Leistungsumfang mindestens gleichwertig ist, zu ersetzen.
Sollte die Reparatur oder ein Ersatz zu normalen wirtschaftlichen Bedingungen nicht möglich 
sein, wird Ihnen der Kaufpreis des Produkts zurückerstattet, oder das Produkt wird durch ein 
gleichwertiges Produkt ersetzt. 
Soweit das anwendbare Recht es zulässt, besteht für den Ersatzgegenstand – der neu oder 
überholt sein kann - eine Garantie im Sinne der vorstehenden vier Absätze auf die Dauer von 
neunzig (90) Tagen ab der Reparatur oder bis zum Ende der ursprünglichen Garantiezeit; es gilt 
der längere der beiden Zeiträume. In diesem Zusammenhang wird die Garantiezeit verlängert 
um jeden Zeitraum von sieben Tagen oder mehr zwischen der Übergabe des mangelhaften 
Produktes an den Verkäufer und dem Tag, an dem das (reparierte oder ersetzte) Produkt Ihnen 
wieder zur Verfügung gestellt wird. 
Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

Installierung oder Benutzung folgen nicht den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Inkorrekte Anschlüsse oder unsachgemäße Benutzung des Produkts, insbesondere mit 
inkompatiblem Zubehör, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. 
Das Produkt wurde geö�net oder durch nicht autorisierte Ersatzteile verändert oder repariert. 
Gelöschte, unlesbare oder beschädigte Seriennummer.  
Normaler Verschleiß, inbegriffen der normale Verschleiß von Zubehör, Batterien und 
Bildschirm. 
Die im geographischen Benutzungsgebiet geltenden technischen Normen und 
Sicherheitsstandards wurden nicht beachtet. 
Das Gerät hat einen Stoß oder Fall erlitten. 
Das Produkt wurde beschädigt durch Blitzschlag, elektrische Überspannung, eine Wärme- 
oder Strahlenquelle, Wasser; durch außergewöhnliche Temperatur-, Feuchtigkeits- oder andere 
Umgebungsbedingungen, durch jede andere vom Produkt selbst unabhängige Ursache. 
Nachlässigkeit oder mangelhafte Wartung. 
Eingri�, Veränderung oder Reparatur durch eine nicht von Atlinks autorisierten Person.

Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave 
voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan 
u zullen worden gefactureerd indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd. 
Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze hebt gekocht, op 
voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie. 
Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan 
die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten. 
Soweit das anwendbare Recht es zulässt, gilt das Folgende: 

Die vorstehende Garantie schließt alle anderen ausdrücklichen  oder stillschweigenden 
Garantien oder Gewährleistungen aus, vor allem – aber nicht allein –eine Gewährleistung für 
Handelsüblichkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck.
Atlinks haftet nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten, Verlust von Nutzungsmöglichkeit, 
Gewinnausfall, Verlust von Aussichten, Umsatz oder Einkünften, Beschränkung der 
Geschäftstätigkeit; ferner nicht für mittelbare, immaterielle, Neben- oder Folgeschäden.
Außer bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit oder bei Schäden an Leben oder Gesundheit ist 
die Haftung der Atlinks auf den Kaufwert beschränkt. 
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UMWELT

Dit symbool geeft aan dat uw afgedankte elektronische apparaat gescheiden moet 
worden ingeleverd en niet met het huisvuil mag worden meegegeven. Met dit doel 
heeft de Europese Gemeenschap een speciaal inzamelings- en recyclingsysteem 
ingesteld waarvoor de fabrikanten verantwoordelijk zijn.
! Help ons om het milieu te beschermen waarin wij leven.

UMWELT

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr außer Betrieb genommenes elektronisches Gerät 
nicht in den Hausmüll werfen dürfen, sondern getrennt entsorgen müssen. In diesem 
Rahmen hat die Europäische Union ein besonderes Sammel- und Recyclingsystem 
eingerichtet, für das die Hersteller verantwortlich sind.
! Helfen Sie uns, unsere Umwelt zu schützen.

Positie aan 
de wand

Horizontale positie

* In de verpakking zijn geen schroeven meegeleverd.


