
 

 

Dual Band GSM bureautelefoon om te gebruiken op openbare 

netwerken: 900/1800 MHz 

Maxcom MM28D 

 

 

HANDLEIDING 

Wij raden u aan deze handleiding aandachtig door te nemen alvorens 

het toestel te gebruiken. 
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Indien u technische bijstand wenst, gelieve onze klantendienst te 

contacteren op het nummer (+48) 32 325 07 00 of via mail : 

serwis@maxcom.pl 

Onze website: 

http://www.maxcom.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet – De telefoon werkt op een GSM netwerk 900/1800 

MHz. Alvorens het toestel aan te zetten, dient u de SIM-kaart 

correct te installeren. 

Inhoud van de doos 

Telefoonbasis 

Hoorn 

Spiraalvormige kabel 

Steun 

Oplader 

Antenne 

Batterij 

Handleiding 

Garantiekaart 

 

Wij raden u aan om de verpakking niet weg te gooien, deze 

kan handig zijn bij eventuele verplaatsing van het toestel. 

U dient het kasticket te bewaren, deze maakt deel uit van de 

garantie. 
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1 INLEIDING 

Bedankt om te kiezen voor een Maxcom telefoon. 

De huidige handleiding werd gepubliceerd door de fabrikant. De 

correcties en wijzigingen die voortvloeien uit fouten en/of 

onnauwkeurigheden met betrekking tot actuele informatie en de 

verbeteringen aangebracht aan het toestel of aan de bijbehorende 

software, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 

uitgevoerd, deze zullen echter worden opgenomen in de nieuwe 

versies van de handleiding. Voor meer informatie of hulp kunt u steeds 

onze website www.maxcom.pl raadplegen. Alle rechten op de inhoud 

van deze handleiding zijn voorbehouden aan de fabrikant.  

Het is verboden om alle door het auteursrecht beschermde 

documenten of een deel ervan te kopiëren, door te sturen, op te slaan 

of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

2 ACCESSOIRES 

Gebruik alleen batterijen en opladers aanbevolen door de fabrikant van 

het toestel. Controleer welke accessoires verkrijgbaar zijn bij uw 

verdeler. 

3 GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Door onderstaande voorwaarden te raadplegen, vermindert u het risico 

van verkeerd gebruik van het toestel  

 GEBRUIK – De telefoon zendt een elektromagnetisch veld uit dat een 
negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, 

zoals medische apparatuur. 

 Gebruik de telefoon nooit op plaatsen waar dit verboden is, 
bijvoorbeeld in ziekenhuizen, vliegtuigen, bij benzinestations of in de 
buurt van brandbare materialen. Het gebruik van de telefoon op deze 
plaatsen kan andere mensen in gevaar brengen. 

 Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden.  

 Het apparaat en de bijbehorende accessoires kunnen bestaan uit 
kleine stukjes. De telefoon en de onderdelen moeten buiten het bereik 
van kinderen gehouden worden. 

http://www.maxcom.pl/
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 SERVICE – Het is verboden om zelf wijzigingen of reparaties uit te 
voeren. Eventuele reparaties dienen uitgevoerd te worden door een 
gekwalificeerde service. 

 SCHOONMAKEN – Gebruik geen chemicaliën of bijtende stoffen om 
de telefoon schoon te maken 

 GEHOORAPPARAAT – Indien de gebruiker een gehoorapparaat 
heeft, moet het volume van de telefoon en de gevoeligheid van het 
gehoorapparaat zorgvuldig aangepast worden. 

 ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATUUR – Uw telefoon is een 
radiozender die de goede werking van medische apparatuur of 
protheses, zoals gehoorapparaten, pacemakers, insulinepompen, etc. 
kan beïnvloeden. Het is aangeraden om een afstand van minimaal 15 
cm tussen de telefoon en dergelijke apparaten te houden. Voor meer 
advies, neem contact op met uw arts of de fabrikant van dit type 
apparaat. 

 WATERBESTENDIG – De telefoon is niet waterbestendig. Hij moet 
op een droge plaats bewaard worden. 

 STOFBESTENDIG – De telefoon is niet stofbestendig. Hij mag niet 
bewaard worden op een plaats met een hoog stofniveau. Bescherm 
uw telefoon tegen metaalvijlsel die de goede werking van het toestel 
kan hinderen. 

 BEELDSCHERM – Druk niet te hard op het LCD scherm en vermijd 
het gebruik van scherpe voorwerpen die schade kunnen veroorzaken. 

 Maak geen contact tussen de batterijen met metalen gereedschap, 
aangezien dit een explosie kan veroorzaken. 

 Het toestel mag niet worden blootgesteld aan hoge of lage 
temperaturen, of aan direct zonlicht, noch bewaard worden in een te 
vochtige omgeving. Het is verboden om het apparaat in de buurt van 
apparatuur en verwarmingssystemen, zoals radiatoren, kachels, 
haarden, grills, enz. te plaatsen. 
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4 NOODOPROEPEN (112) 

Om een noodnummer (112) te bellen moet u: 

 De telefoon aanzetten in een omgeving met netwerkdekking 
(sommige operators vereisen het inbrengen van een SIM-
kaart). 

 Het noodnummer (112) ingeven en op de toets   drukken of 
de hoorn afnemen. 

Opgelet! 

Tijdens het gesprek, moet u alle nodige informatie doorgeven. Hang 

nooit op zonder details te hebben gegeven! 

5 BASISINFORMATIE
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1. LCD scherm 

2. Antenne 

3. Indicatie LED actieve oproep 

4. Indicatie LED verbonden met oplader  

5. DEL/BOOK (delete/telefoonboek) – in stand-by modus: toegang 
krijgen tot telefoonboek; in menu: één positie terugkeren in het 
menu / het ingegeven karakter verwijderen 

6. ON/OFF/EXIT (aan/uit/exit) – ingedrukt houden om het toestel 
aan en uit te zetten. In menu: indrukken om menu te verlaten 

7. CALL LOG (oproeplijst) – indrukken in stand-by modus om naar 
de oproeplijst te gaan 

8. MUSIC (muziek) – indrukken in stand-bymodus om naar de 
beltooninstellingen te gaan voor binnenkomende oproepen 

9. REDIAL (opnieuw kiezen) – neem de hoorn af en druk op deze 
toets om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen. 

10. SEND (verzenden) – indrukken in stand-by modus om te gaan 
naar de gekozen nummers; na het kiezen van het nummer 
indrukken om te bellen 

11. RIGHT (rechts) – tijdens het wijzigen van een nummer of de 
naam van een contact, verplaats de cursor naar rechts; In 
rekenmachine, een deling maken; volume instellingen – volume 
verhogen; beeldscherminstellingen contrast verhogen 

12. Luidspreker aan-uitzetten 

13. DOWN (omlaag) – cursor naar beneden plaatsen; in menu: naar 
beneden navigeren, in rekenmachine: aftrekbewerking; Volume 
instellingen: volume verminderen; Beeldscherminstellingen: 
contrast verminderen 

14. OK/MENU – in stand-by modus: toegang krijgen tot het menu; in 
menu: knop om te bevestigen 

15. Numeriek toetsenbord 

16. UP (omhoog) – de cursor naar boven verplaatsen; in menu: naar 
boven verplaatsen, rekenmachine: optelbewerking; volume 
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instellingen: volume verhogen; beeldscherminstellingen: contrast 
verhogen 

17. LEFT (Links) – tijdens het wijzigen van een nummer of de naam 
van een contact, verplaatst de cursor naar links; In 
rekenmachine: een vermenigvuldiging maken; Volume 
instellingen: volume verminderen; Beeldscherminstellingen:  
contrast verminderen  

18. SMS – tijdens stand-by modus indrukken om naar het menu 
berichten te gaan  

19. Knop ON/OFF (aan/uitzetten) 

20. Aansluiting voedingsadapter 
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5.1 Beschrijving display 

 

 

1. Veld van schermpictogrammen  

2. Operator 

3. Datum en tijd 

4. Functieknop OK 

5. Functieknop DEL 
 

5.1.1 Pictogrammen display 

 

Pictogram Beschrijving 

 

Niveau van het netwerksignaal: Hoe 
meer balkjes, hoe sterker het signaal.  

 Alarm werd ingesteld en is actief. 

 

Gemiste oproepen: dit pictogram 
verschijnt wanneer u 1 of meerdere 
gemiste oproepen heeft. 

 
Batterijniveau 
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SMS pictogram: bevindt zich boven op 
het scherm en geeft een ongelezen 
bericht weer.  

 

Informatie over het actieve profiel 

 

Geen secundaire voeding 
Netwerkvoeding 

 

Opgelet. Om energie te besparen, schakelt het display na een 

bepaalde tijd automatisch over naar stand-bymodus. Om het display in 

te schakelen hoeft u enkel op een willekeurige toets te drukken of de 

hoorn af te nemen. 

6 VOORBEREIDING VAN DE TELEFOON 

6.1 Plaatsen van SIM-kaart 

Plaats de SIM-kaart in het toestel alvorens de telefoon te gebruiken. 

De SIM-kaart wordt geleverd door uw operator. Hou de SIM-kaart 

buiten het bereik van kinderen.  

Een kras of het plooien van de SIM-kaart kan de kaart beschadigen. U 

dient heel voorzichtig te zijn bij het plaatsen, het verwijderen en 

opbergen van de kaart. 

Schakel de telefoon uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de 

cover van de SIM-kaart sleuf en de batterij. Verwijder het deksel door 

het lipje voorzichtig omhoog te tillen. 
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De SIM-kaart in de telefoon plaatsen wanneer deze al aanligt, kan 

schade toebrengen aan de kaart. 

Verplaats het SIM-kaart deksel naar links. Plaats de SIM-kaart in de 

sleuf. Let daarbij op dat de zijde met de gouden contacten naar 

beneden en de schuine hoek in de richting van de batterij gericht moet 

zijn. Sluit het SIM-kaart deksel en verplaats deze naar rechts. Sluit het 

deksel van de batterij en leg de telefoon aan.  

 

Het verwijderen van de batterij kan verlies van alle instellingen en 

opgeslagen gegevens op de kaart en de telefoon tot gevolg hebben. 

Verwijder de batterij alleen als de telefoon is uitgeschakeld om 

eventuele technische problemen te voorkomen. 



14 
 

6.2 Installeren van de batterij 

Verwijder de lader. Verwijder het deksel van de batterij en de SIM-kaart 

dat zich aan de onderkant van de telefoon bevindt. Verwijder het 

deksel door het lipje voorzichtig omhoog te tillen. (zie tekening 6.1).  

Installeer de batterij met aandacht voor de stekkers: de rode kabel 

moet zich aan de bovenkant van de telefoon bevinden. Plaats de 

batterij aan de rechterzijde van de opening en sluit het deksel. 

 

Sluit de oplader aan.  

 

 

rood 

wit 
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6.3 Verwijderen van de batterij 

Verwijder de lader. Verwijder het deksel van de batterij en de SIM-kaart 
dat zich aan de onderkant van de telefoon bevindt door het lipje 
voorzichtig omhoog te tillen. Trek de stekker van de batterij uit (niet 
aan de kabels trekken) en verwijder de batterij. 

6.4 Aansluiten van de hoorn 

Sluit de spiraalvormige kabel aan op de hoorn en sluit het andere eind 
aan op de aansluiting aan de zijkant van de telefoon. 

 

6.5  Installeren van de antenne 

Installeer de antenne om de netwerkontvangst te verbeteren. Verwijder 

hiervoor de rode bescherming van de antenne-aansluiting die zich aan 

de zijkant van de telefoon bevindt. Draai daarna voorzichtig de antenne 

vast op de aansluiting. 
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6.6   Montage en demontage van de support  

6.6.1    Montage van de support 

Om de support die de telefoon verhoogt te monteren, draait u het 
uitgeschakelde toestel om met het toetsenbord naar beneden gericht . 
Schuif de vier haken van de houder in de openingen die zich aan de 
bovenkant van de telefoon bevinden, draai de support om de twee 
resterende haken in de openingen te glijden en duw tot u een klik 
hoort. 

 

6.6.2    Demonteren van de support 

Om de support te demonteren, draait u het uitgeschakelde toestel om 
met het toetsenbord naar beneden gericht . Neem de telefoon vast aan 
de zijkanten, duw voorzichtig op de 2 haken in de openingen en til de 
support naar omhoog. Nadat u de eerste 2 haken heeft losgemaakt 
kan u voorzichtig de support verwijderen. 

6.7    Telefoon aan- en uitzetten  

Sluit de voedingsadapter aan, schuif de knop ON/OFF in ON positie. 

 



17 
 

Het display zou moeten oplichten. Indien de telefoon enkel gevoed 
wordt door de batterij, is het noodzakelijk om de ON / OFF / EXIT knop 
ingedrukt te houden. Indien de batterij correct werd geïnstalleerd, zal 
het batterijsymbool worden weergegeven op het display. Als enkel de 
oplader aangesloten is, wordt het stekkersymbool weergegeven. Na 
het aanleggen van het toestel verschijnt op het display het verzoek om 
de PIN-code in te voeren (indien deze functie geactiveerd is). Na het 
invoeren van de PIN-code, zal de telefoon in stand-by-modus gaan. 
 
Indien u zich vergist bij het ingeven van de PIN code of de 
telefooncode, kan u ingegeven karakters verwijderen door te drukken 
op de DEL knop. 
Nadat het toestel is ingeschakeld, zoekt de telefoon automatisch naar 
het netwerk. Wanneer de telefoon het toegestane netwerk detecteert, 
wordt de naam en de signaalsterkte weergegeven op het scherm.  
 
Indien het netwerk niet gedetecteerd wordt, kan enkel een noodoproep 
uitgevoerd worden. U kunt ook gebruik maken van de niet-
communicatieve functies.  
Om de telefoon uit te schakelen, hou de ON/OFF/EXIT knop ingedrukt. 

6.8    Opladen van de batterij 

Het is aangeraden om de telefoon aangesloten te houden op het 
elektriciteitsnet. De geïntegreerde batterij wordt gebruikt als secundaire 
energiebron in geval van een stroomstoring. 

1. Sluit de lader aan op het stopcontact. 

2. Sluit de lader aan op de aansluiting aan de onderkant van het toestel. 
Als de verbinding correct is gemaakt, zal het batterijsymbool 
knipperen tot de batterij volledig opgeladen is. 

 

Wanneer de batterij leeg is, zal de telefoon automatisch uitgeschakeld 
worden. Laat de batterij niet te lang leeg, dit kan een nadelig effect 
hebben op de kwaliteit en de levensduur van de batterij. Om een 
goede werking van het toestel te waarborgen, gebruik enkel een lader 
die wordt aanbevolen door de fabrikant. 
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6.9    Veiligheidscodes 

6.9.1   PIN code  

Dit is een persoonlijke identificatie code van uw SIM-kaart die geleverd 

wordt door uw operator.  

De code PIN2 wordt geleverd door de operator met de SIM-kaarten. Er 
bestaan SIM-kaarten die deze laatste code niet gebruiken . 
Het 3 keer verkeerd invoeren van de PIN code zal een blokkering van 
de SIM-kaart tot gevolg hebben. 
De SIM-kaart kan gedeblokkeerd worden door de PUK-code te 
gebruiken. Het 10 keer verkeerd ingeven van de PUK-code zal een 
definitieve blokkering van de SIM-kaart tot gevolg hebben 
Voor meer informatie over dit onderwerp, gelieve uw operator te 
contacteren.  
 

7 GEBRUIK VAN DE TELEFOON 

7.1 Een oproep maken 

 Met behulp van de hoorn 

- Neem de hoorn af. 

- Voer het telefoonnummer in, wacht gedurende een bepaalde tijd 
indien de automatische oproepen zijn geactiveerd of druk op 
SEND. 

- Leg de hoorn neer om de oproep te beëindigen. 

 

 In luidsprekermodus 

- Druk op de luidsprekertoets 

- Voer het telefoonnummer in, wacht gedurende een bepaalde tijd 
indien de automatische oproepen zijn geactiveerd, of druk op 
SEND. 

- Druk opnieuw op de luidsprekertoets om de oproep te 
beëindigen.  
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 Functie pre-dial 

- Voer het nummer in terwijl de hoorn is ingehaakt. 

- Indien u zich heeft vergist, druk op de DEL knop. 

- Neem de hoorn af of druk op de knop SEND of druk op de 
luidspreker toets. 
 

 Functie opnieuw kiezen van het laatst gekozen nummer 

- Om opnieuw het laatst gekozen nummer te bellen, neem de 
hoorn af en druk op de toets REDIAL. 

 

1. Een intern nummer kiezen  

Sommige interne nummers kunnen niet direct worden bereikt, en is het 

nodig om eerst de telefooncentrale of bus transmissie te bellen en  

vervolgens het gewenste interne nummer te kiezen. Voer het nummer 

van de centrale in, selecteer vervolgens met [*] de ster-toets "P" en 

voer het interne nummer in. 
 

2. Een internationale oproep maken  

Om een internationaal nummer te bellen moet u « 00 » of « + » 

invoeren voor het nummer. Om « + » in te voeren, gebruikt u de ster 

toets [*] 
 

3. Een nummer kiezen vanaf de contactenlijst 

Druk op de knop DEL/BOOK om naar contacten te gaan, gebruik de 

navigatie toetsen UP/DOWN om contacten te zoeken of druk op de 

eerste letter van de naam van het contact om toegang te krijgen tot alle 

contacten die beginnen met de ingevoerde letter., kies het gewenste 

contact. Druk daarna op SEND en neem de hoorn af. Om een oproep 

te maken in luidspreker modus hoeft u enkel te drukken op SEND. 
 

4. Een nummer kiezen vanaf de oproeplijst  

Ga naar de Oproeplijst (Menu > Oproeplijst), kies of u een nummer 

wenst te bellen van een gemiste oproep, gekozen oproep of ontvangen 

oproep. Druk op OK en gebruik de navigatietoetsen UP/DOWN om het 

gewenste contact te kiezen. Druk daarna op SEND om het nummer te 

bellen. 
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7.2 Een oproep beantwoorden 
De inkomende oproep zal met een signaal via de telefoon 

gecommuniceerd worden. Indien uw netwerk “identificatie van de 

beller” ondersteunt, zal de naam van de contactpersoon of zijn 

telefoonnummer worden weergegeven op het scherm (de naam zal 

enkel weergegeven worden indien de beller in uw contactenlijst staat).  

 

1. Om de oproep te beantwoorden, neem de hoorn van de telefoon. 

Indien u de luidsprekermodus wenst te gebruiken, druk op de 

luidsprekertoets en haak de hoorn in. Om de oproep te beantwoorden 

in luidsprekermodus, druk op de luidsprekertoets . 

2. Indien u de inkomende oproep niet wenst te beantwoorden, druk op 

de toets DEL. 

3. Tijdens de oproep kunt u het volume van de beltoon regelen door te 

drukken op de navigatietoetsen Omhoog/Omlaag. 

7.3 Beschikbare opties tijdens de oproepen 
Druk tijdens de oproep op de toets OK om toegang te krijgen tot de 
extra opties:  

- Oproep in wacht plaatsen – kies deze optie om de oproep in wacht te 
plaatsen. Om de oproep te hernemen druk op OK en kies hernemen. 

- Oproep beëindigen – oproep beëindigen zonder de hoorn in te haken. 

- Nieuwe oproep – huidige oproep in wacht plaatsen en een nieuwe 
oproep maken.  

- Contacten – om toegang te krijgen tot de opties voor de contactenlijst  

- Berichten – om toegang te krijgen tot de opties voor berichten 

- Microfoon deactiveren (mute) – om de microfoon uit te schakelen 
tijdens het gesprek. Om de microfoon terug in te schakelen, druk 
opnieuw op de toets OK. 

- DTMF –  na het deactiveren van deze optie, stoppen de DTMF codes 
met werken (het zal bijvoorbeeld onmogelijk zijn om een intern 
nummer te kiezen), de gesprekspartner zal het geluid niet meer 
kunnen horen bij het drukken op het numeriek toetsenbord. 
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Om het volume te regelen tijdens de oproep, druk op de toets RIGHT 

(om het volume te verminderen) of LEFT (om het volume te verhogen).  

7.4 Noodoproep 

U kan het noodnummer 112 kiezen zonder SIM-kaart. 112 is het 
telefoonnummer voorbehouden voor noodoproepen en is geldig in de 
hele Europese Unie.  

8 CONTACTEN 

Met de contactenlijst kunt u contacten opslaan en de meest gebruikte 
contacten beheren.  

Er zijn twee mogelijkheden voor het opslaan van namen en nummers 
van uw contactpersonen: u kunt ze opslaan in het geheugen van de 
SIM-kaart of in het geheugen van het toestel. Het aantal contacten dat 
u kunt opslaan op de SIM-kaart is afhankelijk van de beschikbare 
ruimte op de kaart. Ga naar contacten vanaf het menu. Voor de reeds 
ingegeven contacten bevinden zich pictogrammen die weergeven waar 
ze werden opgeslagen. 

8.1 Bladeren door contacten 
Bij het overlopen van de contacten in de contactenlijst kunt u een 
karakter ingeven en meteen overgaan naar de contacten die met het 
desbetreffend karakter beginnen (conform met de manier waarop het 
contact werd opgeslagen). 
 
Druk op de toets SEND nadat u het contact heeft gekozen, en neem de 
hoorn van de haak. Haak de hoorn in om de oproep te beëindigen. 
Kies Menu > Contacten om toegang te krijgen tot de opties van de 
contactenlijst  : Zoeken, Zoeken naar een contact, Toevoegen, Alles 
verwijderen, Alles kopiëren, Geheugenstatus.  

8.2 Zoeken van contacten 

8.2.1 Snel zoeken 

- In stand-by modus, met de hoorn ingehaakt, kies Menu > 
Contacten, de cursor zal Zoeken aanduiden 

- Druk op de toets Menu/OK om de eerste letters van de 
contactnaam in te voeren. 
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- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies een contact. Druk op 
SEND en neem de hoorn van de haak om te bellen, of druk 
op de toets OK om de extra opties weer te geven: 

o Weergeven : Toont de details van een contact 

o Wijzigen : Wijzig de naam of het nummer van een contact 

o Verwijderen : Verwijder het contact 

o Kopieer : Kopieer het contact naar de SIM-kaart of het 
telefoongeheugen  

o Verplaatsen : Verplaats het contact naar de SIM-kaart of het 
telefoongeheugen 

o Bericht verzenden: Maak een tekstbericht op 

 

Opgelet : In stand-by modus kunt u bij het drukken op de toets BOOK 

rechtstreeks doorgaan naar de contactenlijst. De andere acties die 

uitgevoerd kunnen worden zijn identiek aan deze hierboven vermeld.  

8.2.2 Zoeken van contact 

- In stand-by modus, met de hoorn ingehaakt, kies Menu > Contacten. 

- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag, kies een contact en druk op OK. 

- Geef de naam van het contact in en druk op OK, de contacten opgeslagen 
onder deze naam worden nu weergegeven. 

- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag, kies een contact. De andere acties 
die uitgevoerd kunnen worden zijn identiek aan deze vermeld in punt 
8.2.1. 

 

8.3 Contact toevoegen 

In stand-by modus, voer het nummer van het contact rechtstreeks in, 

druk daarna op de toets OK en kies de locatie: de SIM-kaart of het 

telefoongeheugen. 

 

Druk 2 keer op de toets OK en voer de naam van het contact in. Druk 

op OK en daarna op DEL en OK om het contact op te slaan. 
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U kan ook een contact toevoegen via het menu: 
- In stand-by modus, met de hoorn ingehaakt, druk 2 keer op OK. 

- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies Toevoegen en druk op OK. 

- Kies de locatie, de SIM-kaart of het telefoongeheugen en druk 2 keer 
op OK. 

- Voer de naam van het contact in en druk op OK. 
- Gebruik de toets DOWN, ga naar het nummer en druk op OK. 
- Voer het nummer in, druk op OK, druk vervolgens op DEL en opnieuw 

op OK. 

8.4 Alle contacten uit de telefoonlijst verwijderen 

Om alle contacten uit de telefoonlijst te verwijderen, in stand-by modus 

met de hoorn ingehaakt : 

- Druk 2 keer op de toets OK. 

- Gebruik de toetsen UP/DOWN , kies Alles verwijderen en druk op OK. 

- Kies de locatie vanaf waar u alle contacten wilt verwijderen en druk 2 
keer op OK. 

8.5 Alle contacten kopiëren 

Om alle contacten te kopiëren, in stand-by modus met de hoorn 

ingehaakt: 

- Druk 2 keer op OK. 

- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies Alles kopiëren en druk op OK. 

- Kies de locatie naar waar u alle contacten wilt kopiëren en druk 2 keer 
op OK. 

8.6 Geheugenstatus 

U kunt controleren hoeveel ruimte wordt ingenomen voor de 
contactenlijst op de SIM-kaart of in het telefoongeheugen : 

- Druk 2 keer op OK. 

- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies geheugenstatus en druk op OK. 
U kunt het aantal opgeslagen contacten/totaal geheugen van de SIM-
kaart en het telefoongeheugen zien. 
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9 SMS-BERICHTEN 

De berichtendienst is afhankelijk van de beschikbare diensten in het 
gegeven telefoonnetwerk en laten toe om berichten te verzenden, 
ontvangen en wijzigen.   
Indien u meer informatie hierover wenst te ontvangen, gelieve contact 
op te nemen met uw operator. 
 
Opgelet: Om direct door te gaan naar de berichtopties, kunt u op de 
SMS-toets drukken. 
 

9.1 Postvak IN 

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, speelt de telefoon een toon af en 
wordt het gepaste pictogram op het scherm weergegeven.   

Druk op OK om het laatst ontvangen bericht te openen. Druk op de 
DEL toets, om het bericht later te lezen. 
Om de berichten te lezen die in het Postvak IN staan : 

- In stand-bymodus, met de hoorn ingehaakt, druk op MENU/OK.  
- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies het gewenste bericht en 

druk op OK. 
- Kies Postvak IN en druk op OK. 
- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies het bericht dat u wenst te 

lezen en druk op OK. Om door het bericht te scrollen, gebruik 
de toetsen UP/DOWN. 

- Druk op OK om de extra berichtopties weer te geven.  
o Doorsturen : Het bericht doorsturen naar een ander nummer 
o Beantwoorden : Het bericht beantwoorden 
o Verwijderen : Het bericht verwijderen 
o Wijzigen : Wijzig de inhoud van het bericht 
o Kopieer naar telefoon: Kopieer het bericht naar het 

telefoongeheugen  
o Verplaatsen naar telefoon : Verplaats het bericht naar het 

telefoongeheugen 
o Alles Verwijderen : Verwijder alle SMS-berichten 
o Alles Kopiëren : Kopieer alle berichten van de SIM-kaart (de 

telefoon) naar de telefoon (SIM-kaart) 
o Alles Verplaatsen : Verplaats alle berichten van de SIM-kaart (de 

telefoon) naar de telefoon (SIM-kaart) 
o Gebruik het nummer: Het nummer bekijken van de auteur van het 

bericht, druk op OK om het nummer te bellen of op te slaan in de 
contactenlijst 
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9.2 SMS opstellen 
Opgelet: De tekst van het bericht kan maximaal 160 tekens lang zijn. 
Bij gebruik van diakritische tekens, zal de inhoud van het bericht 
beperkt worden tot 60 tekens. Het aantal tekens dat wordt verzonden 
wordt weergegeven in de rechterbovenhoek. De invoermethode en de 
taal van de tekst kan worden geselecteerd met behulp van het hekje 
[#]. 
 
Een nieuw bericht opstellen : 

- In stand-by modus, met de hoorn ingehaakt, druk op de toets 

OK/MENU. 
- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies Berichten, stel nieuw bericht op 

en druk op OK. 
- Voer de inhoud van het bericht in, druk op OK, Kies Eindigen, druk 

opnieuw op OK en kies: 
o Verzenden: Verzend bericht 
o Opslaan en verzenden: het bericht verzenden en opslaan in de 

map verzonden 
o Opslaan: Bericht opslaan 
o Verzenden naar meerdere: Verzend het bericht naar meerdere 

nummers 
- Kies de gewenst optie, druk op OK, voer het nummer in of zoek de 

ontvanger in de contactenlijst en druk op OK. 

9.3 Verzonden 

Indien het verzenden van het bericht mislukt, zal deze opgeslagen 
worden in concepten. 
 
Om naar Verzonden berichten te gaan, in stand-bymodus met de 
hoorn ingehaakt, druk op OK en kies Berichten > Concepten, 
vervolgens:  

- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies het bericht dat u wenst te 
openen. 

- Druk opnieuw op de toets OK, om toegang te krijgen tot de 
extra opties: 
o Verzenden: Verzend het bericht 
o Wijzigen: Verander de inhoud van het bericht, druk op OK om 

door te gaan naar de verzend opties 
o Verwijderen: Verwijder het bericht 
o Kopiëren naar de telefoon: Kopieer het bericht naar het 

telefoongeheugen 
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o Verplaatsen naar telefoon: Verplaats het bericht naar het 
telefoongeheugen 

o Alles Verwijderen: Verwijder alle berichten 
o Alles Kopiëren: Kopieer alle berichten van het telefoongeheugen 

(of de SIM-kaart) naar de SIM-kaart (of het telefoongeheugen) 
o Alles verplaatsen: Verplaats alle berichten van het 

telefoongeheugen (of de SIM-kaart) naar de SIM-kaart (of het 
telefoongeheugen) 

o Gebruik het nummer: Bel het nummer, sla het nummer op in de 
contactenlijst 

9.4 Sjablonen 

Kies een sjabloon om snel een bericht te versturen. De sjablonen 

kunnen gewijzigd worden. 

Om door te gaan naar sjablonen, in stand-bymodus, met de hoorn 
ingehaakt, druk op OK en kies Berichten > Gebruik een sjabloon en 
vervolgens : 

- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies het gewenste sjabloon en druk op 
OK om de extra opties weer te geven: 
o Wijzigen: de inhoud wijzigen van het sjabloon 
o Verwijderen: het sjabloon verwijderen 
o Nieuw bericht: het sjabloon verzenden 

9.5 Concepten 

U kan de niet verzonden berichten opslaan in de map « Concepten ». 
Schrijf uw bericht, druk op OK > Sluiten > Opslaan. 
Ga naar de map Verzonden om te verzenden, verwijderen, 
kopiëren/verplaatsen naar de telefoon, Alles te 
verwijderen/kopiëren/verplaatsen, het nummer te gebruiken of de 
opgeslagen berichten te wijzigen. 
 

9.6 Berichtinstellingen 

In stand-bymodus, met de hoorn ingehaakt, ga naar het Menu, kies 
vervolgens Berichten > Instellingen, daarna : 

- Profielinstellingen om het nummer te veranderen van het berichtencentrum, 
geldigheid van het bericht of Type bericht  

- Algemene instellingen: rapporten aanzetten/uitzetten 
- Geheugenstatus: om te controleren hoeveel procent van het 

telefoongeheugen of van de SIM-kaart  gebruik wordt.   
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9.7 Voice Mail 

Voicemail is een dienst die geleverd wordt door de operator die toelaat 
een bericht in te spreken wanneer iemand niet in staat is om u te 
bereiken. Contacteer uw operator voor meer informatie. Het nummer 
van de mailbox zal worden verstrekt door uw operator. Het nummer 
moet worden ingevoerd: Menu> Berichten> Mailbox server. Druk op 
Bewerken en voer het nummer van de mailbox in. 
 
In stand-bymodus, hou toets 1 ingedrukt om toegang te krijgen tot de 
Voice Mail. 
 

10 OPROEPLIJST 

De telefoon registreert de gekozen nummers, ontvangen oproepen en 
gemiste oproepen (wanneer deze functie beschikbaar is op het 
netwerk en de telefoon gedekt wordt door het netwerk). Om de 
oproeplijst weer te geven, druk op de toets CALL LOG in de stand-
bymodus of kies Menu> Oproeplijst. 
 
Voor de verschillende posities in de lijst bevinden zich pictogrammen. 
Deze tonen het type oproep aan.  
In de oproeplijst zijn volgende opties beschikbaar : 

- Gemiste oproepen: lijst van alle gemiste oproepen 
- Gekozen nummers: lijst van alle gekozen nummers 
- Ontvangen oproepen: lijst van alle ontvangen oproepen 

- Lijst wissen: Hiermee kan u alle ontvangen, gemiste en gekozen oproepen 
wissen 
 

Druk op OK wanneer de gekozen oproepenlijst wordt weergegeven, 
om details weer te geven van de oproep. Druk opnieuw op OK, om 
door te gaan naar de extra opties: 

- Verwijderen  
- Opslaan 
- Bellen 
- Wijzigen 
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11 INSTELLINGEN 

11.1 Telefoonopties  

11.1.1 Tijd en datum 

Kies Menu > Instellingen > Telefooninstellingen> Tijd en datum, 
vervolgens : 

- Datum/tijd instellen: Klik op Wijzigen (toets OK), na de datum/tijd te hebben 
ingevoerd klikt u op OK. Wanneer de tijd en datum correct zijn, bevestigt u de 
wijzigingen door te drukken op DEL en daarna op OK. 

- Formaat kiezen voor tijd (12 of 24 uren) en voor datum (dag-maand- 
(uitgeschreven) jaar of dag-maand-jaar of maand-dag-jaar of jaar-maand-
dag). 

11.1.2 Taal 

Om de taal te wijzigen in stand-bymodus, druk : 
- 1 keer op OK/MENU, 
- 3 keer op de toets DOWN,  
- 2 keer op de toets OK/MENU, 

- 1 keer op de toets DOWN, 
- 1 keer op de toets OK/MENU, 
Vervolgens kiest u de taal en bevestigt u met de toets OK/MENU. 

11.1.3 Invoermethodes 

Kies Menu > Instellingen > Telefoonopties > Invoermethodes om te 
kiezen tussen één van de verschillende invoermethodes voor tekst: 
eenvoudig ABC, abc, 123, invoer met woordenboek ABC of abc, pl, PL 
(om diakritische tekens in te voeren). Druk op OK om te bevestigen. 

Tijdens het invoeren van tekst kan de invoermethode aangepast 
worden met behulp van het hekje (#). 

11.1.4 Contrast 

Kies Menu > Instellingen > Telefoonopties > Contrast om toegang te 
krijgen tot de opties voor de contrast van het scherm.  U kan het 
contrast verminderen met behulp van de toetsen DOWN en LEFT, en 
verhogen met de toetsen UP en RIGHT. Bevestig de wijzigingen door 
op OK te drukken. De extreme contrastvoorwaarden kunnen de 
weergave minder leesbaar maken. 
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11.1.5 Welkomstbericht 

Kies Menu > Instellingen > Telefoonopties > Welkomstbericht, 
vervolgens: 

- Activeren/deactiveren om het welkomstbericht aan of uit te zetten bij 
het aanleggen van het toestel. 

- Met behulp van de toets DOWN, kies het welkomstbericht en druk op 
OK om te wijzigen. Voer de gewenste tekst in en druk op OK. 

Druk na de aangebrachte wijzigingen op de DEL toets en daarna op 
OK. 

11.1.6 Achtergrondverlichting LCD 

Om de tijd aan te passen tijdens welke het scherm verlicht blijft door de 
achtergrondverlichting, kies Menu > Instellingen > Telefoonopties > 
Achtergrondverlichting LCD en druk op OK. Gebruik de toetsen 
UP/DOWN, kies de gewenste tijd en druk op OK 

11.2   Oproepinstellingen 

11.2.1 Wachtstand 

Dit is een netwerkdienst - u kunt de functie wachtstand aan- of 
uitzetten. Kies Menu> Instellingen> Oproepinstellingen> Wachtstand. 
U kunt de functie aan- of uitzetten of de status ervan controleren. Als 
de functie actief is en de gebruiker aan het bellen is, zal een nieuwe 
inkomende oproep gesignaleerd worden door het verzenden van een 
signaal dat er een tweede oproep is. Het nummer van de persoon die 
belt zal ook worden weergegeven op het scherm. U kunt een tweede 
oproep beantwoorden door de eerste in wacht te plaatsen, door te 
schakelen tussen de gesprekken of door een conference call te maken. 
 

11.2.2 Oproepen doorverbinden 

Dit is een dienst die kan worden geleverd door de operator. Indien uw 
operator deze service aanbiedt, moet u deze configureren. De 
gebruiker kan ervoor zorgen dat alle inkomende gesprekken direct 
worden overgedragen aan het nummer van zijn keuze. Kies Menu> 
Instellingen> Oproepinstellingen> doorverbinden, en vervolgens: 
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- Alle oproepen 

- Indien beschikbaar 

- Indien ik niet opneem 

- Indien bezet 

- Alle oproepen doorverbinden 

- Annuleer alle 

11.2.3 Snelkiezen 

Als de functie snelkiezen actief is en de contacten onder de toetsen 2-9 

werden gedefinieerd, in stand-bymodus, hou één van deze toetsen 

ingedrukt. Het eerder gedefinieerde nummer wordt gekozen. Neem de 

hoorn op om te bellen. Om over te gaan naar de instellingen van deze 

functie, kies Menu> Instellingen> Oproepinstellingen> Snelkiezen en 

vervolgens: 

 Activeer de functie snelkiezen – met behulp van de toets OK, zet de 
functie aan of uit. 

 Definieer het nummer – met behulp van de toetsen UP/DOWN, Kies 
de toets onder welke u het nummer wenst op te slaan, druk op OK en 
Wijzigen voor de naam en het nummer of het contact, om een 
nummer te kiezen in de contactenlijst. 

 Om de wijzigingen te bevestigen, druk op DEL (Sluiten) en vervolgens 
op OK. 

 

11.2.4 Automatische oproep 

U kan ook kiezen na hoeveel tijd vanaf het moment dat u het nummer 
hebt ingevoerd de telefoon het nummer automatisch zal bellen. Kies 
Menu > Instellingen > Oproepinstellingen > Automatische oproep. De 
functie kan uitgeschakeld worden of u kan één van de volgende 
wachttijden kiezen: 3 sec, 4 sec of 5 sec. Druk op OK om de 
wijzigingen te bevestigen. 
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11.3   Veiligheid 

11.3.1 SIM-kaart vergrendelen 

Kies Menu > Instellingen > Veiligheid > SIM-kaart vergrendelen om de 
vraag naar de PIN code aan- of uit te zetten. Om de instellingen te 
wijzigen, is het nodig om de PIN code in te geven. Indien de operator 
de PIN code niet heeft aangeduid , geef 3 keer een verkeerde in, voer 
de PUK code in aangegeven door de operator, en voer daarna een 
nieuwe PIN code in die u iedere keer zult moeten invoeren wanneer u 
het toestel aanlegt.  

11.3.2 Wachtwoord wijzigen 

Kies Menu > Instellingen > Veiligheid > Wachtwoord wijzigen om de 
PIN code of PIN2 te wijzigen. Voer eerst de oude PIN code in en druk 
op OK, voer de nieuwe PIN code in en druk op OK, voer de nieuwe 
PIN opnieuw in en druk op OK. 

11.4    Fabrieksinstellingen 
Om het toestel terug te zetten naar fabrieksinstellingen kies Menu > 
Instellingen > Fabrieksinstellingen, geef het wachtwoord in van het 
toestel (standaard 1122) en druk 2 keer op OK om de telefoon opnieuw 
op te starten. 

12 PROFIELEN 

Om snel de mute modus aan of uit te zetten in stand-bymodus, hou het 
hekje ingedrukt (#). 

12.1   Geluid 

Kies Menu > Profielen > Geluid en vervolgens: 

- Binnenkomende oproepen, om de beltoon te kiezen van de 
binnenkomende oproepen met behulp van de toetsen UP/DOWN. 
Bevestig met de toets OK. 

- Alarm, kies de alarmtoon met behulp van de toetsen UP/DOWN. 
Bevestig met de toets OK. 

- Geluid bij het aanzetten, stel het geluid in met behulp van de toetsen 
UP/DOWN, Bevestig met de toets OK. Het geluid bij het aanzetten 
kan ook volledig uitgeschakeld worden. 
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- Geluid bij het uitzetten, stel het geluid in met behulp van de toetsen 
UP/DOWN, Bevestig met de toets OK. Het geluid bij het uitzetten kan 
ook volledig uitgeschakeld worden. 

- Geluid voor berichten, stel de toon voor berichten in met behulp van 
de toetsen UP/DOWN, stel de SMS toon in. Bevestig met de toets 
OK. 

- Geluid toetsenbord, stel het geluid van het toetsenbord in met behulp 
van de toetsen UP/DOWN, Bevestig met de toets OK. 

12.2   Volume 

Kies Menu > Profielen > Volume, en vervolgens : 

- Volume beltoon. Stel het volume in van de beltoon met behulp 
van de toetsen RIGHT/LEFT. Bevestig met de toets OK. 

- Volume geluid toetsenbord. Stel het volume in van het 
toetsenbord met behulp van de toetsen RIGHT/LEFT. Bevestig 
met de toets OK. 

12.3   Alarm type 

Kies Menu > Profielen > Alarm Type en kies vervolgens met behulp 

van de toetsen UP/DOWN het signaaltype voor de oproep: Beltoon of 

enkel het scherm laten oplichten. Bevestig met de toets OK. 

12.4   Type beltoon 

Kies Menu > Profielen > Type beltoon en kies vervolgens met behulp 
van de toetsen UP/DOWN het type beltoon: 1 keer, Herhalen, Volume 
oplopend en bevestig door op OK te drukken. 

12.5   Extra geluiden 

U kan extra geluiden activeren. Kies Menu > Profielen > Extra 
geluiden. Gebruik de toetsen UP/DOWN om tussen de verschillende 
geluiden te bladeren (Waarschuwing, foutmelding, netwerkverbinding, 
oproep, enz.). Druk op de toets OK om geluiden aan en uit te vinken. 
Om de wijzigingen te bevestigen, druk op DEL en daarna op OK. 
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13 AGENDA 

13.1   Gebeurtenissenlijst 

Kies Menu > Agenda > Gebeurtenissenlijst. Druk op OK (Toevoegen) 
om een nieuwe gebeurtenis toe te voegen. Geef de datum en het uur 
in van de gebeurtenis, en stel het type herinnering in (uit, 1 keer, 
dagelijks). Om de wijzigingen te bevestigen druk op DEL (afsluiten) en 
daarna op OK. 

U kan iedere gebeurtenis wijzigen of verwijderen. Kies de gewenste 
gebeurtenis uit de lijst en druk op OK. De volgende opties zijn 
beschikbaar : Toevoegen, Wijzigen, Verwijderen, Alle verwijderen. 
Bevestig door te drukken op OK. 

Wanneer de herinnering werd ingesteld, zal de telefoon details 
weergeven van de gebeurtenis en zal een geluid afgespeeld worden 
op het ingevoerde tijdstip. Druk op OK om de herinnering uit te 
schakelen. 

13.2  Alarm 
Kies Menu > Agenda > Alarm. Er zijn 3 verschillende herinneringen 
beschikbaar. De herinnering zal afgaan wanneer de huidige tijd 
overeenkomt met de ingevoerde tijd, conform met de instellingen van 
het toestel. Druk op de toets OK om het alarm te stoppen of DEL om 
de herhaling van het alarm te activeren. Om het alarm in te stellen, 
maak uw keuze in de lijst en druk op OK. Kies of deze 1 keer of alle 
dagen moet afgaan en het tijdstip. Om de wijzigingen te bevestigen, 
druk op DEL en vervolgens op OK.  

13.3   Rekenmachine 
Kies Menu > Agenda > Rekenmachine. Geef het eerste getal in aan de 
hand van de toetsen UP/DOWN/RIGHT/LEFT, kies de gewenste 
bewerking die u wilt uitvoeren (deze zal op het scherm worden 
weergegeven). Geef het tweede getal in en druk op OK. 
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13.4   Unit converter 
Kies Menu > Agenda > Unit Converter en vervolgens, Gewicht (kg <> 
pond, kg <> ons) of Afstand (km <> mile, m <> yard, m <> foot, cm <> 
inch) om de eenheden te kiezen. Bijvoorbeeld om uit te rekenen 
hoeveel kilometers 2 mile is, kies Afstand en gaat met de toetsen 
UP/DOWN naar de optie <Mile> en druk op OK. Druk op 2 en druk 
daarna op OK. De waarde in kilometer zal worden weergegeven.  

13.5   BMI 

De telefoon beschikt over een rekenmachine om de Body Mass Index 
te berekenen. Kies Menu > Agenda > BMI, duid vervolgens aan of de 
index voor een vrouw of man moet berekend worden en druk op OK. 
Druk opnieuw op OK en voer de gestalte in, druk op OK. Gebruik de 
navigatietoets om naar het veld gewicht te gaan en druk op OK. Geef 
het gewicht in en druk op OK. Ga verder naar het veld berekenen en 
druk op OK. Op het scherm wordt de BMI weergegeven met één van 
de volgende meldingen: overgewicht, ondergewicht of normaal 
gewicht. 

 

14 NETWERKSERVICES  

Onafhankelijk van de toestelfuncties, kan de SIM-kaart ook bijkomende 
diensten aanbieden. De naam en de functies van de aangeboden 
diensten hangen af van het type beschikbare diensten. 
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15 FAQ (PROBLEEMOPLOSSING) 

Iedere reparatie van het toestel kan enkel uitgevoerd worden door een 
erkende toegestane service. Het is verboden zelf reparaties of 
wijzigingen uit te voeren of u verliest de garantie!  
 

« Onmogelijk om 

een oproep te 

maken » 

Controleer of het ingevoerde nummer correct is. Bij het invoeren 
van een buitenlands nummer, dient u enkel de correcte landcode 
vooraf in te geven. (bv. voor een Duits nummer : 0049 of +49) 

Indien de gebruiker een prepaid SIM-kaart heeft, volstaat het om te 
controleren of er voldoende belkrediet op de kaart staat om de 
oproep uit te voeren. 

« De SIM-kaart zit 

in het toestel, maar 

er kunnen enkel 

noodoproepen 

gemaakt worden 

(112) » 

Controleer of de SIM-kaart correct in het toestel werd geplaatst. 

« De telefoon werkt 

niet, hij wil niet 

opladen. » 

Het kan zijn dat het toestel af ligt, controleer de positie van de  
ON/OFF knop onderaan het toestel.  

Na een langere periode van niet-gebruik van de telefoon kan de 
batterij van de telefoon volledig leeg zijn. Om de batterij terug op 
normale toestand te krijgen, dient de telefoonoplader aangesloten 
te blijven, zelfs als er niets op het scherm wordt weergegeven.  

«Is het mogelijk om 

oproepen te maken 

in het buitenland?» 

Wanneer de gebruiker zich in het buitenland bevindt, maakt de 
telefoon automatisch verbinding met het netwerk in het buitenland 
indien de functie ROAMING actief staat. Voor meer informatie 
hierover, contacteer uw operator.  

« Is het mogelijk 

om een 

noodoproep te 

maken waar er 

geen netwerk is of 

wanneer de 

gebruiker 

onvoldoende 

belkrediet heeft 

staan?» 

Indien er geen netwerk aanwezig is, is het niet mogelijk om eender 
welke oproep uit te voeren. 

 

Indien de gebruiker geen belkrediet meer heeft, is het toch mogelijk 
om een noodoproep te maken (112). 
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« Hoe kan men de 

netwerkdekking 

verhogen?» 

U hoeft enkel de bijgeleverde antenne te installeren. De 

foutmelding « Mislukt » dat op het scherm wordt weergegeven 

betekent dat er onvoldoende belkrediet is op de prepaid kaart of dat 

het netwerksignaal te zwak is om de oproep uit te voeren. Het blijft 

wel mogelijk om noodoproepen te doen naar 112, op voorwaarde 

dat de gebruiker zich kan connecteren op het netwerk van de 

operator. 

Locaties zoals gebouwen kunnen de toegang tot het netwerk  

beperken. Om het signaal te verbeteren, is het noodzakelijk om 

dicht bij een raam te gaan staan of een gebied waar diverse 

gebouwen staan te verlaten.  

« Wat is het SMS 

berichtencentrum?» 

Dit is de centrale waar alle sms-berichten worden opgeslagen. Het 

nummer wordt opgeslagen op de SIM-kaart, maar u kunt deze 

wijzigen of een ander aanduiden in het menu van het toestel.  

« Vanaf welk 

moment wordt een 

oproep 

gefactureerd? » 

Zodra een verbinding gemaakt wordt tussen de 2 gesprekspartners 

wordt de oproep aangerekend. Voor meer informatie, gelieve uw 

operator te contacteren.  

« Hoe controleren  

of het bericht goed 

aangekomen is bij 

de bestemmeling?» 

Activeer de functie Afleveringsrapport. Nadat u uw bericht hebt 

verstuurd, ontvangt u een sms waarin staat dat het bericht goed is 

verstuurd (als er sprake is van een netwerkdienst). 

 

16 TECHNISCHE SPECIFICATIES : 

GSM Band : 900/1800 MHz 
Type batterij  : Ni-MH 
Capaciteit van de batterij : 600mAh 
Gesprekstijd : tot 2 uren 
Stand-bytijd : tot 120 uren 
Netwerkadapter: 
Input : 100-240V, 150mA 
Output : 5V, 1A 
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17 INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BATTERIJ 

Het toestel bevat een batterij die dient als een tweede energiebron 
wanneer de netspanning niet beschikbaar is. De batterij kan opgeladen 
worden met behulp van de bijgeleverde adapter. 

De werkingstijd van de telefoon wanneer de batterij de enige 
energiebron is, hangt af van verschillende factoren die samenhangen 
met het gebruik ervan. Eén van de belangrijkste factoren is de afstand 
tussen de antenne en de basis en het aantal en de duur van de 
gesprekken. 

Na een aantal keer laden en ontladen, verliest de batterij op een 
natuurlijke manier haar capaciteiten die ze in het begin had.  Als u een 
verlies van prestatie opmerkt, hoeft u enkel een nieuwe batterij te 
kopen. 

U mag enkel batterijen gebruiken aanbevolen door de fabrikant.  

Gebruik nooit een batterij die zichtbare gebreken vertoont. Dit kan 
leiden tot schade aan de telefoon. De batterij moet conform de 
polarisatie geplaatst worden. 

Het bewaren van de batterij in een plaats met een te hoge of te lage 
temperatuur kan de levensduur van de batterij verminderen. De batterij 
moet bewaard worden op een temperatuur van 15 tot 25°C. 

 

18 INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE MILIEUBESCHERMING 

Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Ze moeten worden 
opgeslagen volgens de wet in een speciaal hiervoor bestemd bakje. De 
batterijen mogen niet weggegooid worden met het huishoudelijk afval 
en moeten gebracht worden naar een verzamelpunt. 

 

NOOIT BATTERIJEN IN HET VUUR GOOIEN !  
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Opgelet: Het pictogram afgebeeld op dit apparaat voldoet aan Richtlijn 
2002/96 / EG en de Wet op de gebruikte elektrische en 
elektronische apparatuur, ze draagt het symbool van een 
doorstreepte vuilnisbak. 

Dit symbool geeft aan dat aan het eind van de levensduur van 
het toestel, het onder geen beding kan worden weggegooid met ander 
huishoudelijk afval. 

Opgelet: dit apparaat mag niet weggegooid worden in de vuilnisbak 
bestemd voor het huishoudelijk afval! Het product moet afgegeven 
worden in een sorteercentrum speciaal hiervoor bedoeld.  

Het juiste doen met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur 
helpt om bepaalde schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het 
milieu die kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van gevaarlijke 
componenten en slechte opslag en verwerking van dergelijke 
apparatuur te voorkomen. 

Om het recycleren van de gebruikte materialen om de verpakking te 
vervaardigen van de telefoon mogelijk te maken, respecteer de regels 
die lokaal van kracht zijn voor het sorteren van dit type afval. 
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Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. 
Een aantal van de beschreven functies en opties kunnen variëren 
afhankelijk van de software en het land waar het apparaat wordt 
gebruikt. 

Indien u technische ondersteuning nodig heeft, raden wij u aan contact 
op te nemen met de technische dienst op 00 48 32 325 07 00 of per e-
mail op: serwis@maxcom.pl 

Onze website : 

http://www.maxcom.pl/ 

 

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de 
gevolgen van verkeerd gebruik of een gebruik voor andere doeleinden 
dan de bedoeling is, of niet-naleving van de instructies. 

Opgelet: De fabrikant behoudt zich het recht om wijzigingen aan te 
brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De genoemde of in dit 
document gebruikte handelsmerken zijn het eigendom van hun 
respectieve eigenaars. 

  

mailto:serwis@maxcom.pl
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Verklaring van overeenstemming 11/2015/EC 

Het bedrijf Maxcom S.A., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te ul. Towarowa23a, à 43-100 
Tychy (Pologne) verklaart hierbij dat : 

GSM bureautelefoon te gebruiken op openbare netwerken : 900/1800/2100MHz 
 

Maxcom MM28D 
 
Voldoet aan Richtlijn 2011/65 / EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 
juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur en voldoet aan alle eisen van Richtlijn 1999/5 / EG 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. 
 

De telefoon voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde normen hieronder opgesomd. 
 
Bescherming gezondheid  
Veiligheid:  EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010  
          + A12: 2011 + A2: 2013 
  EN 62311: 2008 
 
Elektromagnetische  EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
compatibiliteit EMC EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) 
  
  
Radioverbinding: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) 
   
 
De in artikel 10 bedoelde compatibiliteit keuringsprocedure en in bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5 / 
EG, werd uitgevoerd in samenwerking met de volgende vernoemde instellingen: 
 
Bay Area Compliance Laboratories Corp., Notified Body No 1313 
 

Technische rapporten en keuringscertificaten : 
 
Bescherming van de gezondheid en veiligheid : 
Keuringscertificaat : RSZ151110003-03A1, RSZ151110003A1 
Elektromagnetische compatibiliteit EMC : 
Keuringscertificaat :RSZ151110003-02A1 
Radioverbinding :  
Keuringscertificaat : RSZ151110003-11A1 
2 laatste cijfers van het jaar waarin het symbool CE werd gedrukt: 15  

 

 

Tychy (Polen), op 12 december 2015                                       
        Plaats, datum                                                                Naam en voornaam van bevoegde persoon  

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Bedrijf dat werd geregistreerd in het nationaal bedrijfsregister onder KRS onder het n° KRS 0000410197 

Bankgegevens : ING Bank Śląski, filiaal van Tychy (Polen), 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329,  

Fiscaal identificatienummer: 646-25-37-364 Register REGON : 277703221 Register N° GIOŚ : 

E0001274WZBW 
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MAXCOM S.A. 
43-100 Tychy, 

 ul Towarowa 23a 
POLEN 

tél. [+48] 32 327 70 89 
fax [+48] 32 327 78 60 

 
www.maxcom.pl 

office@maxcom.pl 
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