Verbindingen

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een
bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke
herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust
dient te zijn.

13. OPLAADLAMPJE (

)

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

14. MENU/OK (

Basisstation
INHOUD VAN HET PAKKET
1 Basisstation, 1 Draadloze handset, 1 Voedingsadapter, 1
Alarmeringshanger, 1 Hangeroplader, 1 koord met ontsluitingsclip, 1
Telefoonaansluitsnoer, 1 NiMh batterij, 1 Beknopte gebruikershandleiding

INSTALLATIE
De telefoon aansluiten
Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de
wandcontactdoos voor de telefoon (B).
Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en
verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.
Oplader: Verbindt de voedingsadapter van de hanger met de netvoeding (D).

De batterij aansluiten
Steek de batterijconnector stevig in de
stekkerbus aan de binnenkant van het
batterijvakje van de handset.
Zet de meegeleverde batterij zoals
aangegeven er in.
Zorg ervoor dat het deksel plat tegen
het batterijvakje ligt en schuif het
daarna omhoog totdat u een klik hoort.
De telefoon vraagt u bij de eerste keer opstarten om de gewenste taal
te kiezen.

De batterijen opladen
Laadt de batterijen voor minstens 16 uur op wanneer u de handset en de
alarmeringshanger voor de eerste keer oplaadt.

OVERZICHT
Basisstation
1.

/HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon
inactief is.

2. IN GEBRUIK
Het staat AAN wanneer een handset wordt gebruikt of als het
antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.
Het staat aan wanneer een handset geregistreerd wordt.
Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is of als de
handset(s) afgemeld wordt/worden.
Het knippert wanneer een andere telefoon gebruik maakt van dezelfde
lijn.

3. BERICHTENTELLER
Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is.

4.

/OVERSLAAN

Druk op deze knop om een bericht over te slaan.

5. VOL (

Alarmeringshanger (SOS-PRO295)

/HERHALEN

Druk op deze knop om een bericht te herhalen.
Druk tweemaal op deze knop om het vorige bericht af te spelen.

Handset
11. OORDOPJE
12. LCD DISPLAY

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Handset

10.

)

Druk op deze knop om het volume te verhogen tijdens het afspelen van
een bericht. Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te
verhogen terwijl de telefoon inactief is.

6.

/AFSPELEN/STOP

Druk op deze knop om het afspelen van berichten te starten of te
stoppen.

7.

/ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)

Druk op deze knop om het ingebouwde antwoordapparaat aan of uit te
zetten.

8.

/WISSEN

Druk op deze knop om het bericht dat nu afspeelt te wissen.
Druk lang op deze knop om alle oude berichten te wissen wanneer de
telefoon niet gebruikt wordt.

9. VOL (

)

Druk op deze knop om het volume te verlagen tijdens het afspelen van
een bericht. Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te
verlagen terwijl de telefoon inactief is.

)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het
hoofdmenu.
In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.
Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet /
telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

15. OMHOOG/OPROEPLIJST (

)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de
oproeplijst.
In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.
In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk
hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.
In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links
te verplaatsen.
Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.
Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te
verhogen.

16. SPREKEN AAN (

)

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om
een oproep te maken met het oordopje in uw oor.
In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk
hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken
met het oordopje in uw oor.
Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te
beantwoorden met het oordopje in uw oor.

17. OMLAAG/LIJST VAN LAATST GEDRAAIDE NUMMERS
(

)

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen
en terug te keren naar het inactieve scherm.
In de te bewerken/menu stand: Druk hierop om terug te keren naar het
vorige menu.
In de te bewerken/menu stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om
terug te keren naar het INACTIEVE scherm.
In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de
handset uit te zetten.
Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset aan te zetten als de
handset uit staat.

23. ALFANUMERIEKE TOETSENBORD. STERRETJE (
HEKJE (

),

)

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een
cijfer / letter / leesteken / / in te voeren.
knop in de inactieve stand: Druk op deze knop en houdt deze
ingedrukt om het toetsenbordslot te activeren of te deactiveren.
knop in de inactieve stand: Druk op deze knop en houdt deze
ingedrukt om de bel aan of uit te zetten.
0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken
stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze
in te lassen.

24. R
Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een nieuwe oproep te
beantwoorden als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachtstand bij
uw dienstverlener.

25. TELEFOONBOEK (

)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het
telefoonboek te krijgen.

ALARMERINGSHANGER
26. SOS: In de inactieve stand drukt u op de op uw handset
geprogrammeerde opeenvolgende nummers van noodoproepen.
In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om
de noodoproep(en) te stoppen.

27.

)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de
lijst van laatst gedraaide nummers.
In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.
In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk
hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.
In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar
rechts te verplaatsen.
Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.
Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te
verlagen.

18. LUIDSPREKER (

22. SPREKEN UIT (

)

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om
een oproep te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om
naar het oordopje te schakelen.
In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk
hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken
met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te
schakelen.
Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te
beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar
het oordopje te schakelen.

19. MICROFOON
20. SOS
In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 1 seconde ingedrukt om
toegang te krijgen tot de reeks van noodoproepen in uw handset.
In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om
de noodoproep(en) te stoppen.

21. ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) (

)

In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het
inactieve scherm.
In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige
menu.
In de submenu stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te
keren naar het inactieve scherm.
In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een
teken/getal te wissen.
In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt
deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.
Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te
hervatten.
Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om de bel van de handset uit
te zetten.
In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te
roepen.

Tijdens een gesprek: verhoog of verlaag het volume van
/
het gesprek.Tijdens het rinkelen van de bel: verhoog of verlaag het
belvolume.
Druk 2 seconden lang op
om een omzetting (‘flash’) tot stand te
brengen zodat u een tweede binnenkomende oproep kunt
beantwoorden.
28. Druk op M1 om het directe geheugennummer 1 te bellen.
29. Druk op M2 om het directe geheugennummer 2 te bellen.

30. OPNIEUW INSTELLEN
31. Microfoon
32. LED indicator
(Paars)

- Constant AAN: Afmelden
- Langzaam knipperend: Aangemeld maar het basisstation
is onbereikbaar, zoekend of buiten bereik.
(Blauw)
- Constant AAN: In het basisstation en volledig opgeladen.
- Drie seconden constant AAN en zendt een lange pieptoon
uit. Succesvol aangemeld.
- Dubbel knipperend: Van de haak.
- Dubbel knipperend en twee seconden AAN als het net van
de haak is. Van de haak maar het signaal is zwak. Drie
snelle pieptonen elke 10 seconden.
- Kort knipperend: In de inactieve stand en uit de oplader; de
hanger is in de stand-by stand.

- Lang knipperend: In de inactieve stand en uit de oplader.
Continue knipperend: Gaat over en kan gehoord worden.
(Rood)

- Continue in de oplader; De hanger laadt op.
- Lang knipperend: Het batterijniveau is laag en we horen
een korte dubbele pieptoon.
(Rood/Blauw)
- Gepaarde stand na het indrukken van de Vol(+) en Vol(-)
toetsen en 10 seconden ingedrukt houden.

33. LUIDSPREKER
34. OPLAADCONTACTPUNTEN

MENU-INSTELLINGEN
De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier
ingesteld:
Druk op de Menu/OK

knop om het hoofdmenu te openen. Gebruik

daarna de ▼/▲ knoppen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door
op de Menu/OK
knop te drukken.
De vooraf door de fabriek ingestelde PIN code is 0000.

Bijvoorbeeld: Stel de taal in op de handset
Druk op MENU/OK
, druk op ▼/▲ om Handset Instellingen (HS
Settings) te kiezen, druk op MENU/OK
, druk op ▼/▲ om Taal te
kiezen, druk op MENU/OK
, druk daarna op ▼/▲ om de gewenste
taal te kiezen en druk dan op MENU/OK om dit te bevestigen.

Handset
TELEFOONBOEK

►BEKIJK DE LIJST
Onder een rubriek ►TOEVOEGEN ►BEKIJKEN ►BEWERKEN
►WISSEN ►ALLES WISSEN ►TB STATUS ►SNELKIES

BELLIJST

►BUITENBEREIK
Onder een rubriek ►TOEV AAN TB ►WISSEN ►ALLES WISSEN
►DETAILS ►CATEGORIE

INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION

►BASIS BEL ►BELVOLUME ►HANDSET VERWIJDEREN
►KIESMODUS ►FLASH TIJD ►PIN WIJZIG.

INSTELLINGEN VAN DE HANDSET

►BELINSTELLING ►TOONINSTELLING ►BASIS SELEC ►TAAL
►NW NAAM HS ►HS DISPLAY ►AUTOMATISCH ANTW
DIRECT BELLEN ►M1-M2-M3-M4
SOS INSTELLINGEN ►SOS NUMMER ►SOS BERICHT ►SOS
TAAL

DATUM & TIJD

►DATUMFORMAAT ►TIJDFORMAAT ►TIJD INSTELLEN ►DATUM
INSTELLEN
ALARM ►AAN ►UIT
REGISTRATIE ►BASISSTATION 1, 2, 3 of 4
STANDAARD INSTELLING ►PIN? standaard is 0000

handsetnummer in.
NB: Als er maar één draadloze handset op het basisstation
aangemeld is, is Interne Oproep niet beschikbaar.

Alle handsets oproepen
Druk op C / MUTE

. Voer op het toetsenbord ‘9’ in.

Een externe oproep overzetten
Druk op MENU/OK
en kies m.b.v. ▼/▲ om INTERCOM te
selecteren. Druk nogmaals op MENU/OK
.
Voer op het toetsenbord het nummer van de gewenste handset in.
Nadat er verbinding tot stand gekomen is, sluit u de oproep op de
handset af.

Conferentiegesprek
Druk op MENU/OK
en kies m.b.v. ▼/▲ om INTERCOM te
selecteren. Druk nogmaals op MENU/OK
.
Voer op het toetsenbord het nummer van de gewenste handset in.
Nadat er verbinding tot stand gekomen is, drukt u op
en houdt deze
ingedrukt totdat CONFERENTIE verschijnt.
NB: Als een deelnemer ophangt tijdens een conferentiegesprek
blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden.

TELEFOONBOEK
U kunt maximaal 50 privé telefoonnummers met bijbehorende namen
opslaan in de draadloze handset en het basisstation. Elke invoer kan
maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 12 tekens voor de
naam. U kunt ook verschillende beltonen kiezen voor uw opgeslagen
telefoonnummers.
Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.

Een nieuwe invoer toevoegen

ANTWOORDAPPARAAT

►WEERG BDSCHP ►ALLES WISSEN ►MEMO ►ANTW AAN/UIT
►ANTW INSTEL (ANTW MODUS, ANTW TAAL, UITG BS INST, ANTW
VERTR, OPNAMETIJD, COMPRESSIE, BS FILTER, REMOTE TOEG,
PIN WIJZIG)

In de inactieve stand:
Druk op MENU/OK
en kies m.b.v. ▼/▲ TELEFOONBOEK om
toegang te krijgen tot de lijst met nummers/namen (of de lege lijst).
Druk op MENU/OK
en kies m.b.v. ▼/▲ TOEVOEGEN.
Druk op MENU/OK
om NAAM te kiezen; voer de naam in.
Druk op MENU/OK
om NUMMER te kiezen; voer het nummer in.
Druk op MENU/OK
en op ▼/▲ om de gewenste beltoon voor uw
invoer te kiezen.
Druk op MENU/OK
om dit te bewaren.

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

DIRECT GEHEUGEN

NB: Handset, alarmeringshanger en basisstation zijn vooraf aangemeld.
Tot maximaal 5 handsets kunnen op een basisstation aangemeld
worden.
De PIN code is 0000 in geval van opnieuw registreren.

Uw AMPLIDECT295 SOS-PRO basisstation kan ook als een extra
handset verbonden worden met sommige specifieke handsets/apparaten
zoals onze PhotoDECT295 of SOS-PRO295 hanger, welke Direct
Geheugen nummers in het basisstation geprogrammeerd moeten
hebben. Deze nummers (maximaal 4) moeten via de regulaire handset
toegevoegd worden.
Op de handset: Druk op MENU / OK
, en op ▼/▲ om DIR BELLEN
te kiezen.
Druk op MENU/OK
en ▼/▲ om M1, M2, M3 of M4 te kiezen.
Druk op MENU/OK
, voer het nummer in en druk daarna op OK.

Registratie van een handset
Op de handset: Druk op MENU/OK
en op ▼/▲ om REGISTRATIE
te kiezen, druk op MENU/OK
en op ▼/▲ om BASISSTATION (1-4)
te kiezen, druk op MENU/OK
en voer de 4-cijferige PIN voor het
basisstation in.
Tegelijkertijd op het Basisstation: Druk op het basisstation op
/HANDSET OPZOEKER en houdt deze ingedrukt om toegang tot de
registratiestand te krijgen.
Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een
bevestigingpiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand
terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display
van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

Registratie van de Alarmeringshanger
Op het basisstation: Druk op het basisstation op
/HANDSET
OPZOEKER en houdt deze ingedrukt om toegang tot the registratiestand
te krijgen.
Op de Alarmeringshanger: Druk tegelijkertijd op VOL+ en VOL- totdat
de LED op de hanger van rood naar blauw en v.v. wisselt. Zet de hanger
dichtbij de oplader. Een lange pieptoon wordt gehoord en de LED is een
poosje blauwgekleurd als de registratie gelukt is.

Afmelden
Op de handset: Druk op MENU/OK

, kies m.b.v. ▼/▲ BASIS INST,

druk op MENU/OK
, kies m.b.v. ▼/▲ HANDSET VERW, druk op
MENU/OK
, voer de PIN 0000 in, druk op MENU/OK
, kies
m.b.v. ▼/▲ de handset die u wilt afmelden en druk op MENU/OK
om dit te bevestigen.

INTERCOM
Interne oproep
Druk op C / MUTE

en voer op het toetsenbord het gewenste

UW HANGER GEBRUIKEN
SOS Noodoproepen
SOS Instellingen in de Handset
U moet de SOS nummers instellen voordat u SOS noodoproepen kunt
maken met de hanger of handset.

De handset gebruiken:
Druk op de LINKER SOFTKEY
en ▼/▲ om SOS INSTELLINGEN
te kiezen.
Druk op de LINKER SOFTKEY
om SOS NUMMER te tonen.
Druk op de LINKER SOFTKEY
en ▼/▲ om het te bewerken SOS
NUMMER (SOS 1, SOS 2, SOS 3 of SOS 4) te kiezen.
Druk op de LINKER SOFTKEY en voer een nieuw nummer in of bewerk
een reeds opgeslagen nummer.
Druk op de LINKER SOFTKEY
om dit te bevestigen of op de
RECHTER SOFTKEY om dit te wissen.

SOS Noodoproepen maken

ingedrukt om toegang tot de reeks van noodnummers van SOS 1 tot SOS
4 te krijgen. Een oproep zal eerst naar het SOS 1 nummer gemaakt
worden. Als SOS 1 niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt,
wordt het SOS 2 nummer opgeroepen (enzovoort).
NB: De opgeroepen partij die het SOS-bericht ontvangt moet * en een
willekeurige nummertoets op zijn/haar telefoon indrukken op de SOS oproep
te openen. Daarna zal de noodoproep open blijven door elke twee minuten
een willekeurige nummertoets op zijn/haar telefoon in te drukken.

SOS-Berichten opnemen
U kunt een aangepast SOS bericht opnemen dat afspeelt als u een SOS
noodoproep maakt; zoniet dan wordt het standaard bericht afgespeeld.

De handset gebruiken:
Druk op de LINKER SOFTKEY
en ▼/▲ om SOS INSTELLINGEN
te kiezen.
Druk op de LINKER SOFTKEY
en ▼/▲ om SOS-BERICHT te
kiezen.
Druk op de LINKER SOFTKEY
en ▼/▲ om BERICHT OPNEMEN
te kiezen.
Druk op de LINKER SOFTKEY om opnemen van SOS berichten te
starten OPNEMEN verschijnt op het display.
Druk op de LINKER SOFTKEY
om uw SOS-bericht te bewaren.
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Zet het antwoordapparaat uit

*

Voer de 4-cijferige Toegang-opAfstand PIN in

NB:
De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN
BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is en
de beantwoordingstand staat op BEANTWOORDEN & OPNEMEN.
Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN
stand nadat enkele berichten zijn gewist.
U kunt GEEN nieuwe berichten wissen zonder dat u er naar geluisterd
heeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basisinformatie
Geldend bereik v/d
handset

Binnenshuis: 50m / Buitenshuis: 300m

Geldend bereik v/d
hanger

Binnenshuis: 30m / Buitenshuis: 200m

Werkingstijd v/d handset

Stand-by tijd: ca. 100 uur
Spreektijd: ca. 10 uur

Werkingstijd v/d hanger

Stand-by tijd: ca. 180 uur
Spreektijd: ca. 6 uur

SOS Berichten afspelen
De handset gebruiken:
Druk op de LINKER SOFTKEY
te kiezen.
Druk op de LINKER SOFTKEY
kiezen.
Druk op de LINKER SOFTKEY
Druk op de LINKER SOFTKEY
starten.
Druk op de LINKER SOFTKEY
stoppen.

RF Parameter

en ▼/▲ om SOS INSTELLINGEN
en ▼/▲ om SOS-BERICHT te
om WEERGAVE te tonen.
om SOS-BERICHT AFSPELEN te
om SOS-BERICHT AFSPELEN te

U kunt geheugennummers (M1 en M2) in de handset bewaren. U kunt
dan deze nummers m.b.v. de geheugentoetsen direct draaien vanuit de
inactieve stand.

Oproepen maken m.b.v. de Direct Geheugen toetsen
Met gebruik van de hanger:
Druk op M1 of M2 om een in de handset opgeslagen geheugennummer
te bellen.

ANTWOORDAPPARAAT
Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd
antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen
opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan
binnen een maximale opnametijd van ca. 15 minuten. U kunt behalve
binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers
van uw telefoon opnemen.
Druk op
/ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT) om het
apparaat AAN of UIT te zetten.

AFSTANDSBEDIENING
Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of
UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een
andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.
1. Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.
2. Druk op
als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en
Uitgaande Mededelingen (UGM) begint af te spelen.
3. Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is
0000).
4. Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te
voeren.
Functies
Terwijl er geen bericht afspeelt

Terwijl er een bericht afspeelt

2

Wist het bericht dat nu afspeelt

Druk op de hanger op de SOS toets om toegang tot de reeks van
noodnummers van SOS 1 tot SOS 4 te krijgen (loopt 3x rond). Een
oproep zal eerst naar het SOS 1 nummer gemaakt worden. Als SOS 1
niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het SOS 2
nummer opgeroepen (enzovoort).

4

Herhaalt het bericht dat nu afspeelt
vanaf het begin. Druk tweemaal op ‘4’
om het vorige bericht af te spelen.

De handset gebruiken:

7

Druk op de handset op de SOS toets en houdt deze 3 seconden

8

Met gebruik van de hanger:
5

Speel het bericht af
Druk op ‘6’ om het volgende bericht
af te spelen.

6

1,88GHz tot 1,9GHz

Aantal kanalen

10

Voeding
Basisstation

Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer 6V; 450mA adapter

Oplader

Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer 6V; 450mA adapter

Handset

2,4V; 500mAH oplaadbare NiMh batterij

GARANTIE

Direct Geheugen toetsen

Toets

Frequentie

Zet het antwoordapparaat aan
Stopt het bericht dat nu afspeelt

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert
Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of
vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem
ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze
website op www.geemarc.com.
Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden
niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het
product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende
Geemarc vertegenwoordiger is.
De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke
rechten.
BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW
GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR
HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.
NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

VERKLARINGEN
CE Richtlijnen
Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG
betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.
De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Recycle richtlijnen
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels:
WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun
nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt
te maken.
Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg
met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:
- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe
geschikte AEEA container.
Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw
apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.
Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke
gezondheid en beschermt u het milieu.

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op
www.geemarc.com.

Telefoon +44 (0) 1707 387602
of fax +44 (0) 1707 832529
QUGAMPLIDECT295 SOS-PRO_NL_A3_V1.4

