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Handsfree gesprek

1. Open SIM- en batterĳdeksel

2. Plaats SIM-kaart

7. Kies de passende stekker

EU

3. Plaats batterĳ en sluit deksel

4. Bevestig steun

VK

8. Bevestig deze aan de voedingsadapter

US

9. Steek de USB-kabel in de telefoon en in de voedingsadapter
A B

5. Bevestig steun

10. Steek de voedingsadapter in de wandcontactdoos en schakel de telefoon in
door op
te drukken.

NL

NL
6. Sluit de kabel van de telefoonhoorn aan

UW TELEFOON IS NU GEREED VOOR GEBRUIK.
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2. BASISFUNCTIES

3. SLIMME FUNCTIES

Essence is een gewone zakelijke telefoon zoals u die gewend bent. Telefoneren functioneert op
dezelfde manier als met uw bureautelefoon, maar daarnaast biedt deze telefoon de voordelen van de
mobieletelefoontechnologie.

STIL PROFIEL
en u wordt niet gestoord door inkomende oproepen en berichten. Indien iemand u belt,
Druk op
knippert alleen de LED rechts boven en ziet u de oproep op het display.

TELEFONEREN
Neem de hoorn van de haak, kies het nummer en wacht tot de gesprekspartner opneemt.

Als u de hoorn opneemt, gaat de LED rechts boven branden.Als u door iemand gebeld wordt,
knippert de LED.

HANDSFREE TELEFONEREN

Als u een gewoon gesprek via de hoorn voert, druk dan op
en de telefoon schakelt over op
handsfree. Leg de hoorn op de haak. Indien u het gesprek weer wilt overschakelen naar de handset,
moet u de hoorn weer opnemen. U beëindigt het handsfree telefoongesprek door op
of
te
drukken.

Tijdens het handsfree telefoneren brandt de

.

ect beginnen met handsfr
en indien u een gewenste contactpersoon uit de
U kunt direct
handsfree telefoneren
telefoonlijst kiest en op
drukt. U neemt een handsfree telefoongesprek aan door op
te
drukken.

tijdens het overgaan van de telefoon wordt ingedrukt, wordt alleen het belsignaal
Als
onderdrukt.

Beheer uw contactpersonen op de telefoon of in uw browser. Wanneer u de Essence verbindt met de
JabloTool-cloud worden uw contactpersonen tussen de accounts van uw Essence, JabloTool, Google
of Exchange gesynchroniseerd. Zie www.jablotool.com en probeer het nu uit.
Contactpersoon via de telefoon toevoegen
>NIEUW CONTACT... Voer de gegevens van de contactpersoon in. Sla de wijzigingen
Druk op
te drukken. De telefoon bevestigt dit met „Contactpersoon opgeslagen“.
op door op

Als de contactpersoon is opgeslagen, kunt u een sneltoets indrukken en ingedrukt houden om
hieraan een contactpersoon toe te wijzen.
U kunt er ook voor kiezen om een contactpersoon uit de bellijst of uit een tekstbericht op te
slaan door op
te drukken.
Om het + teken te schrijven, moet twee keer op

VOLUME VAN HET GESPREK EN BELSIGNAAL
Gebruik de
en
toetsen tijdens het telefoneren om het gespreksvolume te verhogen of te
verlagen. Wanneer u niet telefoneert, verandert u met deze toetsen het volume van het belsignaal en de
geluiden.

STILSCHAKELING

NL

Soms wilt u iets aan uw collega vragen en wilt u niet dat de gesprekspartner meeluistert. In dat geval
kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen door
in te drukken en kunt u een privégesprek
voeren. Druk weer op de
toets om het telefoongesprek voort te zetten.

De LED van

knippert als het privégesprek actief is.

AFWĲZEN
Als de telefoon overgaat, kunt u op

Wanneer u opbelt, kunt u

drukken. U wijst zo de inkomende oproep af.

gebruiken om deze oproep te beëindigen.

worden gedrukt.

Contactpersoon via de telefoon bewerken
Druk op
en blader naar uw contactpersoon. Druk op
>BEWERKEN en begin te bewerken.
Sla de wijzigingen op met
, druk kort op
om getypte tekst te wissen of druk lang op
om de wijzigingen te annuleren.
Blader voor meer opties naar uw contactpersoon en druk op
. U hebt de keuze om deze
contactpersoon te BELLEN, een NIEUW CONTACT toe te voegen aan de contactpersoonlijst, een SNELTOETS
TOEWIJZEN aan deze contactpersoon, uw contactpersoon TE WISSEN, om WIS ALLE contactpersonen of
contactpersonen SYNCHRONISEREN.

SNELTOETSEN
Er zijn altijd contactpersonen met wie u vaker belt: familie, vrienden of collega's. Wijs hen toe aan 11
sneltoetsen, hetzij via de telefoon of online op www.jablotool.com en noteer hun namen op de lege
labels naast de sneltoetsen. Bewerk en print je eigen Sneltoets label – Login op JabloTool, selecteer
Contactpersonen, Print Sneltoetsen.
Opslaan door indrukken van sneltoets
3 seconden. Of druk 3 seconden lang op lege
Voer telefoonnummer in en druk lege
kies het gewenste telefoonnummer uit de lijst met contactpersonen en bevestig dit door op
drukken.

en
te

Indien u de sneltoets 3 seconden ingedrukt houdt, kunt u de opgeslagen contactpersoon

OPNIEUW KIEZEN
Als u op

.

BEHEER CONTACTPERSONEN
en wacht tot de gesprekspartner opneemt en

Kies het nummer (neem de hoorn niet op), druk op
spreekt.

Een actief stil profiel wordt aangegeven door een continu brandende LED

drukt, wordt het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw gekozen.
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zien. Houd de toets langer ingedrukt en bevestig met
om de contactpersoon onder de
sneltoets te wissen. Als de sneltoets leeg is, wordt de telefoonlijst geopend.
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Opslaan vanuit contactpersonen
Open de telefoonlijst door
in te drukken, selecteer de gewenste contactpersoon, ga vervolgens
te drukken en kies SNELTOETS TOEWIJZEN.Indien uw
naar contactpersoonopties door op
contactpersoon meer nummers heeft, moet u kiezen welk nummer u als sneltoets wilt toewijzen en
bevestig dit met
.

Knipperende sneltoetsen zijn leeg. Sneltoetsen die continu branden, hebben al een opgeslagen
nummer.
De LED van een sneltoets knippert als de daaronder opgeslagen contactpersoon u opbelt.
De LED van een sneltoets brandt als u de daaronder opgeslagen contactpersoon opbelt.
geeft aan dat u de telefoonoproep van de opgeslagen
Een langzaam knipperend
contactpersoon hebt gemist.
Om een opgeslagen contactpersoon te wissen, moet
ingedrukt en bevestigd door
in te drukken.

OPROEPGESCHIEDENIS
Om Alle oproepen te zien, kunt u op
.

drukken. Om Gemiste oproepen te zien, druk weer op

Indien
knippert, hebt u een oproep gemist. Indien
ook knippert, hebt u een
oproep gemist van een contactpersoon die onder een sneltoets is opgeslagen.

5 seconden lang worden

GESPREK IN WACHTSTAND
De functie 'gesprek in wachtstand' geeft een inkomende oproep aan zelfs als u op dat moment een
gesprek voert.

CONFERENTIEGESRPEK
Het was nog nooit zo gemakkelijk om maximaal zes personen te laten deelnemen aan een
conferentiegesprek. U hoeft alleen maar de eerste persoon op te bellen en daarna stuk voor stuk meer
deelnemers toe te voegen.
Opzetten van een conferentiegesprek
,
Bel de eerste deelnemer zoals gebruikelijk op en vraag hem om even te wachten. Druk op
en wacht tot de oproepen
kies GESPREK TOEVOEGEN... en kies nog een deelnemer. Bevestig met
tot stand gekomen zijn en iedereen elkaar kan horen. Herhaal de procedure om meer deelnemers toe te
voegen.
Privégesprek tĳdens het conferentiegesprek
Tijdens een conferentiegesprek kunt u privé spreken met een individuele deelnemer. Druk op
en kies PRIVÉ # en kies een persoon uit de lijst met alle conferentiedeelnemers. Om het privégesprek te
en kies Aan gesprek deelnemen.
beëindigen en weer terug te keren naar de conferentie druk op

NL

4. MEER GESPREKSFUNCTIES

U kunt op dezelfde manier een of meer deelnemers aan de conferentie vrijgeven. Druk tijdens
, kies GEKOZEN AFSLUITEN # en selecteer uit een lijst met
een conferentiegesprek op
conferentiedeelnemers.
U kunt de deelnemer ook vragen om eenvoudigweg hun hoorn op te leggen.

Om de functie 'gesprek in wachtstand' te gebruiken, moet u controleren of u deze hebt
geactiveerd in INSTELLINGEN > OPROEPEN.

OPROEPOMLEIDING
Als u langere tijd niet aanwezig bent, kunt u inkomende oproepen omleiden naar een collega of naar uw
> INSTELLINGEN > GESPREKKEN INSTELLEN > DOORSCHAKELEN om dit in
mobiele telefoon. Druk op
te stellen.
Alle oproepen
Bij ingesprek

Leidt alle oproepen om.
Wanneer u door iemand wordt opgebeld en u bent in gesprek met iemand
anders.
Bij geen
Wanneer u door iemand wordt opgebeld en u de oproep niet binnen 5 tot 30
antwoord
seconden beantwoordt. U stelt de tijd in als u deze omleiding activeert.
Bij onbereikbaar
Wanneer u door iemand wordt opgebeld en de telefoon uit is of geen signaal
heeft.
Alle doorsch. annul. Annuleert alle oproepomleidingen.

NL

OPROEPDOORSCHAKELING
Met de doorschakelingsfunctie kunt u de actieve oproep naar een ander telefoonnummer
doorschakelen.
Druk tijdens een inkomend gesprek op
, kies DOORSCHAKELEN... en kies de contactpersoon naar
en wacht een ogenblik. U kunt altijd op
wie u het gesprek wilt doorschakelen. Bevestig met
drukken en ANNULEREN kiezen om de doorschakeling ongedaan te maken en weer terug te keren
naar de eerste beller.

Sommige van de uitgebreide functies werken niet goed
tenzij ze worden ondersteund door uw GSM-aanbieder.
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5. OVERIGE TELEFOONFUNCTIES

Met de JabloTool-cloud wordt uw telefoon met elke browser verbonden en worden uw
contactpersoongegevens gesynchroniseerd en tegelijkertijd beveiligd.

MESSAGING
U kunt tekstberichten lezen en opstellen via de telefoon. U kunt tekstberichten lezen online op
www.jablotool.com, wat comfortabeler is.
Wanneer u een bericht ontvangt, krijgt u hiervan een melding op het display.
lang indrukken om
toets om naar beneden te bladeren. Andere gangbare taken
het bericht te openen. Gebruik de
zoals beantwoorden, doorsturen, verwijderen of nummer opslaan en berichtdetails zijn beschikbaar
.
onder
Berichtgeheugen
Het berichtgeheugen in de telefoon is beperkt tot een totaal van 100 inkomende en verzonden
berichten. Als de limiet is bereikt, worden de oudste berichten automatisch gewist om ruimte te maken
voor nieuwe berichten. Berichten in de telefoon worden gekopieerd naar de JabloTool-cloud. Zie de
volgende pagina of www.jablocom.com/jablotool voor meer informatie.
Berichten opstellen
, kies BERICHTEN en SCHRIJF NIEUW... Schrijf het
Open het berichtenmenu door te drukken op
bericht met behulp van de multitapmethode. Om speciale tekens in te voegen, terug te keren zonder te
en kies de gewenste optie. De
toets wist
verzenden of opnieuw wilt beginnen, druk op
en
pijlen kunt u navigeren.
letters, met
Om het bericht te verzenden, druk op
en druk óf op een sneltoets, kies vanuit de telefoonlijst
óf voer rechtstreeks een telefoonnummer in en bevestig met
. U ontvangt een
met
ontvangstbevestiging als het bericht is afgeleverd.

Indien u veel belt, kunt u een headset gebruiken. Steek de headset met connector RJ-11 in de
2 × 3,5 mm plugadapter (apart leverbaar) en sluit de adapter aan op de Essence in plaats van op de
hoorn. Stel de headsetmodus in via
> INSTELLINGEN > TELEFOON > HEADSET ACTIEF.
in te drukken. Als
Voer een nummer in of kies een contactpersoon en start de oproep door
u
indrukt, is de oproep een gewone handsfree oproep, maar dan zonder headset.
Om een oproep te beëindigen of af te wijzen, druk op

.

TELEFOONINSTELLING
Druk op

Wanneer u de Essence verbindt met de JabloTool-cloud worden uw contactpersonen tussen de
accounts van uw Essence, JabloTool, Google of Exchange gesynchroniseerd. Ook uw tekstberichten
worden gesynchroniseerd en wordt hiervan een back-up gemaakt.
Registratie bij www.jablotool.com is kosteloos. Voordat u de cloudfuncties gaat gebruiken, moet
u gegevens op uw SIM-kaart activeren.

BEHEER VAN CONTACTPERSONEN
Beheer al uw contactpersonen in uw browser. Maak het gebruiksvriendelijk en snel.
Contactpersonen altĳd gesynchroniseerd
Houd uw contactpersonen altijd up-to-date. U hoeft hen alleen maar te synchroniseren met uw
Google- of Microsoft Exchange-contactpersonen. Meld u aan bij uw account op www.jablotool.com
en JabloTool begeleidt u verder.
Nieuwe contactpersonen toevoegen is eenvoudig
Meld u aan bij JabloTool. Selecteer Contactpersonen, Nieuwe toevoegen en vul de gegevens van
de contactpersonen in. Bewerk uw contactpersonen met het blauwe pensymbool en verwijder
contactpersonen met de rode vuilnisbak.

BELLĲSTEN ALTĲD BĲ DE HAND
Controleer uw gemiste oproepen waar u ook bent. Inkomende en uitgaande oproepen zijn altijd
beschikbaar. Exporteer een lijst met oproepen naar een bestand voor toekomstige doeleinden.

HEADSETONDERSTEUNING

NL

6. JABLOTOOL-CLOUD

TEKSTBERICHTEN
Lees en schrijf SMS-berichten vanaf Essence zelfs als u niet op kantoor bent.

TELEFOONADMINISTRATIE
Pas de instellingen van uw telefoons aan en update de software vanaf elke webbrowser. U hoeft alleen
maar verbinding te maken met Jablotool en firmware-update te kiezen.

Voor meer informatie bezoek www.jablocom.com/jablotool/jablotool-for-phones/.

> INSTELLINGEN > TELEFOON om de DATUM & TIJD,TAAL en DISPLAY CONTRAST in te stellen.

> INSTELLINGEN > GELUID om het volume van het inkomende belsignaal in te stellen
Druk op
(GELUIDSSTERKTE), kies de beltoon (RINGTONE), SMS ALERT, stel het volume in als u met de handset
(HANDSETVOLUME) / handsfree (HANDSFREEVOLUME) spreekt en stel de toetsgeluiden in TOETSENBORD GELUID.
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7. FOUTOPSPORING

8. VEILIGHEID EN GARANTIE

JABLOCOM is voortdurend bezig om de software van Essence te verbeteren. Indien u merkt
dat uw telefoon niet naar behoren werkt, wordt u geadviseerd om te controleren of u de
nieuwste firmwareversie gebruikt. Maak verbinding met uw telefoon in www.jablotool.com en
kies Firmware-update.

JABLOCOM s.r.o. V Nivách 12, 46601, Czech Republic, Ondernemend nummer van de vergunning: 27275841
verklaart de fabrikant op zijn eigen verantwoordelijkheid dat het product

Download handleiding en tips voor het oplossen van problemen op
www.jablocom.com/help.

Ik kan geen verbinding maken met de telefoon in www.jablotool.com
a. Zijn de gegevens geactiveerd op uw SIM-kaart? Wend u tot uw netwerkaanbieder.
b. Is het signaal sterk genoeg? Houd
ingedrukt tot u het symbool voor de
signaalsterkte ziet.
Het signaal moet minstens 50 % zijn. U kunt de displaymodus weer wijzigen als u
weer ingedrukt houdt.
c. Kies
, INSTELLINGEN > NETWERK > APN om uw parameters van het internettoegangspunt
te zien. Zijn de parameters correct? Wend u tot uw netwerkaanbieder en vul correcte
parameters in.
Ontvangst-signaal in Essence is laag
Schakel netwerk modus om naar 2G. Netwerk Operator geeft soms beter signaal op
2G-netwerk. Selecteer
, INSTELLINGEN > NETWERK > NETWERKMODUS.

NL

CONFORMITEITSVERKLARING
Essence Mobile Desktop Phone model GDP-06
voldoet aan de volgende wetgeving, normen en geharmoniseerde normen, met inbegrip van wijzigingen, wanneer het product wordt
gebruikt voor het beoogde doel:
Radio and Telecommunications Terminal Equipment
Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive), EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V5.2.1, EN 301 908-2 V5.2.1, EN300 440-2 V1.4.1
EMC, EMI
EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-24 V1.5.1, EN 550 22:2006, EN 550 24:1998
Health and safety requirements (SAR)
EN 60950-1:2006, EN 623 11:2008, EN 50566:2013
De hoogste waarde van straling gemeten volgens de IEC 62209-2:2010 definitie lager dan de SAR-limieten voor de blootstelling van de
radiogolven 2W/kg.
ROHS
Directive 2011/65/EU, EN 505 81:2012
Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten Directive 2009/125/EC
Het product maakt gebruik van de UMTS / HSDPA draadloze module MU509-b, gefabriceerd door Huawei, met behulp van GSM / GPRS
/ EDGE 850/900/1800/1900MHz en WCDMA / HSDPA 900/2100MHz en heeft een aparte verklaring van overeenstemming.
Notified Body nummer: 0682
De hierboven genoemde product voldoet aan de essentiële eisen van de desbetreffende richtlijnen en draagt het CE-merk
dienovereenkomstig.
Jablonec nad Nisou, 7. 3. 2014

Jiří Meloun
CEO

GARANTIE
Beperkte garantie:
Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert JABLOCOM s.r.o. dat dit product vrij is van gebreken in ontwerp, materiaal
en arbeid op het moment dat het gekocht wordt door een klant en voor een daarop volgende minimale garantieperiode uit hoofde van de
geldende nationale wetgeving. Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan
de leverancier bij wie u het product hebt gekocht.De gebreken zullen kosteloos worden verholpen door reparatie of, ter beoordeling van
ons, door vervanging van het toestel.
Garantievoorwaarden:
Indien u beroep doet op de garantie moet het product worden geretourneerd aan uw leverancier. De garantie is alleen geldig als aan alle
volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) Het product wordt geretourneerd met alle toebehoren in de originele verpakking,
b) Het originele aankoopbewijs dat aan de koper is overhandigd door de leverancier waarop de datum van aankoop staat en de met het
product corresponderende IMEI, wordt met het te repareren of te vervangen product overlegd,
c) Kunststof onderdelen, kabels of toebehoren die bij het product behoren, mogen geen zichtbare schade vertonen,
d) Het product vertoont geen sporen van contact met een vloeistof,
e) De garantieverzegeling is niet verbroken,
f)
Het defect moet schriftelijk worden beschreven.
Deze garantie dekt geen defecten die zijn ontstaan door onjuist of onredelijk gebruik, daaronder begrepen doch niet daartoe
beperkt enig ander gebruik dan het gebruik waarvoor het betreffende product bestemd is, conform de instructies voor het
gebruik en onderhoud van het betreffende product. Evenmin biedt deze garantie dekking voor defecten aan het product
die het gevolg zijn van een ongeluk, wijziging of aanpassing, ondeskundige reparatie of natuurrampen.Deze garantie geldt
niet voor verbruiksartikelen met een beperkte levensduur zoals batterijen of accessoires.De garantie geldt evenmin voor
modules van andere leveranciers zoals SIM-kaarten van de GSM-aanbieder.
Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de
consument ten opzichte van de leverancier die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontract.
Onder geen voorwaarde zal JABLOCOM aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere,
incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook, bijv. door een incorrecte configuratie van de telefoon.
Raadpleeg voor meer informatie de servicevoorwaarden op www.jablotool.com.
Sommige functies en eigenschappen zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk.
Aangezien het product onderhevig is aan continue verdere ontwikkeling, behoudt JABLOCOM zich het recht voor om zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan alle producten die in dit document staan beschreven.
Informatie inzake afvalverwijdering
Zorg ervoor dat de telefoon onbruikbaar is voordat deze wordt afgedankt.Als apparatuur wordt afgedankt, moet dit gebeuren conform de
relevante nationale regelgeving inzake afvalverwijdering.
© Copyright 2015 van JABLOCOM. Alle rechten voorbehouden
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan gevaarlijk en /of illegaal zijn.
U bent zelf verantwoordelijk hoe u uw toestel gebruikt en voor de gevolgen van dit gebruik. Schakel de telefoon niet in op plaatsen waar
het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
Kleine kinderen
Laat uw telefoon en accessoires niet achter in het bereik van kleine kinderen en laat hen er niet mee spelen. Zij zouden zichzelf of anderen
ermee kunnen verwonden of ze kunnen per ongeluk de telefoon beschadigen. Uw telefoon bevat kleine onderdelen met scherpe randen
waardoor een verwonding kan ontstaan. Losse onderdelen kunnen ook een verstikkingsgevaar veroorzaken.
Interferentie
Uw telefoon bevat een zender en ontvanger. Als de telefoon is ingeschakeld, ontvangt en verzendt deze RF-energie. Om te voldoen aan
de internationale richtlijnen voor de blootstelling aan radiogolven, de telefoon zich in een positie waar de afstand van de gebruiker lichaam
is normaal gesproken groter dan 20 cm worden geplaatst. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van de telefoon in de buurt van
persoonlijke medische apparaten, zoals pacemakers en gehoorapparaten.Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor interferentie die de
prestaties kunnen beïnvloeden.
Draadloze telefoons kunnen interferentie in vliegtuigen veroorzaken.
Wij (JABLOCOM) zijn niet verantwoordelijk voor storing van de radio- of televisieontvangst die het resultaat is van ongeautoriseerde
modificaties aan het toestel. Door dergelijke modificaties kan de gebruiker de bevoegdheid verliezen om deze apparatuur te bedienen.
Uw telefoon is ontworpen om de blootstellingsgrenzen voor radiogolven die worden aanbevolen in internationale richtlijnen niet te
overschrijden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veiligheidsmarges
die tot doel hebben alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand, te beschermen.
Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit
toestel moet alle ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Deze apparatuur genereert, verbruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken.Er is echter geen garantie dat
interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie.
Pacemakers
Fabrikanten van pacemakers raden aan om een minimale afstand van 20 cm aan te houden tussen een mobiele telefoon en een
pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Houd daarom de telefoon op een afstand van meer dan 20 cm
van uw pacemaker.
Gehoorapparaten
Personen met gehoorapparaten of andere cochleaire implantaten kunnen stoorgeluiden ondervinden bij het gebruik van draadloze
telefoons of in de nabijheid hiervan. Het interferentieniveau is afhankelijk van het type gehoorapparaat en de afstand tot de storingsbron.
Vergroting van de afstand kan de interferentie reduceren. Raadpleeg de fabrikant van uw gehoorapparaat voor alternatieven.
Medische apparatuur
Raadpleeg uw arts en de fabrikant van de telefoon om te bepalen of uw telefoon effect kan hebben op de werking van uw medische
apparaten.
Ziekenhuizen
Schakel uw draadloze telefoon uit wanneer dat wordt voorgeschreven in ziekenhuizen, klinieken of zorginstellingen. Deze verzoeken zijn
bedoeld om mogelijke interferentie met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.
Explosieve omgevingen
Op plaatsen met potentiële explosieve atmosferen moeten alle aanwijzingen worden opgevolgd om draadloze apparaten zoals uw telefoon
of andere radioapparatuur uit te schakelen. Onder ruimtes met potentiële atmosferen vallen benzinestations, onderdekken op boten,
plekken waar brandstof of chemicaliën worden opgeslagen of overgeslagen en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals graan,
stof of metaalpoeder bevat.
Ontstekingen en ontstekingsruimtes
Schakel uw mobiele telefoon of draadloze toestel uit in ontstekingsruimtes met het opschrift “zend- en ontvangstapparatuur” of
“elektronische apparaten” om te vermijden dat hierdoor ontstekingen plaatsvinden. Neem beperkingen in acht en houd u aan regels en
voorschriften. Gebruik alleen de normale positie.

NL

Probeer niet om uw telefoon of accessoires te demonteren. Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of
gerepareerd.Indien uw telefoon of toebehoren in water is ondergedompeld, doorboord of hard is gevallen, moet u het toestel eerst laten
onderzoeken door een erkend servicecenter.
Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
Verf uw telefoon of accessoires niet.
Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan open vuur of brandende tabaksproducten.
Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan vloeistoffen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
Vermijd stoten, gooien, vallen en buigen van uw telefoon en accessoires.
Maak geen gebruik van bijtende chemicaliën, reinigingsoplossingen of sterke schoonmaakmiddelen om het toestel te reinigen.
Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan extreme temperaturen, minimum -10 en maximum +55 graden Celsius.
Batterij en batterijlader & veiligheid
Gebruik uitsluitend door JABLOCOM goedgekeurde accessoires en batterijen.Sluit geen incompatibele producten of accessoires aan.
Zorg ervoor dat de contacten van batterijen niet in contact komen met of worden kortgesloten door metalen objecten zoals munten of
sleutelringen.
Gebruik de batterij en de voedingsadapter alleen waarvoor deze bedoeld zijn.Gebruik nooit een adapter of batterij die beschadigd is.
De telefoon is ontworpen om te worden gevoed door de voedingsadapter. De beperkte capaciteit van de back-upbatterij is alleen bedoeld
voor noodoproepen ingeval de stroom is uitgevallen.
Uw telefoon kan warm worden tijdens het opladen en tijdens het normale gebruik.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens te maken.
Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnen. Uw telefoon is niet waterbestendig.
Lees de bedieningshandleiding voor uitgebreide veiligheidsinstructies wanneer u het toestel op een ander apparaat aansluit.
Net als alle draadloze telefoons werkt dit toestel op radiosignalen die niet onder alle omstandigheden een verbinding garanderen.Vertrouw
voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld noodgevallen) daarom nooit alleen op een draadloze telefoon.
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