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Twist 501
De Twist 501 is een draadloze telefoon om op het analoge telefoonnet aan te sluiten.
Dankzij de digitale technologie overeenkomstig de internationale standaard DECT
(GAP) bent u verzekerd van een uitstekend geluid.
Neem rustig de tijd om deze handleiding aandachtig te lezen en u vertrouwd te maken
met de talrijke functies van uw Twist 501.
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Toetsen en weergave
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Hoorn
Scherm
Herhaaltoets BIS
Menutoets
Toets “Ophangen” / Terug in
stand-by
Toets aannemen gesprek
Cijfer 1: Spatietoets
Numerieke toetsen
Sterretjestoets
Houd deze toets gedurende langere
tijd ingedrukt om blokkering van de
toetsen te activeren of deactiveren.
Cijfer 0: Houd deze toets gedurende
langere tijd ingedrukt om een interne
oproep te starten.
Microfoon
Luidsprekers (voor de bel en handenvrij gesprek)
Hekjestoets
Wisselen tussen hoofd- en kleine
letters / Bel uitzetten / Houd de toets
gedurende langere tijd ingedrukt om
een pauze in de nummervorming in te
lassen
Toets R (lang drukken op toets "9")
Controleled (knippert in geval van een
of meer oproepen tijdens uw
afwezigheid, knippert snel bij
inkomende oproep)
Navigatietoets / Instellen volume
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Weergave op de handset
Laadpeil van de batterij
Het symbool knippert wanneer de batterij leeg is.
12:03

Tijd.
Oproep wordt beantwoord.
Oproeplijst. Het symbool knippert wanneer er nieuwe oproepen in de lijst
staan.
Telefoonboek.
Naar boven/beneden door een menu scrollen
Valideren.
Bel uitgezet.
Luidspreker/handenvrij geactiveerd.
Alarm geactiveerd.
Symbool van bereik radiosignaal. Wordt weergegeven wanneer de handset
zich binnen het bereik van het radiosignaal van de basis bevindt. Knippert
wanneer de handset zich buiten het bereik van de basis bevindt of niet op de
basis is geregistreerd.

Bereik / plaatsing
Voor een zo goed mogelijk bereik dient u de basis in het midden van het werkterrein te
plaatsen. Plaats de basis niet in een nis, een kast of een stalen deur.
Het maximale bereik tussen de basis en de handset bedraagt circa 300 meter. Het
bereik is binnen een gebouw doorgaans kleiner dan buiten. Om de gebruikelijke transmissiekwaliteit te herstellen dient u de schaduwzone van de radiosignalen even te verlaten. Wanneer het bereik wordt overschreden, heeft u 10 seconden de tijd om terug te
keren naar de dekkingszone, daarna wordt de communicatie afgebroken.
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Inlichtingen over het gebruik van de batterij
Gebruik uitsluitend de oorspronkelijke batterij (Li-Ion 3.7 V / 550 mAh) evenals de
originele netadapter (7.5 VDC, 300mA). Alleen de voor de batterij aangeduide
minimale capaciteit garandeert de aangegeven autonomie van de handset (150 u. in
stand-by / 10 u. in gesprek) en de vermelde laadtijden.
De elektronische sturing zorgt ervoor dat de batterij tot de meest verscheiden laadniveaus optimaal en geleidelijk wordt opgeladen. De volledige capaciteit wordt pas na
meerdere laadcycli bereikt.
N.B.:
Het gebruik van andere batterijtypes of niet-herlaadbare batterijen kan
gevaarlijk zijn en de werking van het toestel in gevaar brengen en het zelfs
beschadigen. Batterijen mogen nooit worden kortgesloten (gevaar). Vooral
incidentele kortsluitingen bij opslag of vervoer dienen te worden vermeden.
Deze kunnen worden veroorzaakt door bv. een sleutelbos, metalen platen of
gelijkaardige voorwerpen. Zorg er tevens voor dat de batterijen niet met vetstoffen in contact kunnen komen. Wanneer de batterij niet in de handset is
geplaatst dient zij in een isolerende verpakking te worden bewaard. Houd de
contact uit de buurt van mogelijk vette voorwerpen. De batterij wordt warm
tijdens het opladen. Dat is normaal en niet gevaarlijk.

De batterij monteren

Groene stippen
Het batterijvak bevindt zich in de
handset.
Verwijder het deksel van de handset.
Plaats de batterij in het vak.
Monteer het deksel.

De batterij en het deksel moeten in de juiste richting worden gemonteerd:
- monteer de batterij zodanig dat de metalen contacten zich precies voor
die van de handset bevinden,
- de twee groene stippen op de handset en het deksel moeten boven elkaar
staan.
4
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Telefoon aansluiten

Stopcontact voor netadapter
•
•
•

Stopcontact lijnsnoer

Om uw telefoon te kunnen gebruiken, dient u het lijnsnoer en de netadapter aan te
sluiten.
Bij levering is de batterij niet opgeladen.
Plaats de handset op de basis om de batterij op te laden. De laadduur van de batterij bedraagt ongeveer 6 uur (eerste oplaadcyclus).

In de menu’s bladeren
•
•
•

Druk op
om de menu’s te openen.
Met de navigatietoets π/† aan de rechterzijde van de handset (zie pagina 2 toets
nr. 16) kunt u in de menu’s bladeren.
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Taal instellen
•

U kunt de taal instellen in het menu:
Personal set/Language (Pers.Instel./Taal)

Datum / tijd instellen
Na ingebruikname moeten datum en tijd nog worden ingesteld.
•
•
•
•

Druk op
, selecteer Tijd/Alarm middels de navigatietoets π/† en druk op
OK.
Selecteer Datum&Tijd en bevestig met OK.
Voer de datum in en bevestig met OK.
Voer de tijd in en druk op OK.

Twist 501
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Telefoneren
•
•

Vorm het gewenste nummer op het numerieke blok.
Druk op de toets
om oproep te starten.

Het gesprek beëindigen
Druk op de toets “Ophangen”.

Een oproep aannemen
•

•

Het nummer van de oproeper wordt bij een binnenkomende oproep op het scherm
van de handset weergegeven. De oproepen worden aangegeven door de bel en
doordat de controle-led op de handset snel begint te knipperen.
Druk op de toets
om de oproep aan te nemen en spreek met de oproeper..

Het gesprek beëindigen
Druk op de toets “Ophangen”.
Opmerking: Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht wanneer de
batterij vrijwel leeg is of wanneer de afstand tussen handset en basis te
groot is.

De bel uitzetten
In geval van een inkomende oproep dient u gedurende circa 3 sec op de toets
te drukken om de bel uit te zetten. Om de bel weer aan te zetten, dient u nogmaals op
deze toets te drukken.

Het volume van de hoorn / de luidspreker instellen
U beschikt over verschillend regelmogelijkheden om het volume van de hoorn of de
luidspreker tijdens een gesprek aan te passen. Let de navigatietoets π/† aan de
zijkant van het toestel kunt u het volume naar wens regelen.

De handset uitzetten
•
•

Houd de toets “Ophangen” gedurende circa 5 seconden ingedrukt.
Houd de toets “Ophangen” ingedrukt op de handset weer aan te zetten.

Alarm instellen
•
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Druk op
, selecteer Tijd/Alarm middels de navigatietoets π/† en
bevestig met OK.
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•
•

Selecteer Alarm inst. middels de navigatietoets π/† en bevestig met OK.
Selecteer de gewenste alarmfunctie (bv. Alle dagen), voer het gewenste uur in
en bevestig met OK.

Alarmmelodie instellen
•
•
•

Druk op
, selecteer Tijd/Alarm middels de navigatietoets π/† en
bevestig met OK.
Selecteer Alarmmelodie middels de navigatietoets π/† en bevestig met OK.
Selecteer de gewenste melodie en druk op OK.

Het geactiveerde alarm wordt aangegeven door
. Het alarm weerklinkt gedurende
60 seconden; u kunt het ook meteen onderbreken door een toets in te drukken.

Toetsen blokkeren
Toetsen blokkeren
•
Druk circa 3 seconden op

. Alle toetsen zijn geblokkeerd.

Toetsen deblokkeren
• Druk circa 3 seconden op

.

Lijst met gevormde nummers
Deze lijst kan tot 10 nummers bevatten.
•
•

Druk op de toets
nummer.
Druk op de toets

en selecteer met de navigatietoets π/† het gewenste
om de oproep te starten.

De lijst met gevormde nummers bewerken
•

Open de lijst met gevormde nummers. Bevestig met OK.
U beschikt over de volgende mogelijkheden:
- Nummer opsl. - Het nummer in het telefoonboek opslaan.
- Wissen - Een ingevoerd nummer wissen.
- Alles wissen - De volledige lijst wissen.

Gebruik met telefooncentrale
Uw telefoon is ontworpen om te worden aangesloten op het analoge telefoonnet en
kan tevens worden gebruikt met een telefooncentrale die instaat voor de nummervorming via spraakfrequentie en de Flash-signalisatie. U kunt de toets R invoeren (is bv.
nodig om een verbinding tot stand te brengen) door toets 9 lang ingedrukt te houden.
Twist 501
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De flashduur voor toets R kan worden ingesteld (zie hoofdstuk “Geavanceerde
instellingen”).

Paging – een zoekgeraakte handset opzoeken
Wanneer u de oproeptoets (paging) op het onderste deel van de basis indrukt, bellen
alle bereikbare handsets gedurende een korte tijdspanne. Het bellen houdt op zodra u
de toets “Ophangen” van de handset of de oproeptoets (paging) van de basis
indrukt.

Telefoonboek
U kunt de vaak opgeroepen nummers met bijbehorende namen opslaan.
Daartoe beschikt uw telefoon over een telefoonboek voor 100 nummers en namen.

Cijfers / alfabetische tekens
Elke numerieke toets staat voor verschillende alfabetische tekens. De ingangen in het
telefoonboek worden alfabetisch gesorteerd.
Hekje #

Cijfer 1

Indien u bij het invoeren van letters lang op deze toets drukt: overgang
hoofdletters / kleine letters (ABC/abc).
Indien u bij het invoeren van cijfers lang op deze toets drukt: invoegen van
pauze in nummervorming.
Spatie.

Een nieuwe ingave in het telefoonboek creëren
•
•
•
•

Druk op
, selecteer Telefoonboek en bevestig met OK.
Selecteer Ingave nieuw en bevestig met OK.
Voer de gewenste naam in en creëer met de navigatietoets π/† eventueel nog
andere ingaves .
Bevestig met OK om de ingave op te slaan.

Oproep tot stand brengen vanuit het telefoonboek

•

Druk op
, selecteer Telefoonboek en bevestig met OK.
Selecteer Bekijken en bevestig met OK.
Selecteer met de navigatietoets π/† of met een numerieke toets die overeenkomt
met de eerste letter de gewenste ingave in de lijst.
Druk op de toets
om de oproep te starten. Het nummer wordt gevormd.
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In het menu telefoonboek beschikt u over de volgende opties:
- Ingave nieuw – Een nieuwe ingave creëren.
- Bekijken – Nummer kiezen vanuit het telefoonboek of een ingave bewerken.
- Alles wissen
- Snelkiezen – Een nummer via het snelkiessysteem oproepen.
- Kopieren – Het telefoonboek naar een andere handset kopiëren (dit menu
wordt alleen getoond wanneer meerdere handsets op de basis van de Twist
501 zijn aangemeld).

Snelkiezen
U kunt nummers uit het telefoonboek onder de toetsen 1 tot 9 opslaan.

Snelkiestoetsen programmeren
•
•
•
•
•

Druk op
, selecteer Telefoonboek en bevestig met OK.
Selecteer Snelkiezen en bevestig met OK.
Selecteer de gewenste toets 1-9 en druk tweemaal na elkaar op OK.
Selecteer Toevoegen en bevestig met OK.
Selecteer met de navigatietoets π/† een ingave in het telefoonboek en bevestig
met OK.

Een snelkiesnummer oproepen
Druk circa 3 seconden op de gewenste toets (1-9). Het vooraf geprogrammeerde
nummer wordt opgeroepen.

Oproeplijst
Wanneer tijdens uw afwezigheid een of meer oproepen zijn binnengekomen knippert
de controleled op de zijkant van de handset. Deze lijst kan tot 50 oproepnummers
bevatten.
Deze functie is ondergeschikt aan de weergave van het nummer van de
oproeper. Win advies in bij Belgacom.

Een nummer vanuit de oproeplijst oproepen
•
•
•

Open de oproeplijst middels de navigatietoets π.
Met de navigatietoets π/† selecteert u de gewenste ingave in de lijst.
Druk op de toets
om de oproep te starten en het nummer wordt gevormd.
of

Twist 501
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•

Druk op OK en selecteer een optie in de lijst.
In geval van een gemaskeerd nummer wordt op het scherm Anoniem
getoond. In dit geval is het nummer niet geregistreerd in de oproeplijst.

Oproeplijst bewerken
•

Open de oproeplijst.
U beschikt over de volgende mogelijkheden:
- Bewerken – Een ingave bewerken
- Nummer opsl. – Het nummer in het telefoonboek opslaan.
- Wissen – Een ingevoerd nummer wissen.
- Alles wissen - De volledige lijst wissen.

Extra handsets
De geleverde handset is aangemeld op de basis.
In stand-by staat het interne nummer van uw handset op het scherm. U kunt tot 5
handsets op één basis aanmelden.
Als uw handset Twist 501 op een DECT GAP-basis is aangemeld of als u een DECT
GAP-handset op uw Twist 501-basis aanmeldt, zullen sommige functies waarschijnlijk
beperkt of zelfs helemaal niet beschikbaar zijn.

Een nieuwe handset aanmelden
Volg deze proceduren om een extra handset op uw Twist 501-basis aan te melden:
1. Meld de extra handset af op de oorspronkelijke basis. Raadpleeg hiervoor de handleiding van deze basis.
Voor een Twist 501 dient u deze procedure te volgen:
• Druk op
, selecteer Geavanc. Inst. en bevestig met OK.
• Selecteer Afmelden en bevestig met OK.
• Mogelijk verschijnt op het scherm van uw handset de melding PIN?. Voer in dit
geval de PIN-code in (standaard 0000) en bevestig met OK.
• Druk nogmaals op OK om de procedure te bevestigen.
Uw handset is op geen enkele basis meer aangemeld.
2. Twist 501 voorbereiden om een nieuwe handset aan te melden:
• Houd de "pagingtoets" onderaan de basis gedurende 10 seconden ingedrukt.
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3.

•
•
•
•
•
•
•

De extra handset aanmelden op de basis. Raadpleeg hiervoor de handleiding van
deze basis.
Voor een Twist 501 dient u deze procedure te volgen:
Druk op
, selecteer Geavanc. Inst. en bevestig met OK.
Selecteer Aanmelden en bevestig met OK.
Selecteer Aanm. basis en bevestig met OK.
Op het scherm van de handset wordt BASIS 1 2 3 4 getoond. Kies de hoofdbasis
(standaard 1).
De handset zoekt gedurende enkele seconden en vraagt vervolgens uw PIN-code.
Voer uw PIN-code in (standaard 0000) en bevestig met OK.
Als het aanmelden correct is uitgevoerd hoort u een kiestoon wanneer u de toets
voor het starten van een oproep indrukt. Binnen de minuut gaat de handset
over in stand-by.
Voor elke extra handset dient deze procedure te worden herhaald.

Het aanmelden is niet geslaagd:
• Koppel de voeding van de basis en de handset gedurende enkele seconden af
(trek de netadapter uit het stopcontact/verwijder de batterij).
• Herhaal de aanmeldprocedure.

Met meerderen tegelijk bellen
Tijdens een gesprek kunt u een tweede interne correspondent oproepen (dubbeloproep), kunt u afwisselend met uw twee correspondenten overleggen (heen en weer)
of met beiden samen (conferentie met drie) zonder dat u daarvoor twee telefoonverbindingen nodig heeft. De enige vereiste is dat minimaal 2 handsets op de Twist 501basis zijn aangemeld.

Intern gesprek / interne oproep
•

Houd toets 0 gedurende langere tijd ingedrukt en voer het gewenste interne nummer in. Wanneer op de basis slechts twee handsets zijn aangemeld wordt automatisch de andere handset opgeroepen als toets 0 langere tijd wordt ingedrukt.

Indien u tijdens uw gesprek met een interne correspondent een externe oproep ontvangt, wordt u daarvan verwittigd middels een auditief signaal. Druk op de toets
“Ophangen” om het interne gesprek te beëindigen. Druk op de toets
om een
gesprek te starten om de communicatie met de externe correspondent tot stand te
brengen.

Twist 501
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Een externe oproep doorschakelen
U heeft een externe oproep ontvangen en wil die naar een andere handset doorschakelen.
U behandelt een externe communicatie.
• Houd toets 0 gedurende langere tijd ingedrukt.
• Selecteer het nummer van de handset die u wilt oproepen.
• Om de oproep door te schakelen dient u de toets “Ophangen” in te drukken zodra
de interne correspondent zich meldt.

Heen en weer /conferentie
U bent bezig met een externe communicatie.
• Roep de gewenste interne correspondent op (zie hiervoor).
• De interne correspondent antwoordt.
• Druk gedurende langere tijd op toets 0 om de conferentie te starten. Wanneer op
een van de handsets de toets “Ophangen” wordt gedrukt, wordt de andere
handset automatisch met de externe oproep verbonden.

Persoonlijke instellingen
•
•
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Druk op
, selecteer Pers. Instel. en bevestig met OK.
Selecteer een functie met de navigatietoets π/† en bevestig met OK.
- Geluids Inst.
- Bel volume
- Melodie
- Groepsmel.
- Toets klik - Wanneer u een toets indrukt, hoort u een bieptoon.
- 1ste belsign - Deze handset belt pas vanaf het tweede belsignaal (het
eerste belsignaal is onderdrukt).
- Handset naam - Wanneer u meerdere handsets in gebruik heeft, dient u duidelijkheidshalve aan elke handset een naam toe te kennen.
- Auto aannem – Om de oproep aan te nemen volstaat het de handset van de
basis te nemen.
- Auto verbrek – Om de oproep te beëindigen volstaat het de handset terug te
plaatsen op de basis.
- Taal
- Ruimtebewak. - Hiervoor dient u over twee handsets te beschikken. Plaats een
van beide in de te bewaken ruimte. Zet de functie op deze handset aan. Om de

Twist 501
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babybewaking te starten, roept u de handset op met de tweede handset. Om de
bewaking te beëindigen hangt u op of drukt u op de toets om een gesprek te
beëindigen.

Geavanceerde instellingen
•
•

Druk op
, selecteer Geavanc. Inst. en bevestig met OK.
Selecteer een functie met de navigatietoets π/† en bevestig met OK.
- Flash tijd – Flashtijd van de functies op het analoge telefoonnet.
- Kiesmethode – Wijze van nummervorming Spraakfrequenties: gebruikelijke
oproepwijze bij analoge verbindingen. Decimaal (impulsen): eventueel nodig in
geval van aansluiting op een oude telefooncentrale. Wij raden u aan de gepaste
documentatie te raadplegen.
- Kies blok. – Nummers moeten op elke handset afzonderlijk worden
geblokkeerd. U kunt 4 nummers met vier cijfers blokkeren. Alle nummers
waarvan de eerste cijfers overeenstemmen met de geprogrammeerde nummers
worden geblokkeerd.
- Direct gespr. – Wanneer u de functie direct gesprek activeert, roept de
handset een voorgeprogrammeerd nummer op wanneer u om het even welke
toets indrukt (behalve de toets “Ophangen”). Voer het directe nummer van uw
keuze in.
- Aanmelden – Elke extra handset dient op de basis te worden aangemeld.
- Afmelden – Selecteer de handset die u wilt afmelden.
- PIN – U kunt de PIN-code wijzigen (fabriekstinstelling 0000).
- Reset toest. - Om de basis te resetten.
- Voorkies Nr.
- Herken.Num. - Wanneer u een nummer oproept dat begint met de onder
Herken.Num. geprogrammeerde cijfers, worden deze cijfers gemaskeerd.
- Voorkies Nr. - U kunt tot 5 cijfers programmeren. Deze cijfers worden
vóór het oproepnummer geplaatst (met een kiespauze).
- Inbreken - Wanneer deze functie geactiveerd is, kunt u inbreken in een actieve
communicatie van een andere handset. Hiertoe dient u op de toets ”Ophangen”
te drukken.
- ECO Mode – In de buurt van de basis is het stralingsvermogen van de handset
beperkt.
- ECO Plus - ECO Mode meerdere handsets.

Twist 501
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Bijlage
Onderhoud
Uw telefoon beantwoordt aan de hoogste eisen wat betreft design en productie.
Behandel hem met de nodige zorg.
De telefoon schoonmaken: verwijder eerst het stof met een antistatische doek of een
lichtjes vochtig zeemvel, maak vervolgens droog met een droge stofdoek.

Verwijderen (bescherming van het leefmilieu)
Aan het einde van zijn levensduur mag het toestel niet met het huishoudafval
worden afgevoerd. Breng het naar een verzamelpunt voor de verwerking van
elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, in de
handleiding en/of op de verpakking wijst op deze voorwaarden voor het afvoeren van het product.
Wanneer het apparaat in een verwerkingscentrum wordt binnengebracht kunnen
bepaalde materialen ervan nog worden gerecycled. Via het recyclen van bepaalde elementen of grondstoffen van de gebruikte producten, draagt u in belangrijke mate bij
aan de bescherming van het leefmilieu.
Voor verdere inlichtingen over verzamelpunten in uw buurt dient u zich te richten tot de
plaatselijke overheid waar u van afhangt.

Batterijen / verwijderen van herlaadbare batterijen
De wet schrijft voor dat gebruikte batterijen en herlaadbare batterijen op specifieke
wijze moeten worden ingezameld. Zij mogen niet samen met het huishoudelijk afval
worden afgevoerd. Om batterijen/herlaadbare batterijen te verwijderen dient u zich te
schikken naar de plaatselijke geldende voorschriften. Breng ze naar het recyclagepark.
Batterijen/herlaadbare batterijen worden gerecycled omdat lithium (Li), nikkel-cadmium
(Ni-Cd), lood (Pb), cadmium (Cd) of kwik (Hg) kunnen bevatten.
De materialen van de batterijen/herlaadbare batterijen worden door symbolen aangeduid.
Voorbeeld:
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Garantievoorwaarden
Het toestel dat u zonet heeft aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig geselecteerd
en is gedekt door een garantie van 2 jaar op wisselstukken en arbeidsuren tegen materiële defecten of fabricagefouten, tenzij contractueel anders is vastgelegd. De garantie
begint op de datum van ophaling of levering van het toestel.
Indien u problemen ondervindt met uw toestel kunt u best binnenlopen in één van onze
Belgacom Centers of bij een van onze erkende vertegenwoordigers, voorzien van het
kasticket en het volledige toestel in de originele verpakking of een andere verpakking die
het toestel op gelijkaardige wijze beschermt. De adressen van onze Belgacom Centers
en erkende vertegenwoordigers vindt u terug op de informatiepagina’s van de telefoongidsen.
In geval van defecten aan het materiaal of fabricagefouten zal uw toestel bij voorlegging
van het kasticket gratis worden hersteld of vervangen. Belgacom bepaalt als enige welke
herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De toepasselijke garantietermijn op een
hersteld of vervangen toestel vervalt op de vervaldatum van de garantie die van toepassing was voor het aangekochte toestel, maar is nooit korter dan drie maanden.
De garantie is niet van toepassing voor:
- schade van elke aard waarvan de oorsprong niet is terug te voeren op de periode vóór
de aankoop;
- schade, storingen en defecten ten gevolge van een fout van de klant of waarvan de
oorzaak niet aan het toestel zelf te wijten is: blikseminslag, overbelasting, vochtigheid,
accidentele schade, verkeerd gebruik of onderhoud, niet naleven van de voorschriften
in deze handleiding evenals alle gevallen van overmacht.
- de herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van verbruikselementen die regelmatig moeten worden vervangen (batterijen, herlaadbare batterijen, papier, inkt, enz.) en de levering van
schoonmaakproducten.
De garantie is niet van toepassing:
- wanneer de klant het toestel zelf wijzigt of herstelt of wanneer deze herstellingen zijn
uitgevoerd door mensen die niet door Belgacom zijn erkend;
- of wanneer hij de fabricagenummers en/of de merken van de eindtoetsellen verwijdert
of vervalst.
De aansprakelijkheid van Belgacom kan niet worden ingeroepen voor onrechtstreekse of
immateriële schade die de klant zou hebben opgelopen door de slechte werking van het
eindtoestel, zoals met name productieverlies, winstderving of verlies van contracten.
De algemene verkoopvoorwaarden van onze eindtoestellen zijn op verzoek verkrijgbaar
bij alle Belgacom-diensten die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be.
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Homologatie en gelijkvormigheid
Deze analoge DECT-telefoon voldoet aan de basiseisen van de Richtlijn R&TTE
1999/5/EG betreffende microgolf apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en is
bedoeld voor aansluiting en gebruik in het land waarin hij is verkocht.
De markering CE op de telefoon bewijst dat deze voldoet aan de hierboven
vermelde richtlijn.
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