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Nederlands

Conformiteit, milieu en veiligheid
F Veiligheid : Dit toestel werd niet op die manier ontworpen dat noodoproepen kunnen
worden gedaan indien er een panne is aan de electrische voeding. U dient in dit geval over
een alternatief te beschikken.
F Conformiteitscertificaat :

Ondergetekende,
PCE
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
Frankrijk
Verklaart dat de produkten Twist 405 & Twist 415 voldoen aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn
1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:
Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
EN 60950 ( 2000 )
Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 ( 09/2000 ) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 ( 09/2001 )
Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
EN 301 406 ( 2001 )
De conformiteitsveronderstelling van de apparaaten aan de essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG van
de Raad wordt gegarandeerd.
Datum :
24/10/2002, Le Mans

Vice President & General Manager DECT & Home Telephony

Dit toestel is bestemd om aangesloten te worden op het analoge publiek geschakelde
telefoonnetwerk van Belgacom.
F Aansluiting op het electriciteitsnet : Dit product is ontworpen voor een eenfasige
wisselstroom van 220 to 240 volt en is niet geschikt voor IT-installaties zoals omschreven in
de EN 60-950 norm.
F OPGELET ! : De netspanning wordt beschouwd als een gevaarlijke spanning volgens de
bepalingen van de norm EN 60-950. Dit toestel kan enkel volledig spanningsloos gemaakt
worden door de voedingskabel uit het stopcontact te trekken. Het stopcontact moet zich in
de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
F Aansluiting op het telefoonnet : De op dit net aanwezige spanning is van de categorie
TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals beschreven in de norm EN 60-950.
F Voorzorgen bij het gebruik : Gelieve de handset niet in aanraking te brengen met water.
De handset en de basis mogen niet worden geopend. Dit zou u kunnen blootstellen aan
hoge netspanning. Gelieve voor herstellingen steeds de dienst na verkoop te contacteren.
F Bescherming van het milieu : Gelieve de plaatselijke regelgeving te respecteren wanneer
u de verpakking, de gebruikte batterijen of uw oud telefoontoestel weggooit. Probeer zoveel
mogelijk te recycleren.
l U kunt uw handset onmiddellijk in gebruik nemen;na een
laadtijd van 24 uur kunt u ermee telefoneren.
l Als de batterij vervangen moet worden, gebruik dan altijd
oplaadbare batterijen NiMH AAA 600 x 2.
Batterijen moeten in speciaal hiervoor bestemde containers gegooid worden.
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Twist 405 & Twist 415 handsets

Lichtje van de
PhoneMail©

Twist 405

Twist 415

Toetsenbord/Bedieningsveld
Lijntoets
Telefoonboek-toetsen

p5
p6

Bellijst

p6

Toets herkiezen & corrigeren

p5

Toets bevestigen & intern gesprek

p7

Luidsprekertoets (Twist 405)

p5

Luidspreker /antwoordapparaat-toets (Twist 415)

p5/p9

Programmeertoets en gekalibreerde onderbreking

p 12

Volumetoets

p5

Beeldschermpictogrammen
Instellingen / activeren van het antwoordapparaat (alleenTwist 415)
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Belmelodie van de handset

p 13

Handset aanmelden / afmelden

p 13

Technische instellingen

p 14

Bericht op antwoordapparaat (alleenTwist 415)

p9

Laadtoestand batterij :

wordt geladen -

batterij vol -

batterij zwakp 4

Bellijst - PhoneMail©

p6

Luidspreker

p5

Vrienden-telefoonboek

p6

Lijn in gesprek

-

Nederlands

Basisstation Twist 405& Twist 415

Intern gesprek

p7

Familie-telefoonboek

p6

Reikwijdte basis /handset

p 15

afspelen/stoppen
Aanwijzingsstatus
Paging-toets p 8
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Uw telefoon installeren

F Batterij aanbrengen /vervangen /telefoonverbinding
Pas op: Voor het aanbrengen van de batterij en/of aansluiten van de telefoon verwijzen wij
naar de tekeningen op de binnenkant van de omslag.

Met behulp van de installatietekening :
l Opent u het batterijvakje door het batterijdeksel omlaag te schuiven,
l Sluit u de batterij op het contact in de handset aan,
l Plaatst u het batterijpack met de stickerkant omhoog en met de draden aan de
linkerkant van de batterij,
l Schuift u het batterijdekseltje terug.

F Telefoon laden / herladen (zie pictogram batterijstatus op pag.3).
Als u het toestel voor het eerst gebruikt of een nieuwe batterij aanbrengt, laad de handset
dan gedurende minstens 24 uur. Als u de batterij 3 keer helemaal ontlaadt en herlaadt,
verhoogt dit de levensduur. De batterij moet geladen worden als u tijdens het telefoneren
een pieptoon hoort.

4
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Telefoneren
F Een gesprek aannemen /ophangen
gesprek aannemen.
Om het gesprek te beëindigen drukt u nogmaals op de toets of zet de
handset terug op het basisstation.
F Direct kiezen
vorm het nummer.
F Nummer vóór het gesprek voorselecteren
Vorm het nummer
F Vanuit een telefoonboek bellen
of

of
om door de lijst te bladeren
F Volume aanpassen (oortelefoon of luidspreker)

knippert
bij een
inkomend
gesprek of als
het antwoordapparaat Twist
415 de lijn bezet
houdt.

Nederlands

De telefoon gebruiken

Om de invoer
te corrigeren
drukt u op
.

Handsfree-functie bij de handset gebruiken
op Twist 405 handset
op Twist 415 handset
F Luidspreker activeren / uitschakelen
/

3 volumes
beschikbaar
voor hoorn en
luidspreker.

Pas op : Door activering van de handsfree-functie kan het volume van de
hoorn plotseling sterk stijgen. Houd de handset niet te dicht u bij uw oor.

Toets herkiezen en corrigeren gebruiken
F Lijst herkiezen binnengaan / verlaten
of
/
om door de lijst herkiezen te bladeren

om te verlaten

F Een nummer uit de lijst herkiezen bellen
of
om door de lijst herkiezen te bladeren

In de lijst
herkiezen
staan de
laatste vijf
gebelde
nummers : van
het nieuwste
tot het oudste.

F Een nummer uit de lijst herkiezen wissen
of
om de actuele notering te wissen
om door de lijst herkiezen te bladeren

5
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F Een van de nummers van de lijst herkiezen in een van uw telefoonboeken opslaan
of
of
om door de lijst herkiezen te bladeren

biep

naam invoeren

F Nummer corrigeren
corrigeert :
l een cijfer bij het voorselecteren,
l een cijfer of een karakter bij het invoeren van namen in de telefoonboeken.
Als u lang op

drukt, wordt elke begonnen handeling afgebroken.
Telefoonboeken aanmaken en veranderen

De telefoon heeft twee telefoonboeken :
Een familie-telefoonboek met ruimte voor 20 fiches (zie VIP-functie pag. 13).
Een vrienden-telefoonboek met ruimte voor 20 fiches (zie VIP-functie pag.13).
F Een fiche aanmaken
Elke fiche bevat een naam (max 10 karakters) en een nummer (max 16 cijfers).
1. Voer het telefoonnummer in en druk op
N.B. : om een pauze in te voegen drukt u lang op
2. Voer de naam in en druk op

of

.
.

om uw keuze te bevestigen.

F Een fiche veranderen (naam)
of

of
om door de lijst te bladeren

om de naam te veranderen

U kunt ook
een fiche
vanuit de lijst
herkiezen en
de bellijst
aanmaken.*
Druk op
of
om in de
telefoonboeken te
komen resp.
deze te
verlaten.

F Een fiche veranderen (nummer)
of

of
om door de lijst te bladeren

F Een fiche wissen
of

of
om door de lijst te bladeren

om het oude
nummer te veranderen

om de notering te wissen

Gebruik van de bellijst
Deze functie is beschikbaar als u een weergave oproeper abonnement bij BELGACOM
heeft.
In de bellijst worden de laatste 10 ontvangen externe gesprekken opgeslagen :
- aangenomen gesprekken
6
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- niet-aangenomen gesprekken
- weergave boodschappen PhoneMail©*
- berichten geregistreerd op uw antwoordapparaat (alleenTwist 415) (

Page 7

).

* Afhankelijk van een activering door BELGACOM.

F Bellijst consulteren
of
/
om te verlaten
om door het logboek te bladeren
F Het gesprekkenlogboek raadplegen
Op het scherm kan het volgende te zien zijn:
l het nummer van de beller*
l de naam van de beller (indien in het telefoonboek opgeslagen of indien
verzonden door het netwerk)*
l sterretjes bij een gesprek zonder telefoonnummertransmissie**
l streepjes bij een onbekend nummer.
U kunt het telefoonnummer, de datum en tijd van het gesprek met
weergeven.
Druk op

en het
lichtje op de
hoorn
knippert als er
een nieuw
bericht op uw
PhoneMail©is.

Nederlands
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Tijd en datum
afhankelijk van
het netwerk.

om naar het consultatiemenu terug te keren.

* De dienst Weergave oproeper en/of de Weergave naam kan bij het Belgacom netwerk
worden aangevraagd.
** Gesperde nummer

F Een nummer uit de bellijst bellen
of
om door de bellijst te bladeren

F Een nummer uit de bellijst wissen
of
om door de bellijst te bladeren

biep
om te verlaten

F Een van de bellijst in uw telefoonboeken opslaan
of
om door de bellijst te bladeren

of

Opmerking : Indien het lichtje op de hoorn en

biep

naam
invoeren
blijven knipperen nadat alle

op uw PhoneMail© nagelaten boodschappen werden geconsulteerd en alle
nummers in de bellijst werden gelezen kunt u dit stoppen door manueel het
nummer dat overeenstemt met de gesproken boodschap van de PhoneMail© van
Belgacom in de bellijst te wissen.
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Functie interne gesprekken
Deze functie kan alleen met extra handsets worden gebruikt. U kunt daarmee
gratis interne gesprekken voeren en externe gesprekken van een handset naar
een ander doorschakelen.
F Intern gesprek

Interne
gesprekken &
externe
gesprekken
Kort indrukken om alle handsets te bellen die in de standby-modus staan. doorschakelen
is alleen
mogelijk met
Lang indrukken, handsetnummer invoeren (1 tot 4) om de geselechandsets* die
teerde handset in standby-modus te bellen.
bij hetzelfde
* Als de handset geen Belgacom Twist 405 of Twist 415 is, is het mogelijk dat deze functie
basisstation
niet beschikbaar is.
zijn
Druk op
of
om het interne gesprek aan te nemen of te beëindigen. geregistreerd.
F Snel doorschakelen
Tijdens een gesprek kunt u het andere gesprek doorschakelen naar alle extra
handsets zonder te wachten tot de andere handset wordt opgenomen :
.
Alle handsets bellen.
F Gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen
Tijdens een gesprek kunt u het andere gesprek naar een bepaalde handset
doorschakelen :
Druk lang op

voer het handsetnummer in (1 tot 4)

Tijdens het
doorschakelen
hoort de
wachtende
persoon
muziek.
Alle
geregistreerde
handsets gaan
over.

Paging
Met deze functie kunt u de handset(s) zoeken.
Druk op
op het basisstation. Druk op een willekeurige toets op
de handset om het overgaan te stoppen nadat u het toestel heeft
gevonden, of druk weer op

8

.

Alle
geregistreerde
handsets gaan
over.
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Nederlands

Gebruijk van het antwoordapparaat
Antwoordapparaat instellen
Het antwoordapparaat is bij levering geactiveerd met een voorgeprogrammeerde
boodschap en in de modus antwoordapparaat met opname ingesteld.
Totale opnamecapaciteit : 9 min. (standaardkwaliteit) - 6 min. (hoge kwaliteit).
Let op : Deze opnamecapaciteit wordt ook gebruikt voor de
voorgeprogrammeerde boodschap, persoonlijke boodschap en memo bericht.
F Kiezen van de taal van de voorgeprogrammeerde boodschap
Taal
Nederlands
Frans

Code
32
50

Duits

150

Engels

132

F Antwoordapparaat activeren
Vanop de handset :

biep
om te verlaten

F Antwoordapparaat uitschakelen
Vanop de handset :

biep

om te verlaten
F Nieuwe berichten beluisteren / Een boodschap beluisteren
Vanop de handset :

. U kunt het volume aanpassen met

.

F Oude berichten beluisteren
Vanop de handset :

of
Volgende of vorige bericht

om te verlaten

pictogram is
aan.
pictogram is
uit.
pictogram
knippert.
pictogram is
aan.

F Actueel bericht wissen
Vanop de handset :

berich beluisteren
om te verlaten

F Alle berichten wissen
Vanop de handset :

.
lang indrukken om te verlaten

F De voorgeprogrammeerde boodschap beluisteren
Vanop de handset :

weergave van de
voorgeprogrammeerde boodschap

.
om te verlaten
9
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F Persoonlijke boodschap opnemen
*
na de bieptoon
spreken
om te verlaten
Pas op : hierbij wordt echter de vooraf opgenomen boodschap blijvend gewist.
F Een boodschap opnemen
U kunt voor uw gezinsleden een memobericht opnemen :
na de bieptoon
om te verlaten

spreken

F Antwoordapparaat-modus instellen
U kunt het antwoordapparaat zonder opnamefunctie instellen (weergave van de
mededeling zonder opname) of de modus antwoordapparaat met opname
instellen (opname van berichten).
of
om tussen modi om te wisselen
modus antwoordapparaat met
opname

Page 10

*U hoort de
persoonlijke
boodschap.

Dit memobericht wordt
behandeld als
alle andere
berichten van
het antwoordapparaat.

om te verlaten

modus alleen antwoordapparaat

Advies : Voordat u de modus alleen antwoordapparaat gebruikt, dient u zich
ervan te vergewissen dat u daarvoor een boodschap heeft opgenomen.

Meeluisteren tijdens de opname van berichten
Hiermee kunt u meeluisteren terwijl de beller een bericht inspreekt en kunt u
beslissen of u het gesprek aanneemt.
F Meeluisterfunctie tijdens de opname activeren
Vanop de handset :
F Meeluisterfunctie tijdens de opname uitschakelen
Vanop de handset :

F Gesprekken aannemen
Het opnemen van het actuele bericht wordt stopgezet en het
gesprek aangenomen.

10

Als het
antwoordappa
raat de lijn
bezet houdt,
knippert
.
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Afstandsbediening van het antwoordapparaat
Met deze functie kunt u het antwoordapparaat vanop afstand bedienen vanaf
een willekeurige telefoon die is voorzien van een
toonkiesfunctie.

RC
(Registratie
code) staat
onderaan het
basisstation.

toets en een

F Antwoordapparaat vanop afstand activeren
Kies uw telefoonnummer
voer de RC-code in*
na 9 beltonen en een pieptoon

om te activeren

F Antwoordapparaat vanop afstand uitschakelen
Kies uw telefoonnummer

voer de RC-code in*
tijdens de mededeling

om uit te schakelen

F Antwoordapparaat vanop afstand bedienen
1. Kies uw telefoonnummer**

Nederlands
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* of voer uw
persoonlijke
afstandsbedieningscode in
(zie pag. 13).
** U hoort de
opgenomen
uitgaande
boodschap.

2. Druk op
tijdens de mededeling en voer uw
afstandsbedieningscode in*
F Functies voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat
Toetsen

Functies
Bericht nogmaals beluisteren
Vorig bericht beluisteren
Bericht beluisteren
Volgend bericht beluisteren
Mededeling beluisteren
Actuele boodschap wissen
Weergave boodschap onderbreken
Voor opname van de uitgaande boodschap +
Voor opname van een memo bericht +

indrukken
indrukken

N.B.: Als u de afstandsbediening wilt uitschakelen, verwijzen wij naar de notitie
op pag. 13 onder afstandsbedieningscode veranderen.
11
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Telefoon instellen
Telefoon programmeren
Om in de programmeermodus te komen drukt u op
Nu verschijnen er pictogrammen voor de menus :

.

Antwoordapparaat-instellingen (allen voor Twist 415)
Volume- en melodie-instellingen (VIP-melodieën*)
Handset registreren
Andere instellingen
Als het menu met de toetsen

en

is geselecteerd, drukt u op

om in het geselecteerde menu te komen.

Gebruik
en
om
door de menus
te navigeren.
Pictogrammen
knipperen als u
een menu kunt
selecteren en
blijven branden
als u in het
menu bent.

N.B.: Elk menu heeft één of meer opties. De opties verschijnen na elkaar op het
beeldscherm als u op
verlaten door op

drukt. U kunt de programmeermodus altijd
of

(lang indrukken) te drukken.

Antwoordapparaat-instellingen (alleen Twist 415)
F Dag van de week veranderen (eerste optie van 5 : 1/5)
ledere dag wordt door een nummer weergegeven :
maandag is 1, ......, zondag is 7.
Blader naar het gewenste dagnummer met
en druk op

of

om uw keuze te bevestigen.

F Tijd veranderen (optie 2/5)
Voer de tijd in (zonder tussenruimten of strepen) en
druk op

om uw keuze te bevestigen.

F Aantal beltonen vóór opname (optie 3/5)
U kunt uit de lijst het aantal beltonen selecteren (2, 3, 4,
5 en spaarmodus TOLL**), waarna het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.
Blader naar het gewenste aantal beltonen met
en druk op

12

of

om uw keuze te bevestigen.

** :In de spaarmodus neemt het antwoordapparaat na 3 beltonen op als er nieuwe berichten op
het antwoordapparaat zijn, en pas na 5 beltonen als er geen nieuwe berichten zijn. Dus kunt u na
4 beltonen inhaken zonder dat het gesprek iets kost. De spaarmodus heeft alleen nut bij
afstandsbediening..
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Voer een persoonlijke code in en druk op
te bevestigen.

Nederlands

F Afstandsbedieningscode veranderen (optie 4/5)
Voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat moet
u een geheime code met 4 cijfers invoeren. Bij levering is dit
dezelfde als de RC-code onderaan het basisstation.
Als u de ingestelde code wilt veranderen :
om uw keuze

N.B.: De afstandsbedieningscode kan met
gewist
worden. Als deze code is gewist, kan het antwoordapparaat
niet vanop afstand worden bediend.
F Opnamekwaliteit instellen (optie 5/5)
U kunt de opnamekwaliteit van het antwoordapparaat instellen.
Blader naar de vereiste kwaliteit en druk op
keuze te bevestigen.

:
Hoge kwaliteit.
:
Standaardkwaliteit.

om uw

Beltooninstellingen handset (

)

F Belvolume (eerste optie van 4 :1/4)
Blader met

of

instellingen. Druk op

ledere groep kan
een bepaalde
melodie krijgen.
Als de telefoon
overgaat, kunt u
met de VIPmelodie vaststellen tot welke
groep de beller
behoort.

door de verschillende volumeom uw keuze te bevestigen.

F Handsetmelodie (optie 2/4)
Blader met

of

melodieën. Druk op

door de zeven verschillende
om uw keuze te bevestigen.

F Vrienden-telefoonboek (VIP) melodie* (optie 3/4)
Blader met

of

melodieën. Druk op

knippert
als Vriendentelefoonboek
gekozen
wordt..

door de zeven verschillende
om uw keuze te bevestigen.

F Familie-telefoonboek (VIP) melodie* (option 4/4)
Blader met

of

melodieën. Druk op

door de zeven verschillende

knippert
als Familietelefoonboek
gekozen
wordt.

om uw keuze te bevestigen.

* Deze functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op de dienst Weergave
oproeper bij Belgacom.

Handset registreren / afmelden (
Er kunnen 4 handsets bij het basisstation worden geregistreerd. Een
handset kan slechts bij één basisstation worden aangemeld.
Om een extra handset aan te melden gaat u eerst de
registratiemodus binnen door de netadapter uit de
stroomvoorziening te trekken en er weer in te steken.

)

13
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is geselecteerd, voert u de RC*-code in die onderaan het

basisstation staat en druk op
om uw keuze te bevestigen.
Pas op: Als u handsets Twist 405 of TWIST 415 van een andere leverancier dan Belgacom
bij een Twist 405 of Twist 415 basisstation wilt aanmelden, dient u zich ervan te vergewissen
dat deze handset GAP-geschikt is, omdat een en ander anders niet naar behoren
functioneert..
F Handset afmelden
voer de RC-code* in
F Alle handsets deregistreren (behalve het toestel dat u gebruikt)
voer de RC-code* in

*RC-code
(registratiecode)
staat onderaan
het
basisstation.

Let op: Als de handset afgemeld is, kan hij niet meer gebruikt worden.

Technische instellingen
Menutoegang voor de volgende instellingen :
Druk op

of
om door de menus te bladeren

om de programmeermodus te verlaten.

F Flashsignaalduur veranderen (gekallibreerde onderbreking)
Voor sommige diensten (wachtgesprek, doorschakelen) is de toets
nodig.
De correcte instelling van de flashsignaalduur (kort SHORT /lang LONG) is
afhankelijk van het type telefooninstallatie (hoofdaansluiting, telefooninstallatie).
Met

14

of

selecteert u SHORT of LONG

: Kort .
: Lang.
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Nederlands

Problemen oplossen

F Problemen oplossen bij de telefoon...
PROBLEMEN
- Geen kiestoon als u op
drukt.

pictogram verschijnt
niet of knippert.

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

- Het basisstation is niet naar behoren
op het stroom- of telefoonstopcontact
aangesloten.
- Te ver van het basisstation verwijderd
- Batterij is zwak (het acculaadsymbool
verschijnt op het display).

- Controleer de aansluitingen.
- Ga dichter bij het basisstation
staan
- Laad de batterij.

- De handset is niet geregistreerd.
- De handset is buiten het
ontvangstbereik.

- Registreer de handset bij het
basisstation (p 13)
- Ga dichter bij het basisstation staan.

- Er weerklinkt geen pieptoon - De handset is niet goed op het
- Neem de handset van het
laadapparaat van het basisstation gezet. basisstation en zet hem er weer op.
als de handset op het
- De laadcontacten zijn vuil.
laadapparaat wordt gezet.
- Maak de contacten met een schone
en droge doek schoon.
- Het batterijpictogram blijft
De batterij van de handset is defect.
leeg hoewel de handset 24 uur
geladen is.

- Koop bij uw BELGACOM
verkoopspunt een nieuwe
oplaadbare batterij.

- Geen symbool op het display. De batterij is niet geladen.

-Controleer de aansluitingen.
- Laad de batterij.

- Een telefoonboeknotering is
niet opgeslagen.

Het telefoonboek dat u wilt gebruiken - Wis enkele noteringen om
geheugenruimte vrij te maken.
is vol.

- Slechte geluidskwaliteit
(kraken, te zacht, echo enz.).

- Stoorfactoren door elektrische
apparaten in de nabijheid.
- Het basisstation is in een ruimte met
dikke muren geïnstalleerd.
- U gebruikt de handset te ver van het
basisstation.
De functie is niet geactiveerd .

- De telefoonnummertransmissie functioneert niet.

- Probeer het basisstation op een
andere plaats te installeren.
- Installeer het basisstation in een
ander kamer.
- Ga dichter bij het basisstation
staan.
Controleer het abonnement met
Belgacom (zie pag. 14).

F Problemen oplossen bij het antwoordapparaat
PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

- Het pictogram antwoordap- Het geheugen van het
paraat knippert op het display. antwoordapparaat is vol.

Beluister berichten en wis er
enkele om geheugenruimte vrij te
maken. (pag. 9)

- Het antwoordapparaat heeft Het geheugen van het
antwoordapparaat is vol.
uw mededeling niet
opgenomen.

Beluister berichten en wis er
enkele om geheugenruimte vrij te
maken. (pag. 9)
Beluister berichten en wis er
enkele om geheugenruimte vrij te
maken. (pag 9)

- Het antwoordapparaat is
gestopt met opnemen.

Het geheugen van het
antwoordapparaat is vol.

15

Twist 405_415 NL indice 2.qxd

04/04/03

15:54

Page 16

Garantie

De hierboven omschreven eindapparatuur, die speciaal voor u werd uitgekozen door Belgacom, is
gewaarborgd "onderdelen en arbeidsloon" tegen elk materieel defect of fabricagefout voor een duur van één
jaar behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen.
De termijn neemt een aanvang op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.
De verplaatsingen van de Belgacom-personeelsleden worden niet gedekt door de garantie tenzij er een
overeenkomst voor technische bijstand afgesloten is.
Mocht u moeilijkheden ondervinden met uw toestel, dan kan u contact opnemen met de bevoegde
technische dienst op het op de keerzijde vermelde telefoonnummer, of het volledige toestel voorleggen in
een van onze Teleboetieks, in de originele verpakking (of een andere die een gelijkwaardige bescherming
biedt), samen met dit garantiecertificaat. De adressen van onze Teleboetieks vindt u in de
informatiebladzijden van de telefoongids.
In geval van materiaalfout of fabricagegebrek zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen mits
voorlegging van onderhavig garantiecertificaat, dat naar behoren is ingevuld bij de verkoop.
Enkel Belgacom bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.De garantietermijn toepasselijk op
een hersteld of vervangen toestel eindigt op de vervaldag van de garantie van het gekochte toestel, zonder
evenwel minder dan drie maanden te mogen bedragen.
Worden niet door de garantie gedekt :
- schade van eender welke aard die niet bestond vóór de verkoop;
- schade, storingen en defecten ingevolge een fout van de klant of waarvan de oorzaak extern is aan het
toestel: bliksem, overspanningen, toevallige beschadigingen, vochtigheid, verkeerd gebruik of onderhoud, niet
naleven van de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing alsook alle gevallen van overmacht;
- herstelling of vervanging van losse elementen (batterijen,papier,inkt, enz...) en het ter beschikking stellen
van onderhoudsproducten.
De garantie is niet van toepassing :
- als de gebruiker zelf, of met tussenkomst van personen die niet bevoegd verklaard zijn door Belgacom, het
toestel wijzigt of herstelt;
- als hij de fabricagenummers en/of de merktekens van de eindapparatuur verwijdert of vervalst.
De verantwoordelijkheid van Belgacom kan niet worden ingeroepen voor indirecte of immateriële schade
geleden door de koper ten gevolge van een gebrekkig functioneren van de eindapparatuur, zoals onder meer
elk productieverlies, winstderving of verlies van contracten.
De algemene en specifieke verkoopvoorwaarden van onze eindapparatuur kunnen op eenvoudig verzoek
verkregen worden in alle voor het publiek toegankelijke diensten van Belgacom.
BELGACOM naamloze vennootschap van publiek recht,
Koning AlbertII-laan 27
B1030 Brussel
BTW BE 202 239 951
HR Brussel 587 183
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