NEDERLANDS
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Zaklamp

2

Luidspreker

3

Display (beeldscherm)

4

Navigatiering

¡ Navigeren door het menu
¡ Energiezuinige modus geactiveerd:
Display aan
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Linker functietoets boven

¡ Om de Optie te selecteren, die linksonder op
het beeldscherm wordt weergegeven
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¡ In stand-by: Oproep info openen
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Linker functietoets onder

¡ Oproep beginnen of gesprek aannemen
Middelste functietoets

¡ Selectie bevestigen
¡ Tijdens het telefoneren: handenvrij
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Rechter functietoets boven

¡ Om de Optie te selecteren, die rechtsonder
Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

op het beeldscherm wordt weergegeven

¡ In het menu: afsluiten/terug
¡ Tijdens het schrijven: invoer wissen
9

Rechter functietoets onder

¡ In het menu: terug naar de stand-bymodus
¡ Tijdens het gesprek: beëindigen
¡ Lang indrukken: apparaat aan/uit
10 1-toets/voicemail

¡ Lang indrukken om de voicemail te
beluisteren
11 Sterretje-toets

¡ 2 keer indrukken in de stand-bymodus: +
(int. landnummer, bijv. +49 voor Duitsland)
¡ Tijdens het schrijven: speciale tekens
12 0-toets

¡ Lang indrukken: zaklamp aan/uit
13 Hekje-toets

¡ Tijdens het schrijven: omschakelen tussen
hoofdletters en kleine letters en cijfers
¡ Lang indrukken: profiel wisselen

SYMBOLEN OP HET DISPLAY

	Signaalsterkte netwerk
	Roaming (buitenland)
	Accustatus

	Nieuw bericht

Profiel: Binnenhuis

Profiel: Stil (mute)

	Alarm ingeschakeld

Profiel: Trillen

	Doorschakelen

	Gemiste oproep

Profiel: Buitenshuis

GARANTIE EN SERVICE

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

BEOOGD GEBRUIK

¡ Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen resp. in de buurt van
medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm
tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht
te worden genomen.
¡ Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig
een voertuig bestuurt. Volg de desbetreffende nationale wetten en
verkeersregels op.
¡ De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in
een vliegtuig bevindt.
¡ De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van
tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
¡ Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de LED-zaklamp!
(Beschermklasse 3)
¡ Gebruik de telefoon niet gedurende langere tijd met een
luid volume, om mogelijke gehoorschade te voorkomen.
Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de
handenvrij-modus is geactiveerd of de noodoproepknop
werd ingedrukt.
¡ Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot
gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
¡ De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen
bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine
kinderen.
¡ Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening de lader
gedurende onweer van de mobiele telefoon te scheiden.
¡ Het netdeel dient als scheidingsvoorziening tussen product en
netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid
van het toestel bevinden en goed toegankelijk zijn.
¡ Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het
apparaat op het lichaam wordt gedragen. Er wordt aan de RF-eisen
voldaan, wanneer de minimumafstand tussen lichaam (met name het
hoofd van de gebruiker) en het apparaat inclusief antenne tijdens een
gespreksverbinding 0 cm bedraagt. Riemclips, hoesjes en soortgelijke
accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden
gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires
die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen,
voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet
te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde
of een goedgekeurde antenne.
¡ Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere
relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Alle belangrijke
radiotestseries werden uitgevoerd.
¡ Voorzichtig: Explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type
wordt vervangen. Voer de gebruikte accu's af overeenkomstig de
voorschriften af.
¡ Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat
5 cm van het lichaam verwijderd is.

¡ Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel
gebruik. Toch moet deze worden beschermd tegen vocht (regen,
badkamer, …) en schokken.
¡ Alleen voor Europese netwerkstandaarden (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
¡ Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
¡ Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging
van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals
bijv. elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden
veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden
geopend.
¡ De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gebruikelijk
stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100240  volt/50/60  Hz (10/16  A) wisselspanning.

¡ Fabrikant:	emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
¡ Importeur:	emporia telecom GmbH + CoKG
¡ Contact:	Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446
www.emporia.eu
¡ Merknaam:
emporia
¡ Model:		
MD212

INHOUD VERPAKKING
¡
¡
¡
¡

Mobiele telefoon: MD212
Accu: AK-MD212
USB-kabel
AC - adapter: RL-C160-USB

HULP

¡ Emporia Service Centre
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
customercare@emporia.at · www.emporia.eu
Ma-do 08:30-17:00 · vrij 08:30-13:00
¡ Duitsland: +49 · (0) 800 · 400 4711
¡ Oostenrijk: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
¡ Zwitserland: +41 · (0) 8484 · 50004

GARANTIE
¡ Deze garantie geldt alleen, wanneer er originele accu's van emporia
werden gebruikt.
¡ Mobiele telefoon: 24 maanden
¡ Accu: 6 maanden

TECHNISCHE GEGEVENS
¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡

¡
¡

Afmetingen: 111.7 x 46.3 x 12.5 mm
Gewicht: 64 g
Accu: Li-ion 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh (verwisselbaar)
AC - adapter:
input: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC 5.0 V, 500 mA
Stand-bytijd: 200 uur*
Spreektijd: 250 min*
(*afhankelijk van netdekking en geactiveerde applicaties kan de
gebruikstijd korter zijn.)
Interne antenne:
SAR-lichaam: 1.35 W/kg · SAR-ledematen: 3.26 W/kg · SAR-hoofd:
0.52 W/kg
Bedrijfstemperatuur: -10° – 40° C
Bluetooth

FREQUENTIES

¡ BT: 2402 MHz - 2480 MHz; Zendvermogen: < 8.32 dBm
¡ FM: 87.6 MHz - 107.9 MHz
¡ E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:
TX: 880 - 915MHz; RX: 925 - 960 MHz;
Zendvermogen: < 32.87 dBm
¡ E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz;
Zendvermogen: < 29.82 dBm

	Bluetooth

AFVOER

¡ Verpakking afvoeren
Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen
worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt
worden gebracht.
¡ Accu's afvoeren
Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil
worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk
verplicht lege accu's en batterijen terug te geven.
Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of
bij de speciaalzaak afgeven.
¡ Apparaat afvoeren
Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft
gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng
het omwille van het milieu naar een recyclepunt
waar oude apparaten worden verzameld, zodat ze
op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en/of
hergebruikt.

CONFORMITEITSV ERKLARING (DOC)
Hiermee verklaart
emporia telecom GmbH + CoKG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),
dat het radio-/telecommunicatieapparaat
MD212
voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden
op het volgende internetadres:
http://www.emporia.eu/doc

Eveline Pupeter
CEO emporia Telecom
30. 06. 2020, Linz/Austria

