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Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSENTM Telephone 10.

De Telephone 10 is ontworpen in Denemarken door Jacob Jensen. De ontwerpen van Jacob 

Jensen worden internationaal gewaardeerd vanwege hun originele, eenvoudige en klassieke 

vormgeving. Het is een state-of-the-art ontwerp met een perfecte balans tussen vorm en 

functie. De Telephone 10 is ontworpen om zowel op een bureau te staan als om te hangen aan 

de muur. Het montagemateriaal wordt bijgeleverd in de geschenkendoos.

De Telephone 10 is uitgerust met de nieuwste digitale technologie: DECT (Digitale Draadloze 

Telecommunicatie). U heeft digitaal geluid, uitstekend bereik en gebruiksvriendelijke 

menuaangestuurde functies. Volgens de DECT systeemnorm (GAP combineerbaar), zijn er 

totaal 6 handsets aan te sluiten op één basis toestel om een mini telefooncentrale te creëren, 

die functies biedt als intercom en doorschakelmogelijkheid tussen het basis toestel en de 

handsets. Bovendien zijn de ingebouwde nummerweergave, nummergeheugen, telefoon-

boek, herhaaltoets, herhaaltoetslijst en intercom tussen basis toestel en handset heel 

gemakkelijk voor uw telefoonverkeer.

De Telephone 10 is voorzien van een lage stralingsfactor. Het systeem past de sterkte van het 

RF-signaal automatisch aan, aan de mogelijkheden van het verzenden en ontvangen. De 

signaalsterkte is afhankelijk van het bereik, de afstand tussen de handset en het basis station 

en het aantal aangesloten handsets.

NL
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A.  INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME

Deze DECT telefoon werkt alleen door voortdurende hoofdstroomtoevoer. Het is

raadzaam een andere draadtelefoon (die zonder hoofdstroomtoevoer werkt) op uw

telefoonsysteem aan te sluiten voor noodgesprekken in geval van stroomstoring.

Let op

Gebruik alleen de bijgeleverde adapter (model KSLFB0750035W1EU). Het

 gebruik van een ander type adapter kan de unit beschadigen en daarmee vervalt 

 de garantie.

 De adapter dient verticaal geplaatst te worden op de grond, aan de muur of op een  

 bureau.

1.  Sluit het modulaire snoer aan op de RJ45 ingang van de modulaire stekker.

2.  Stop de adapter in de muur en sluit het andere uiteinde aan op de rode poort van de   

 modulaire stekker.

3.  Sluit het uiteinde van de telefoonsnoer aan op de zwarte poort van de modulaire stekker;  

 sluit het andere uiteinde aan op telefoon adapter (optioneel).

4.  Sluit telefoonsnoer aan op het telefoonnet.

A.1. Muur montage

Doe als volgt:

1.  Trek de Modulaire snoer neerwaards door de groef om het zo 

 langs de onderkant naar buiten te laten komen en sluit de snoer aan 

 op de Modulaire stekker.

2.  Monteer het basisstation door middel van de bijgeleverde schroeven

 en plugs voor een 6mm boor. 

  

Naar telefoonnet
aansluiting

Voedingsnoer

Telefoonsnoer

Aansluiting 
Telefoonsnoer (ZWART)

Modulaire stekker

Modulaire snoer

Aansluiting 
Voedingsnoer (ROOD)

Naar AC
aansluiting
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A.2.  Bureau stand - tafel stand

Schuif de staander over de achterkant van het basisstation. De tafelstand is goed bevestigd 

nadat u een klik hoort.

De tafelstand kan gemakkelijk weer verwijderd worden:

-  Druk op het knopje in de vierkante opening langs de onderkant van het basisstation door  

 middel van een vinger of pen, en trek nu op het zelfde moment de staander weg van het  

 basisstation.

A.3.  Batterij plaatsen

1. Schuif de achterplaat van de handset van het toestel en plaats de oplaadbare

 batterij in het compartiment. Schuif de achterplaat weer terug. Het LCD scherm licht

 op zodra de batterij is geplaatst.

Let op

Om het risico van brand of lichamelijk letsel te verminderen, gebruik alleen de

 RTX herlaadbare batterij model 60020436, 3.7V 650mAh Li-ion (EU) welke geschikt is  

 voor dit toestel.

 De oude batterijen dienen apart te worden ingeleverd bij het gemeentedepot of   

 kca-depot (Klein Chemisch Afval).

 Installeer de batterijen in de handset voor gebruik.

 Stel de batterijen niet bloot aan vuur of hittebronnen. Ze kunnen exploderen door   

 oververhitting.

 Explosiegevaar kan zich voordoen wanneer de batterijen verkeerd geplaatst zijn.

 Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.

2. Plaats de handset in het basis toestel zoals weergegeven 

 op de afbeelding. Controleer of de laadindicator oplicht en 

 de laadfunctie inwerking is gesteld. De laadindicator 

 verschijnt ook op het scherm van de handset. Tijdens 

 het laden vult de laadbalk zich en wanneer de batterij 

 volgeladen is, zijn alle balken gevuld.
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Belangrijke informatie

Plaats de handset zes uur lang op de lader na de eerste activering om de beste 

 batterijprestaties te verkrijgen.

 Wanneer de handset verwijderd wordt van het basis toestel, zal de LED in het 

 basistoestel voor 5 seconden blijven branden.

 Haal de batterijen uit het toestel als deze langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt.

A.4.  Taalinstellen

Nadat de telefoon 6 uur heeft opgeladen is deze klaar voor gebruik. Wanneer u een andere 

taal wenst te gebruiken dan het standaardingestelde Engels, dan kunt u deze als volgt 

wijzigen:

Druk op                  en druk 3 maal op                   om Display te selecteren         druk

druk twee maal op                  om Select Lang. te selecteren Druk                        druk op

om de gewenste taal in te stellen: English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands,

Español, Dansk, Svenska, Türkçe, Norsk en druk op                .

A.5.  Vervangen van de batterij

Afhankelijk van het gebruik, wordt het aanbevolen om de oplaadbare batterijen elk

jaar te vervangen om de performantie te waarborgen.

Volg de onderstaande instructies bij het vervangen van de batterij:

1. Leg een oplaadbare batterij klaar (Li-ion - 3,7V, 650mAH (EU nummer 60020436)).

2. Maak voorzichtig de twee schroeven onderaan de handset los en verwijder de deksel van  

 de batterijhouder. Verwijder de oude batterijen.

3. Plaats de oplaadbare batterij volgens de plus- en mintekens in het toestel.

4.  Plaats de deksel van de batterijhouder voorzichtig terug en zorg ervoor dat de oriëntatie  

 correct is. Draai de schroeven weer aan.

A.5.  Gebruik

1. Om de handset op te tillen, druk zachtjes op de 

 bovenkant van de handset met je index vinger 

 waardoor deze in je hand valt.

Hoe een telefoon gesprek maken

a) Neem de handset op en druk                 om de lijn 

 te activeren.

b) Toets het telefoon nummer in.

c) Leg de handset neer op het einde van het geprek.

of

a) Toets het telefoon nummer in.

b) Neem de handset op en druk                  om de lijn te activeren.

c) Leg de handset neer op het einde van het geprek.
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B.  DISPLAYS & FUNCTIES

Standby modus:

Symbool  Indicatie

 De datum in datum/maand formaat.

 De tijd in 24-uurs formaat.

 De handset toont de capaciteit van batterijen wanneer het aanstaat.

 Batterij is vol.

 Batterij is halfvol.

 Batterij is leeg en een waarschuwingstoon is te horen. De capaciteit van de

 batterij is laag en dient opgeladen te worden.

 Het geluid van de beltoon staat uit.

 Telefoonboek, verschijnt (alleen op de handset) wanneer het telefoonboek

 wordt geraadpleegd.

 Licht op tijdens het verbinden en het ontvangen van gesprekken.

 De microfoon van het toestel is uitgeschakeld.

 Voice mail; afhankelijk van uw provider verschijnt dit symbool wanneer er een bericht  

 is ingesproken. Belangrijk: Afhankelijk van uw provider zal de voicemail melder   

 automatisch uitgeschakeld worden zodra u een bericht heeft afgeluisterd. Zo niet, dan  

 schakelt u deze zelf uit.

 Handsfree luidspreker is actief.

 Toetsblokkering. Licht op wanneer de blokkering aanstaat.

 Intercom staat aan, er is een intern gesprek.

 Een constant en vol transmissiesymbool betekent goede ontvangst van het   

 radiosignaal. Het symbool wordt korter wanneer signaal en ontvangst zwakker   

 worden.
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C.  TOETSEN & FUNCTIES

Let op: sommige toetsen hebben meerdere functies. Dit betekent dat kort of lang

indrukken verschillende functies opleveren. De knop lang ingedrukt houden betekent

ongeveer twee seconden indrukken.

Toets

Handset

Standby modus Gesprekmodus Programmeren

Druk op deze knop
om het menu in te
gaan.

Druk op deze knop
om instellingen te
wijzigen.

Druk deze knop
om de handeling te
bevestigen.

Invoering cijfers 0-9. Invoering cijfers 0-9. Invoering cijfers 0-9
en alfabetische 
karakters.

 
 Bij lang 
indrukken verschijnt “P” 
voor pauze.

Invoering
houdt de knop kort
ingedrukt.

Invoering

Toets Standby modus Gesprekmodus Programmeren

Toetsblokkering

Houd de knop lang
ingedrukt om de
blokkering aan/uit te
zetten.

Invoering
(hekje)

Houd de knop kort
ingedrukt om de
herhaal functie te
activeren. De laatste
10 nummers
worden opgeslagen
in het geheugen.
Opgeslagen nummers
kunnen uit 24 karakters
bestaan.
Gebruik       en 
                 om het
gewenst nummer
te selecteren. 
Druk
om het nummer
te bellen.

In gespreksmodus
kan het volume 
verhoogd
worden. Zowel
de luidspreker als
het volume van de
speaker kan worden
ingesteld.

Druk deze knop in om
omhoog te scrollen in
het menu. Houd de
knop kort ingedrukt
om naar boven te
stappen.
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Toets Standby modus Gesprekmodus Programmeren

Houd de knop kort
ingedrukt om het
telefoonboek te 
raadplegen.
De display toont de lijst 
op alfabetische 
volgorde.
Gebruik        en
                 om te scrollen
door de lijst en de
gewenste gegevens
te raadplegen. Of
zoek op alfabet door
de eerste letter in te
voeren op het 
toetsenbord.

In gespreksmodus
kan het volume 
verlaagd
worden. Zowel
de luidspreker als
het volume van de
speaker kan worden
ingesteld.

Druk deze knop in om
omlaag te scrollen in
het menu. Houd de
knop kort ingedrukt
om naar beneden te
stappen.

Toets Standby modus Gesprekmodus Programmeren

Druk om een gesprek
te beëindigen. Druk
om het menu te 
verlaten
en terug te gaan
naar stand-by stand.
Ingedrukt houden om
de handset uit/aan te
zetten.
Wanneer de handset
uitgeschakeld is kan
men geen gesprekken
voeren op het 
betreffende
toestel.
Om de handset weer
aan te zetten, druk
een keer op deze
knop of zet de handset
terug in de lader.
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Basis toestel

Houd de knop 5
seconden ingedrukt
om de registratie
modus te activeren.

Druk deze knop om
handset op te roepen.

Toets Standby modus Gesprekmodus Programmeren

Houd deze knop 3
seconden ingedrukt
wanneer de telefoon
overgaat, om de 
beltoon
tijdelijk uit te
schakelen.

Druk om gesprek door
te schakelen naar een
ander toestel.

Druk deze knop in
voor de functies
Cancel of Delete.
Gebruik de delete
functie om te 
corrigeren
of te verwijderen
en de Cancel functie
om terug te keren
naar het vorige menu.

Druk deze knop om te 
bellen en gesprekken
te beantwoorden.

D.  VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Attentie

De DECT telefoon is voorzien van een PIN codes (personal identification numbers)

Verander de codes van het basis toestel nooit, tenzij u bekend bent met elektronische

apparaten en het noodzakelijk is om de telefoon te beschermen. Een vergeten

PIN code kan de werking van de telefoon belemmeren en kan resulteren in hoge

servicekosten. Voor meer informatie > I. Geavanceerde instellingen

D.1.   De OK/Menu knop

Deze DECT telefoon is uitgerust met een gebruiksvriendelijke MENU functie. Alle

essentiële functies van deze telefoon kunnen via de MENU toets                  worden

geprogrammeerd.

Door het indrukken van                    kunt u alle menu’s doorlopen. Druk op                  om

omhoog te stappen en druk op                    om omlaag te stappen in het menu.

Call Log List > Audioinst. > Display > Autogesprek > Tijd & alarm > Overige inst. >

Basisinst. > Ruimtebewak.

Door de handleiding heen, leidt deze lijst van symbolen u naar verschillende

programmeergebieden van uw telefoon.
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D.2. Taalinstelling

Engels is de standaard voorgeprogrammeerde taal. Om de taalinstelling te wijzigen:

                        Display                Taal select.               Selecteer de gewenste taal

en druk

1. Gebruik                                   om alle beschikbare talen te bekijken.

2. Wanneer de gewenste taal wordt getoond, toets                    om te bevestigen.

D.3. Datum / tijdinstelling

Afhankelijk van het land en de provider is elk nummergeheugen meestal voorzien van

de inkomende datum en tijd. In landen met een FSK nummerherkenningssysteem is

het niet nodig om datum en tijd van de telefoon in te stellen, omdat deze informatie

automatisch ontvangen wordt via dit systeem.

Voor gebruik in landen met een DTMF belsysteem (of landen met het FSK systeem

waar datum en tijd niet verstuurd worden door provider) stel datum en tijd als volgt

in:

 Tijd & alarm      D&T inst.   Datum/Tijd

24 uurs modus

Gebruik de nummertoets op de handset om de datuminformatie in te voeren (Datum/

maand/jaar), toets nog een keer om de tijd in te stellen (24-uurs formaat).

Als dat gebeurd is, toets                   om te bevestigen.

D.4. Toetsenblokkering

Om de toetsen te blokkeren, druk lang op                   op de handset. Wanneer de toetsen

geblokkeerd zijn, verschijnt het symbool op het scherm. Als de toetsenblokkering ingescha-

keld is kunnen oproepen alsnog beantwoord worden door op                     te drukken.

Om de toetsenblokkering op te heffen, herhaal bovenstaande procedure.

D.5. Automatische telefoonbeantwoorder

 Autogesprek  selecteer Aan/Uit

Binnenkomende gesprekken kunnen automatisch worden beantwoord wanneer

de handset van het toestel is afgenomen en de “Autogesprek” modus is ingesteld

op “Aan”. Indien de “Autogesprek” modus uitgeschakeld is dient men de oproep

handmatig met                     te beantwoorden, ook al staat de handset op het basistoestel of

op de lader. De standaard instelling is “Uit”.

Druk op om                     terug te keren naar de stand-by modus

D.6. Geluidsregeling

De telefoon is uitgerust met een uniek audio tool die je vier verschillende geluidssettings 

geeft. Dit staat je toe om een gepersonaliseerde geluidskwaliteit te selecteren. Kies tussen: 

Normaal, Bass, Alto of Treble.
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                     Volume          Selecteer toon opties

1. Druk        of druk                  tijdens het bellen om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk                                     om “Volume” te selecteren, druk

3. Druk                                     om de toon te selecteren Normaal, Laag, Midden of HOOG

    Druk                  om te bevestigen.

Tijdens het gesperk kan je het volume aanpassen verhogen en verlagen door te drukken

op

D.7. Stil-functie

                      Stil/Stil uit

1. Druk                 tijdens het bellen om het hoofdmenu in te gaan.

2. Selecteer “Stil” en druk

3. Het symbool         verschijnt op het scherm.

4. Om de Stil functie uit te schakelen, herhaal bovenstaande procedure en selecteer

    “Stil uit”. Druk op                   . Het symbool verdwijnt van het scherm.

D.8. Afspraak

 Tijd & alarm    Afspr. inst. – selecteer je afspraak

De datum en tijd dienen ingesteld te zijn voor toegang tot de kalender menu optie.

Voor het instellen van datum en tijd > Zie D.3. Datum/ tijdinstelling. Er kunnen 5

persoonlijke afspraken worden toegevoegd.

1. Druk op                    om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                      om de “Tijd & alarm” in te voeren. Druk op

3. Druk op                                      om de “Afspr. inst.” in te voeren. Druk op

4. Druk op                                      om een spraak te selecteren “Afspraak 1-5”. Druk op

5. Druk op                                      om de afspraak “Aan” te zetten. Druk

6. Voer de tijd en datum in van de afspraak ( Zie D.3. Datum/ tijdinstelling). Druk op

7. Voer de omschrijving van de afspraak in ( tot 13 karakters). Druk

D.9. Benoem handset

 Display                Naam handset                                 Voer de handset naam in

Als u gebruik maakt van meer dan één handset, kan het handig zijn om elke handset

te benoemen. Dit doet u als volgt:

1. Druk op                    om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                      om “Display” te selecteren. Druk op

3. Druk op                                      om “Naam handset” te selecteren. Druk op

4. “Naam handset” verschijnt. Voer de naam voor de handset in. Druk op

5. Druk op                  om terug te keren naar de standby modus.
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D.10. Gesprek display

Het is mogelijk om het type weergave van de informatie op het toestel aan te passen-

Weergave van de tijd of het telefoonnummer (indien beschikbaar). De standaard

fabrieksinstelling is “Tijd”.

                       Display                        gespr display                            Selecteer Tijd/Nummer

1. Druk op                    om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                      om “Display” te selecteren. Druk op

3. Druk op                                      om “gespr display” te selecteren. Druk op

4. Druk op                                      om “Tijd” or “Nummer” te selecteren. Druk op

5. Druk op                    om terug te keren naar de stand-by modus.

D.11. Tonen

 Audioinst.   Tonen                     selecteer de gewenste optie

 select Aan/Uit

Het is mogelijk om tonen aan / uit te zetten zoals toetstoon, bevestigingstoon, de

wachtstand, etc. Wanneer de toetstoon is ingeschakeld, hoort u een geluidje wanneer

u een toets indrukt. U kunt de toetstoon aan of uitzetten.

1. Druk op                    om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                      om “Audioinst.” te selecteren. Druk op

3. Druk op                                      om “Tonen” te selecteren. Druk op

4. Druk op                                      om de gewenste optie te selecteren (“Waarschuwing”, “Opr.

in wacht”, “Alarmbereik”) Druk op

5. Druk op                                      om de toon “Aan” or “Uit” te zetten. Voor de toetstoon

selecteer 1-3 of “Uit” en druk op

6. Druk op                    om terug te keren naar de stand-by modus.

D.12. Kies modus

De Telephone 80 biedt de mogelijkheid om zowel “Puls” als “Toon” functie in te

stellen.

 Basisinst.                        Aanvullend   Kiesmodus

selecteer Toon/Puls

1. Druk op                    om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                      om “Basisinst.” te selecteren. Druk op

3. Druk op                                      om “Aanvullend” te selecteren. Druk op

4. Druk op                                      om “Kiesmodus” te selecteren. Druk op                 . De huidige

    instelling wordt weergegeven.

5. Druk op                                      om “Toon” of “Puls” te selecteren . Druk op

6. Druk op                    om terug te keren naar de stand-by modus.

D.13. Omschakelen naar toon instelling

Indien de telefoon ingesteld staat op” Puls”, dan is het mogelijk om dit tijdens een

gesprek tijdelijk om te schakelen naar “Toon”.

1. Druk op

2. Voer het gewenste nummer in. Druk op                  en “D” zal in beeld verschijnen.

Nummers die achter “D” zullen gedraaid worden met “Toon” functie.
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D.14. Prefix

Het is mogelijk om een extra code toe te voegen, zoals een netcode of landnummer.

Dit nummer kan ook worden opgeslagen in het geheugen.

 Basisinst.   Aanvullend      Prefix oproep 

Voer het nummer in

1. Druk op                 om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                    om “Basisinst.” te selecteren. Druk op

3. Druk op                                    om “Aanvullend” te selecteren. Druk op

4. Druk op                                    om “Prefix oproep”te selecteren. Druk op               . De huidige

    instelling wordt weergegeven.

5. Voer het nummer in met de toetsknoppen of druk                      om gegevens te wissen.

    Druk op                   om te bevestigen.

6. Druk op                  om terug te keren naar de stand-by modus.

D.15. Telefoongesprekken blokkeren

De DECT telefoon zal elk uitgaand telefoongesprek blokkeren dat overeenkomt met

het ingevoerde nummer in het BLOK systeem wanneer de BLOK modus is ingeschakeld

op het betreffende toestel.

 Basisinst.   Gespr.blokk.      voer het nummer in

 selecteer Aan/Uit

1. Druk op                om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                   om “Basisinst.” te selecteren. Druk op

3. Druk op                                     om “Gespr.blokk.” te selecteren. Druk op

4. Voer het nummer in dat geblokkeerd dient te worden. Maak daarbij gebruik van de

cijfertoetsen en druk op

5. Druk op                                     om de blokkering “Aan” of “Uit” te schakelen. Druk op

6. Druk op                   om terug te keren naar de stand-by modus.

E.  NORMALE WERKING

E.1. Het voeren van een extern gesprek

1.  U kunt alleen een extern gesprek voeren met gebruik van de handset. U kunt geen 

 extern gesprek voeren via het basis toestel.

2.  Voer het gewenste nummer in op de handset en druk op (wanneer je de

 knop nogmaals                     indrukt schakelt deze over naar de speaker). Het ingevoerde 

 nummer wordt automatische gedraaid. Na enkel seconden begint de timer te lopen, 

 indien deze ingeschakeld is.

3.  Druk op                    om terug te keren naar de stand-by modus.

E.2. Een extern gesprek beantwoorden

1.  Het ontvangen van een gesprek is alleen mogelijk via de handset. Wanneer men

 gebeld wordt, rinkelen alle handsets waarbij het geluid ingeschakeld is. Het telefoon

 symbool op de handset licht op.

2. Wanneer de nummerherkenning service beschikbaar is gemaakt door uw provider

 en u heeft zich ingeschreven bij deze service, wordt het telefoonnummer van het

 binnenkomende gesprek getoond op de schermen van handset en basis toestel (Zie 

 D.5. Automatische telefoonbeantwoorder). Als het nummer is opgeslagen in het

 telefoonboek wordt de naam ook getoond.
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3.  Druk op                  of haal de handset van het basis toestel om een gesprek te 

 beantwoorden.

4. Om een geprek te beëindigen druk op

E.3.  Interne gesprekken/intercom

Een standaard set bestaat uit een handset en een basistoestel. Er zijn meerdere

handsets aan te sluiten op 1 basis toestel. Deze handsets zijn apart verkrijgbaar.

Interne communicatie (Intercom), doorschakelen en groepsgesprekken kunnen worden

gevoerd tussen handset(s) door gebruik van het individuele toestelnummer. Het

toestelnummer voor uw handset is standaard ingesteld van 1-6. Een standaard pakket

bestaat uit een basis toestel en een handset.

E.4. Interne gesprekken voeren en ontvangen tussen handsets

Het is mogelijk om interne gesprekken te voeren van een handset naar een extra handset.

1.  Druk op de handset                     en selecteer “ Interne opr.”                      . Het symbool

 wordt weergegeven en een toon is te horen.

2. Gebruik                   of                    om de gewenste naam, nummer of handset te selecteren.  

 Druk                     of                      en de handset gaat over.

3. Druk op om het interne gesprek te beëindigen of zet de handset terug op de basis.

4. Druk op om een intern gesprek te beantwoorden.

E.5.  Handset oproepen

Door op de PAGE knop te drukken, worden alle handsets opgeroepen.

E.6.  Doorschakelen en groepsgesprek

Doorschakelen

Het is mogelijk om externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset.

Tijdens een extern gesprek

1.  Druk op                     en selecteer “Interne opr.”. De externe beller wordt op de wacht gezet.

2.  Druk op                   of                       om de gewenste naam, nummer of handset te selecteren.

 Druk                        of                        en de handset gaat over.

3.  Druk op                        wanneer de handset wordt beantwoord om het gesprek door te

 schakelen. Indien de handset niet wordt beantwoord druk op                 om terug te keren .

Groepsgesprek

Het is mogelijk om tussen 3 personen een groepsgesprek te voeren tussen de handsets

en een externe beller.

Tijdens een extern gesprek

1.  Druk op                    en selecteer “Interne opr.”. De externe beller wordt op de wacht gezet.

2.  Druk op                   of                   om de gewenste naam, nummer of handset te selecteren.

 Druk                  of                     en de handset gaat over.

3. Wanneer het gesprek wordt beantwoord druk op                 en stap naar “Flash”. Druk op 

 om het groepsgesprek te starten.

4.  Elk toestel kan op ieder moment het groepsgesprek verlaten door te drukken op                .

E.8. D oorschakelen van een gesprek via PAB X naar een nieuwe apparaat

Indien de telefoon is verbonden aan een switchboard ( PABX) dan kan een extern

gesprek doorgeschakeld worden naar een nieuw toestel:

1.  Druk                     . Op de display verschijnt nu een grote R

2. Toets het gewenste nummer. Het is nu mogelijk om met het gekozen toestel  te

praten en een gesprek door te schakelen. Om een gesprek door te schakelen, druk

en het externe gesprek is doorgeschakeld naar het gekozen toestel.
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E.8.  Baby Monitor

Om de telefoon in te stellen als baby monitor moet er als eerste stap twee handsets 

geregistreerd worden op het zelfde basis station. Wanneer de handsets geregistreerd zijn, kan 

je de baby monitor functie als volgt activeren:

  Baby monitor   selecteer handset

Op de monitor handset (in de kinderkamer)

1.  Druk op                 om het hoofdmenu in te gaan.

2.  Druk op                                    om “Baby Monitor” te selecteren. Druk op

3.  Druk op                                    om de handset te selecteren die de “Baby oproep” zal ontvangen.  

 Druk                   om te bevestigen. De ontvangende handset zal bellen. Druk                     op de  

 ontvangende handset om de baby monitor te activeren.

4. Om de baby monitor te deactiveren, druk op                    op gelijk welke handset op de   

 sluiten en terug naar standby te gaan.

F.  TELEFOONBOEK

In het telefoonboek kunnen 100 telefoonnummers worden opgeslagen. (Elk van

13 tekens en 24 getallen). Belangrijk: telefoonnummers zijn bij elke handset apart

opgeslagen en kunnen niet automatisch van de ene handset naar de andere worden

overgebracht.

F.1.  Nieuw nummer invoeren

 Phone book   Nieuwe invoer     <Invoeren naam>

1.  Gebruik de nummertoetsen (2 tot 9) om een naam in te voeren. Druk op 

 om te bevestigen. Druk op                    om gegevens te verwijderen. 

 Bij het invoeren van de tweede letter op dezelfde button druk                     op de cursor naar

 rechts of wacht 3 seconden totdat deze automatisch verschuift. Om de functie aan te

 passen druk op                    .

2.  Gebruik de nummertoetsen om het telefoonnummer in te voeren ( een pauze kan

 worden ingevoegd door lang                       ingedrukt te houden wanneer u PABX gebruikt).

 Druk op                    om te bevestigen. Druk op                    om gegevens te verwijderen.

3. Druk op                    om een toontype te selecteren en druk op                      om te bevestigen.

4.  Druk op                    om “Opslaan” of “Terug” te selecteren en druk op              om te bevestigen.

5.  De gegevens zijn nu opgeslagen. Druk op                  om terug te keren naar de standby  

 modus

F.2.  Nummer uit geheugen kopiëren en lijst herhalingsnummers

Het is mogelijk om gegevens uit het geheugen of oproep lijst te kopieren naar het

telefoonboek.

1.   Wanneer een gewenst telefoonnummer wordt getoond terwijl u nummergeheugen

 of herhalingsnummers bekijkt, druk één keer op                   > “Opsl. tel. bk”. Druk op

 en voer de gewenste naam in. Druk op                om te bevestigen.

 Wanneer de naam al voorkomt in het telefoonboek dient er een andere naam 

 ingevoerd te worden.
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2. Het nummer verschijnt in beeld. Druk op                    om de gegevens op te slaan in het

     telefoonboek.

3. Indien het nodig is kunnen de gegevens worden gewijzigd met de                    knop.

4. Druk                                   om gegevens te selecteren

5. Druk na eventuele wijzigingen op

6. Druk op                   om terug te keren naar de standby modus

F.3.  Een gesprek voeren vanuit het telefoonnummergeheugen

                                                         Om een nummer te selecteren

1.  Gebruik de alfabet/nummertoetsen om de eerste letter van de gewenste naam in te

 voeren. Het eerste opgeslagen nummer dat met die letter begint, verschijnt nu op 

 het scherm.

2.  Gebruik                                      om te bewegen totdat de gewenste naam verschijnt.

3.  Toets                 om te bellen.

F.4.  Geheugen telefoonboek wijzigen

         Om een nummer te selecteren                             Wis invoer

                        Ja

1.  Gebruik                                    om te bewegen tot de gewenste naam getoond wordt op

 het scherm.

2.  Toets                  om te bevestigen of druk                  om het menu te verlaten zonder

 verwijdering. Om te bevestigen, toets                   en het geselecteerde nummer is verwijderd.

 U hoort een lange toon ter bevestiging.

F.5.  Geheugen telefoonboek wijzigen

         Om een nummer te selecteren 

Bewerken                         wijzig de gegevens

1.  Gebruik                                om te bewegen tot de gewenste naam getoond wordt op het scherm.

2.  Toets                     om te bevestigen.

3.  Gebruik                  om letters te verwijderen en te corrigeren door gebruik van de   

 alfabet/nummertoetsen.

4.  Wanneer invoer van een naam klaar is, druk op                    en de cursor staat aan het eind  

 van de invoer. Gebruik                   om nummers te verwijderen en te corrigeren door gebruik  

 van de nummertoetsen.

5.  Toets nogmaals                     om de gegevens op te slaan.

6.  Selecteer toon type en druk

G.  NUMMERGEHEUGEN (CALLER ID)

Wanneer de nummerherkenning service beschikbaar is gemaakt door uw provider en u heeft 

zich ingeschreven bij deze service, wordt het telefoonnummer van het binnenkomende gesprek 

getoond op de schermen van handset en basis toestel. Als het nummer is opgeslagen in het 

telefoonboek wordt de naam ook getoond. In het FSK nummerherkenning systeem worden de 

naam van de beller en de datum en tijd automatisch getoond en opgeslagen – mits zij 

beschikbaar zijn van de provider. Alleen de eerst 13 letters worden weergegeven. Deze DECT 

telefoon slaat de laatste 30 nummers op in het geheugen. Als het geheugen vol is wordt het 

oudste opgeslagen nummer vervangen door het nieuwste record. Met een geheugen voor 24 

cijfers en 13 letters voor de naam. Het meest oude gesprek wordt vervangen door het nieuwe. Als 

u een geheim nummer ontvangt zal CID tonen en bij een internationaal telefoongesprek 

verschijnt op het scherm. Het is niet mogelijk om geheime gesprekken terug te bellen.
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Wachttoon

De telefoon is voorzien van een wachttoon. Met wachtstand (call waiting) kan een lopend 

gesprek even worden “geparkeerd”, zodat het nieuwe binnenkomende gesprek aangenomen 

kan worden. Het type geluid is afhankelijk van uw provider. Deze toon staat standaard 

uitgeschakeld. Om de toon in te stellen ga naar het menu, selecteer “Audioinst.”,“Tonen”, en 

“Opr. in wacht”. Zet de functie “Aan”. Wanneer de functie is geactiveerd kunt u omschakelen

tussen de gesprekken door te drukken op                  .

G.1.  Nummergeheugen bekijken

Nummergeheugen kan per enkele handset worden bekeken, omdat de gegevens opgeslagen 

zijn in het basis toestel.

Om het nummer geheugen in de handset te bekijken druk op                  en selecteer “Call Log 

List”. Gebruik                                   om te scrollen door de gegevens of druk op                  om terug 

te keren naar de standby modus.

G.2.  Telefoneren direct vanuit nummergeheugen

Wanneer u het nummergeheugen bekijkt, druk eenvoudig op                  op de handset en het 

nummer wordt automatisch gebeld.

G.3.  Een nummer opslaan van nummergeheugen naar telefoonboek

Het is mogelijk om een nummer uit het geheugen op te slaan in het telefoonboek.

( zie F. Telefoonboek voor meer informatie).

G.4.  Het verwijderen van gegevens uit het nummergeheugen

Het is mogelijk om een of meer gegevens te verwijderen uit het nummer geheugen.

Handset

1.  Druk                   en selecteer het nummergeheugen “Call Log List”. Gebruik                                

 om te scrollen door de gegevens en selecteer de gegevens die verwijderd dienen te   

 worden. Indien alles verwijderd dient te worden sla dan deze stap over.

2.  Druk op                     en selecteer “Wis invoer” of “Lijst wissen”.

3.  Druk op                     om “Ja” of “Nee” te selecteren. Druk dan op                     om te bevestigen.

G.5.  Melding binnengekomen berichten (MWI)

Wanneer voicemail service beschikbaar is van uw telefoondienst en u hierbij bent 

geregistreerd, dan zal dit symbool             worden weergegeven in het scherm van uw toestel 

om aan te geven dat u binnengekomen voicemail berichten heeft.

Afhankelijk van uw provider zal het symbool wel of niet automatisch uitgeschakeld worden 

wanneer u het voicemail bericht hebt afgeluisterd.

H.   VERPERSONALISATIE TELEFOON

Deze telefoon biedt u de mogelijkheid om het toestel aan te passen aan uw persoonlijke 

wensen op het gebied van beltonen, belvolume, toetsblokkering, toetstoon, etc. De 

instellingen kunt u gemakkelijk wijzigen via de MENU knop.
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H.1.  Instellen belvolume en beltoon

Per handset kunnen verschillende beltonen en verschillende volumes worden ingesteld.

Handset Belvolume

 Audioinst.                        Belvolume   Selecteer het volume

1.  Druk op                   en beweeg                                     naar geluidsinstelling “Audioinst.”. 

 Druk op

2.  Druk op                                      om “Belvolume”, het belvolume te selecteren en druk op

3.  Druk op                                      om het belvolume te verhogen of te verlagen en druk 

 op      om te bevestigen.

4.  Druk op                    om terug te keren naar de standby modus. Indien het volume   

 uitgeschakeld is verschijnt het symbool         op het scherm.

Handset Beltype

 Audioinst.   Belvolume   Selecteer optie

 selecteer melodie

1.  Druk op                  en beweeg                      naar geluidsinstelling “Audioinst.”. 

 Druk op

2.  Druk op                                     om “Belvolume”, de melodie te selecteren en druk op

3.  Druk op                                     om de soort toon in te voeren “Extern”, “Intern”, “Oproepen”,  

 “Alarm” etc.,  druk op

4.  Druk op                                    om de gewenste melodie te selecteren. Druk op                 om

 te bevestigen.

5.  Druk op                   om terug te keren naar de standby modus.

I.  GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

SPECIALE AANDACHT!!!

De volgende secties zijn alleen voor gebruikers die bekend zijn met elektronische producten. 

Als het u niet lukt de volgende stappen correct te voltooien, dan kan het zijn dat uw DECT 

telefoon niet goed werkt.

I.1.  Registreer extra handsets bij een basis toestel

Wanneer u een extra handset hebt aangeschaft, zult u deze moeten toevoegen aan het basis 

toestel. Om de registratie modus te activeren druk op de PAGE knop en houd deze 5 seconden 

lang ingedrukt. Zorg ervoor dat de handset geheel is opgeladen. Tevens dienen het basis 

toestel en de overige handsets op standby modus staan.

De handset:

 Overige inst.  Registreren      selecteer het nummer van

het basis toestel

1. Druk op                 om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                   om “Overige inst.” te selecteren. Druk op

3. Druk op                                   om “Registreren” te selecteren. Druk op

4. Druk op                                   om het nummer van het Basistoestel te selecteren (Basis  

    Nummer). Druk op                  om te bevestigen.
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Indien er al 6 andere handsets aangesloten zijn of het basis toestel, dan zal men een andere 

handset moeten ontkoppelen. (Zie voor meer informatie > I.2. Verwijder handset van basis 

toestel).

Op de handset:

Voer de PIN code in van het basis toestel

Standaard PIN code is 0000

In de standby stand, verschijnt het nieuwe nummer in beeld. 

De handset wordt automatisch toegewezen aan de eerst beschikbare handset. 

Als de registratie is mislukt verschijnt er “Zoeken” in beeld en dient de procedure opnieuw 

uitgevoerd te worden (bijvoorbeeld als de basis toestel buiten bereik is of als deze uit staat).

I.2.  Verwijder handset van basis toestel).

Het is mogelijk om zowel de handset van het basistoestel als het basistoestel van de handsets 

te verwijderen. Zorg ervoor dat het basis toestel en de overige handsets op standby modus 

staan.

 Overige inst.  Deregistreren            selecteer de handset of het 

basis toestel        selecteer Ja
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1. Druk op                  om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                      om “Overige inst.” te selecteren. Druk op

3. Druk op                                      om “Deregistreren” te selecteren. Druk op

4. Druk op                                      om de “Handset” of “Basis” te selecteren. Druk op                om te        

    bevestigen.

5. Druk op                                      om “Ja” te selecteren. Druk op                 om te bevestigen.

6. Druk op                      om terug te keren naar de standby modus.

I.3.  Wijzigen van de PIN code

 Basisinst.   Basis PIN  voer nieuwe PIN code

De standaard PIN code is 0000. Indien u de code wil wijzigen voer dan een nieuw 4

cijferige code in.

I.4.  Selecteren van een basis toestel

Het is mogelijk om een handset aan te sluiten op 4 basis toestellen. Wanneer de handset is 

aangemeld is het mogelijk om de gewenste basis toestel of het toestel met het sterkste 

signaal automatisch te selecteren.

 Overige inst.     Select. Basis            Automatisch of Basis 

Nummer

1. Druk op                 om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                    om “Overige inst.” te selecteren. Druk op
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3. Druk op                                  om “Select. Basis” te selecteren. Druk op

4. Druk op                                  om “Automatisch” of nummer basis toestel te selecteren.

    Druk op                    om te bevestigen.

I.5.  Telefoon resetten

Het is mogelijk om alle instellingen weer te veranderen naar de standaard

fabrieksinstellingen. Alle veranderingen in programmering en instellingen worden

op deze manier ongedaan gemaakt. Indien er meer dan een handset is aangesloten,

dan zullen alleen de instellingen van de betreffende handset en het basis toestel

teruggezet worden.

Het basis toestel

 Basisinst.                       Basis Reset   selecteer Ja

1. Druk op                  om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                     om “Basisinst.” te selecteren. Druk op

2. Druk op                                      om “Basis Reset” te selecteren. Druk op

4. Druk op                                     om “Ja” te selecteren en druk op                     om te bevestigen.

5. Druk op                  om terug te keren naar de standby modus.

De handset

 Overige inst.  Handset Reset           selecteer Ja

1. Druk op                   om het hoofdmenu in te gaan.

2. Druk op                                   om “Overige inst.” te selecteren. Druk op

3. Druk op                                       om “Handset Reset” te selecteren. Druk op

4. Druk op                                       om “Ja” te selecteren en druk op                     om te bevestigen.

5. In de display verschijnt “Cleared” en de instellingen zijn teruggezet naar standaard

    fabrieksinstelling

J.  TERUG NAAR STANDAARD, FABRIEKSINSTELLING

Het is mogelijk om alle instellingen weer te veranderen naar de standaard fabrieksinstellingen. 

Alle veranderingen in programmering en instellingen worden op deze manier ongedaan 

gemaakt.

Opmerking: De volgende geheugens zullen onaangetast blijven nadat u de telefoon

heeft teruggebracht naar de fabrieksinstellingen:

Nummergeheugen.

   Laatst gebelde nummer geheugen.

Basis toestel en handset registraties.

Om alle instellingen terug te brengen naar de standaard fabrieksinstellingen, zie I.5.

Telefoon resetten.

K.  ONDERHOUD

Stel de telefoon niet bloot aan stof, sterk zonlicht, vocht, hoge temperaturen of een  

 mechanische schok.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen bij het reinigen van de  

 telefoon. Gebruik hiervoor een zachte en droge doek.

Haal de telefoon niet uit elkaar, deze bevat onderdelen die niet te hanteren zijn door de  

 gebruikers.
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Bij een onweersbui is het aan te raden om de stekker van het product uit het stopcontact  

 te halen, dit ook omdat de garantie schade door onweer niet dekt. 

Gebruik alleen de oplader en batterijen die zijn meegeleverd bij dit pakket.

L.  VRAGEN EN ANTWOORDEN

V1.  Mijn telefoon werkt niet!

A1.  Controleer of u de toetsblokkering heeft ingeschakeld, wanneer dit het geval is,

 wordt het volgende symbool weergegeven op uw scherm:

 Om de toetsblokkering uit te schakelen, druk op                en houd deze gedurende 2  

 seconden ingedrukt, u zult nu een toon horen en de toetsblokkering is uitgeschakeld.

A1.  Controleer of alle verbindingen naar de adapter en stroomtoevoer correct zijn   

 aangesloten.

A1.  Controleer of u de batterijen correct heeft ingevoerd volgens de symbolen

 aangegeven op de batterijen. Controleer ook of de batterijen voldoende zijn

 opgeladen.

A1.  Wanneer u meer dan 1 handset hebt verbonden met 1 basistoestel, kan het zijn dat een  

 handset niet goed ligt. Bij sommige telefoonsystemen kan het zijn, dat wanneer 1   

 handset in gebruik is, de anderen worden uitgeschakeld.

A1.  Probeer een andere telefoon aan te sluiten op telefoonverbinding. Wanneer deze ook  

 niet werkt, kan het zijn dat uw verbinding niet werkt. Neem in dit geval contact met uw  

 telefoonmaatschappij.

A1.  Wanneer de persoon met wie u belt, u niet kan verstaan, controleer dan of de stand STIL  

 niet is ingeschakeld. Druk als test nogmaals op de Stil knop en uw telefoon zou nu weer  

 volledig moeten functioneren.

A1.  Controleer of het antenne symbool knippert op uw scherm. Wanneer deze knippert is uw  

 handset te ver van uw basistoestel, geen toestel is geregistreerd of het signaal is te zwak.  

 Controleer of een toestel is geregistreerd, dat het toestel over stroom beschikt of ga  

 dichterbij een toestel en probeer het nogmaals. 

A1.  Als uw handset een bepaald nummer weigert te bellen, controleer dan of het nummer  

 niet is geblokkeerd (zie D.15. Telefoongesprekken blokkeren sectie).

A1.  Wanneer de handset voor langere tijd zonder voldoende opgeladen batterijen heeft  

 gewerkt, kan het zijn dat de handset zichzelf heeft geblokkeerd. Verwijder nu de   

 batterijen en plaats ze weer om ze vervolgens 6 uur op te laden.

A1.  Wanneer foutieve nummer worden gebeld, controleer of de “Prefix oproep” bij toeval is  

 ingeschakkeld. Om dit na te gaan, ga naar “Menu”, selecteer “Basisinst.”, selecteer dan  

 “Aanvullend” en selecteer “Prefix oproep”. Verwijder dit of sla het juiste prefix nummer op.

V2.  De beltoon van mijn telefoon werkt niet!

A2.  Controleer of het beltoonvolume is ingesteld op 0 (zie H.1. Instellen belvolume en   

 beltoon)

A2.  Controleer of uw handset niet is uitgeschakeld.

A2.  Controleer of alle verbindingen naar de adapter en stroomtoevoer goed zijn aangesloten.

A2.  Controleer of u het juiste toestel hebt geselecteerd via toestel selectie (vooral wanneer u  

 meer dan 1 basistoestel geregistreerd heeft in uw handset.

A2. Controleer de landinstellingen. Selecteer “Basisinst.” en druk op “Land”, selecteer hierna  

 het juiste land in de lijst.

V3.  De telefoonboek geheugens werken niet als verwacht!

A3.  Controleer of u niet een telefoonnummer toevoegt langer dan de voorgeschreven   

 limieten die worden genoemd in het telefoonboek gedeelte.

A3.  Wanneer uw telefoon is aangesloten op een PABX systeem, kunt u het beste contact  

 opnemen met uw telefoonmaatschappij voor informatie over de benodigde ingevoegde  

 pauze bij uitgaande gesprekken.



V4. De nummers van inkomende gesprekken worden niet weergegeven op mijn toestel!

A4.  Controleer of uw telefoonlijn is verbonden met beller ID functie van de telefoonmaat 

 schappij. In de meeste landen moet voor deze functie apart betaald worden. Voor details  

 dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij.

A4.  Wanneer u gebeld wordt, is het mogelijk dat diegene zijn identiteit onderdrukt. Voor  

 details dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij.

A4.  Wanneer een binnenkomend telefoongesprek vanuit het buitenland wordt gepleegd,  

 kan deze niet worden omgevormd naar uw scherm.

V5.  Mijn handset werkt niet meer nadat ik deze heb geregistreerd bij een toestel van een  

 ander merk!

A5.  Volgens de DECT standaard (GAP combineerbaar), kan een handset worden   

 geregistreerd aan elk DECT toestel. Echter, niet alle functies van een ander merk zullen  

 kunnen worden gebruikt wanneer deze gecombineerd is met een DECT telefoon.   

 Raadpleeg voor de details hierover de makers van uw telefoon.

A5.  Controleer of dit basistoestel van het andere merk ook uitgerust is met GAP volgens de  

 DECT standaard. Alleen producten die GAP combineerbaar zijn, kunnen met elkaar   

 werken.

M.  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Standaard veiligheids maatregelingen moeten ten alle tijden gevolgd worden om het 
risico van brand, electische schok of verwondingen te verminderen tijdens het gebruik 
van uw telefoon uitrusting 

Zorg ervoor dat de handset niet in contact komt met vloeistof of vochtigheid.

Gebruik altijd het type, formaat batterij zoals omschreven in deze handleiding.

Open of beschadig de batterij niet. De stoffen die vrijkomen kunnen irritaties en

 schade toebrengen aan ogen of de huid. Het kan giftig zijn indien de vloeistof ingeslikt. 

Maak de handset, het basis toestel en de lader niet open. Dit kan leiden tot een   

 elektrische schok.

Voorkom contact van de lader of de batterij met sterke elektrageleidende producten.

Er bestaat een kans dat de telefoon beschadigd raakt door een onweersinslag.

 Het is dan ook raadzaam om de stroom van de telefoon te halen in tijden van noodweer.

Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosie gevaar dreigt, zoals een gaslek.

Kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden, om te voorkomen dat zij met de  

 telefoon gaan spelen.

Doordat de telefoon werk op radiosignaal tussen de basis en de handset, kunnen   

 mensen met een gehoorapparaat last ondervinden in de vorm van geruis.

Wij adviseren de telefoon niet te gebruiken in de buurt van Intensive Care medisch   

 materiaal en personen met een pacemaker.

Het signaal van uw telefoon kan verhinderd worden door elektronische apparaten zoals  

 TV, en radioreeksen indien deze te dicht bij elkaar worden geplaatst. Het is aan te raden  

 om het basis toestel minstens een meter van dergelijke apparaten te plaatsen.

N.  AFV OEREN VAN AFVAL - WEEE

 

Elektrische en elektronische apparatuur en bijhorende batterijen, bevatten materialen, 

componenten en substanties die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en het 

milieu als deze niet correct afgedankt worden.

Elektrische en elektronische apparatuur en bijhorende batterijen zijn gelabeld met een 

doorkruiste vuilbak zoals hieronder geïlustreerd. Dit duidt er op dat elektrische en elektroni-

sche apparatuur en bijhorende batterijen niet behoren tot het huishoudelijk afval en dat deze 

apart ingezameld dienen te worden.

Vraag uw speciaalzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval.
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O.  EC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Bell Xpress A/S verklaart hierbij dat dit toestel (Telephone 10, type JJ T10 DECT / RTX307 2) 

voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorzorgsmaatregelen van de Richtlijn 

1999/5/EC R&TTE.

- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

-  De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, 

 inkomstenderving of andere schade die door het gebruik van dit product zou

 kunnen ontstaan.


