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In deze gids leest u hoe u de telefoon in gebruik 
neemt; verder vindt u hier een kort overzicht van 
de belangrijkste functies van de telefoon. 

 Indeling van de menu's

1.  Oproepenlijst 
1.1  Laatste oproepen
1.2  Gemiste oproepen
1.3  Uitgaande oproepen
1.4  Ontvangen oproepen
1.5  Alles wissen
1.6  Gespreksduur
1.7  Gesprekskosten*

2.  Telefoonlijst
2.1  Telefoonlijst
2.2  Nieuw contact toevoegen
2.3  Groep
2.4  Verkort kiezen
2.4  Mijn visitekaartje
2.6  Eigen nummer
2.7  Beheer

3.  Toepassingen
3.1  Java/Games
3.2  Spraakrecorder
3.3  Wereldklok
3.4  Alarm
3.5  Calculator
3.6  Omrekenen
3.7  Timer
3.8  Stopwatch
3.9  Notitie
3.0  SIM AT*

4.  Browser
4.1  Startpagina
4.2  Favorieten
4.3  http://
4.4  WAP-profiel
4.5  Buffer leegmaken

5.  Berichten
5.1  Bericht maken
5.2  Mijn berichten
5.3  Standaardberichten
5.4  Alles wissen
5.5  Instellingen
5.6  Geheugenstatus

6.  Mijn bestanden
6.1  Afbeeldingen
6.2  Video's
6.3  Geluiden
6.4  Overige bestanden
6.5  Geheugenstatus

7.  Agenda

8.  Bluetooth

9.  Instellingen
9.1  Tijd en datum
9.2  Telefoon
9.3  Display
9.4  Geluid
9.5  Netwerkdiensten
9.6  Beveiliging
9.7  Verbinding
9.8  Instellingen terugzetten

* Deze optie wordt alleen weergegeven als uw 
SIM-kaart deze ondersteunt.

 SIM-kaart en batterij plaatsen
   1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.

   2. Plaats de batterij en zet het klepje terug.

Batterijklepje

Batterij

 Batterij opladen
   1. Doe de meegeleverde adapter in een stopcontact.

   2. Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact.

NB: Haal de batterij nooit uit de telefoon als de adapter nog is aangesloten. 
Anders kunt u de telefoon beschadigen.

 Stopcontact

 Het volume bijstellen tijdens een 
gesprek

Gebruik de volumetoetsen om het volume van de luidspreker tijdens een 
gesprek bij te stellen. Druk op de bovenste volumetoets om het volume te 
verhogen of op de onderste om het te verlagen.

 Beltoon wijzigen en volume belsignaal 
instellen

1. Houd in de standby-stand de functietoets Menu ingedrukt.

2. Selecteer Instellingen  Geluid  Inkomend gesprek. 

3. Selecteer een beltoon.

4. Het volume van het belsignaal regelen.

5. Met de functietoets Opslaan bevestigt u de instellingen.

 Recente nummers (terug)bellen
1. Druk in de standby-stand op .

2. Druk op Omhoog of Omlaag om naar het gewenste nummer te gaan.

3. Druk op  om het nummer te bellen. 

 Menu's gebruiken

Houd in de standby-stand de functietoets Menu ingedrukt om naar het 
hoofdmenu te gaan.

De stuurtoetsen gebruiken ( , , , ) als sneltoets 
om uw favoriete menu's te openen.

1. Houd in de standby-stand de functietoets Menu ingedrukt.
2. Selecteer Instellingen  Telefoon  Sneltoetsen.
3. Selecteer een toets.
4. Druk op de functietoets Opties en selecteer Wijzigen.
5. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

Met deze toets kunt 
u het menu 
verlaten zonder de 
instellingen te 
veranderen.

De teksten links- en rechtsonder in het scherm geven de 
huidige functie van de twee functietoetsen aan. Druk op de 
linkerfunctietoets ( ) of de rechterfunctietoets ( ) om 
de aangegeven functie uit te voeren.

Zo selecteert of wijzigt u een menu of instelling:

1. Houd in de standby-stand de functietoets Menu ingedrukt.

2. Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens 
op de functietoets Kies of op .

3. Als een menu submenu's bevat, gaat u met de stuurtoetsen naar het 
gewenste submenu. Druk op de functietoets Kies of op  om het 
submenu te openen.

Als ook het geselecteerde menu weer submenu's heeft, herhaalt u 
deze stap.

4. Ga met de stuurtoetsen naar de gewenste instelling.

5. Druk op de functietoets Kies of op  om de gekozen instelling te 
bevestigen.

Menu kiezen met cijfertoetsen

U kunt het gewenste menu snel openen door gebruik te maken van de 
cijfertoetsen. U toetst het nummer in dat voor het menu staat 
aangegeven in de menustand.

 De telefoon aan/uitzetten 
1. Houd  ruim een seconde ingedrukt om de telefoon aan te zetten.

2. Houd  ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

 De schermtaal wijzigen
1. Houd in de standby-stand de functietoets Menu ingedrukt.

2. Selecteer Instellingen  Telefoon  Taal.

3. Selecteer een taal.

 Opbellen
1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en 

druk vervolgens op . 

2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

 Een oproep beantwoorden
1. Druk wanneer de telefoon overgaat op  om de oproep aan te 

nemen.

2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

GPRS-netwerk

Roaming ontvangst

Doorschakelfunctie is ingeschakeld

Thuisnetwerk, als u zich voor de betreffende dienst hebt 
aangemeld

Kantoornetwerk, als u zich voor de betreffende dienst 
hebt aangemeld

Bluetooth actief

Belsignaal staat op trillen

Stille stand (trilalarm)

Dempen (microfoon uit)

Microfoon uit tijdens een gesprek

Nieuw bericht

Nieuwe voicemail

Alarm ingesteld

Batterijsterkte

Symbool Beschrijving (Vervolg) Display
Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u niet belt of een menu 
gebruikt. De telefoon moet in de standby-stand staan om een nummer 
te kunnen bellen.

Bovenaan het scherm vindt u de volgende indicaties: 

Symbool Beschrijving

Ontvangststerkte

Gesprek gaande

Buiten bereik van uw netwerk; u kunt niet bellen of 
gebeld worden

Menu        Tel.lijst

Tekst en 
afbeeldingen

Functietoetsindicatoren

Symbolen

 Onderdelen en functies van de toetsen

Stille
stand

In de standby-stand  ingedrukt houden om alle telefoongeluiden 
uit te zetten. Opnieuw ingedrukt houden om de geluiden weer aan 
te zetten.

Stille stand

Alfanumerieke toetsen

Functietoetsen
Functies uitvoeren

zoals aangegeven door
de tekst boven de

toets.

Nummer kiezen
Zelf bellen of een

oproep beantwoorden.
In de standby-stand

recente oproepen
bekijken.
Wistoets

Tekens uit het
display wissen.

(Omhoog/Omlaag/
Links/Rechts)
In de menustand door alle 
menuopties bladeren.
In de standby-stand 
rechtstreeks uw favoriete 
menuopties openen.

Aan/uitzetten/menu 
verlaten
Ingedrukt houden om de 
telefoon aan of uit te zetten. 
Of een gesprek beëindigen.

Volumetoetsen
Het volume van de

telefoon regelen. In de
standby-stand, met de

telefoon open,
het volume van de

toetstoon aanpassen.

Internettoegang/
bevestigingtoets
In de standby-stand de 
internetbrowser starten. In 
een menu de gemarkeerde 
menuoptie selecteren of 
ingave bevestigen. 
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 Conformiteitsverklaring (R&TTE)
Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth
Mobiele telefoon
(Productbeschrijving)

SGH-X500
(Modelnaam)

Gefabriceerd door:
Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(naam/adres fabriek*)

waaraan deze verklaring refereert, voldoet aan de volgende standaards en/of andere 
normdocumenten:

Veiligheid: EN 60950-1:2001
EMC: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR-informatie: EN 50360:2001
EN 50361:2001

Netwerk: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren wij dat [alle essentiële radiotestseries zijn uitgevoerd en dat] het hierboven 
genoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van richtlijn 1999/5/EC.
De conformiteitvaststellingsprocedure waaraan Artikel 10 refereert en die gedetailleerd behandeld 
wordt in Annex [IV] van richtlijn 1999/5/EC is opgevolgd waarbij de volgende in te lichten 
instantie(s) betrokken is/zijn geweest :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, 
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK 
Herkenningsteken: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

en zal op aanvraag ter beschikking worden gesteld.
(Vertegenwoordiger in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.05.04 Yong-Sang Park/S. Manager
(plaats en datum uitgifte) (naam en handtekening geautoriseerd persoon)

* Dit is niet het adres van een Samsung Service Centre. Zie voor het adres of telefoonnummer van het Samsung 
Service Centre de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon heeft gekocht. 

 Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

• Houd [ ] ingedrukt om te wisselen tussen de standen T9 ( ) en 
ABC ( ).

• Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers 
( ).

• Houd  ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

T9-stand

1. Druk op 2 t/m 9 om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk 
voor elke letter de toets slechts één keer in. 

Voorbeeld: Voor bijvoorbeeld het woord HALLO drukt u in de T9-stand 
op 4, 2, 5, 5 en 6.

T9 voorspelt welk woord u wilt typen en dit kan bij elke volgende 
toetsindruk wijzigen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

3. Als het juiste woord wordt weergegeven gaat u naar stap 4. Druk op 0 
om alternatieve woorden weer te geven.

4. Druk op  om een spatie in te voegen en het volgende woord in te 
geven.

ABC-stand

Druk op de toetsen waarop de door u gewenste tekens staan:

- eenmaal voor het eerste teken

- tweemaal voor het tweede teken

- enzovoort.

Voorbeeld: druk drie keer op 2 voor een “C” of twee keer op 5 om een “K” 
in te geven.

Cijferstand

Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoets met het gewenste symbool en vervolgens op de 
functietoets OK. Druk op Omhoog of Omlaag voor meer symbolen. 

Tips voor het ingeven van tekst

• Met de stuurtoetsen kunt u de cursor verplaatsen.

• Druk op C om tekens één voor één te wissen. Houd C ingedrukt om het 
display leeg te maken.

• Druk op [ ] om een spatie in te voegen.

• Om in de standen T9 of ABC leestekens in te geven, drukt u op 1.

 SMS-bericht verzenden
1. Houd in de standby-stand de functietoets Menu ingedrukt.

2. Selecteer Berichten  Bericht maken  Tekstbericht.

3. Geef de berichttekst in.

4. Druk op de functietoets Opties en voeg items toe met de volgende 
opties:

•  Invoegen: een standaardbericht, contactpersoon of favoriet 
toevoegen.

•  Foto toevoegen: afbeeldingen toevoegen.

•  Animatie toevoegen: emoticons of bewegende afbeeldingen 
toevoegen.

•  Melodie toevoegen: geluiden toevoegen.

•  Bijlage: agenda-items of een visitekaartje bijvoegen.

5. Druk op Opties en selecteer Opslaan en verzenden of Verzenden.

6. Geef het bestemmingsnummer in en druk op .

 Kort overzicht van de functies
In dit gedeelte vindt u een korte uitleg van de mogelijkheden van uw 
telefoon.

Functie Beschrijving Selecteer 

Recente 
oproepen 
bekijken

De laatste uitgaande, beantwoorde 
en gemiste oproepen bekijken.

Menu > Oproepenlijst 
> Laatste oproepen, 
Gemiste oproepen, 
Uitgaande oproepen, 
Ontvangen oproepen

Recente 
oproepen 
wissen

Een bepaald oproeptype of alle 
oproepen uit de oproepenlijst 
verwijderen.

Menu > Oproepenlijst 
> Alles wissen

Gespreksduur 
tonen

De lengte van de laatste uitgaande 
en beantwoorde oproepen bekijken. 
U kunt ook de tellers op nul zetten.

Menu > Oproepenlijst 
> Gespreksduur

Gesprekskosten 
tonen

De kosten van uw oproepen 
bekijken.

Menu > Oproepenlijst 
> Gesprekskosten

Contactpersoon 
opzoeken

Contacten zoeken in de 
telefoonlijst.

Menu > Telefoonlijst > 
Telefoonlijst

Contact 
toevoegen

Een nieuwe contactpersoon aan de 
telefoonlijst toevoegen.

Menu > Telefoonlijst > 
Nieuw contact 
toevoegen

Belgroep 
gebruiken

Uw contactpersonen in belgroepen 
indelen.

Menu >Telefoonlijst > 
Groep

Verkort kiezen In dit menu kunt u de 8 meest 
gebelde nummers aan toetsen 
toewijzen (2 t/m 9), zodat u deze 
snel kunt bellen.

Menu > Telefoonlijst > 
Verkort kiezen

Mijn 
visitekaartje

Een visitekaartje maken en naar 
anderen sturen.

Menu > Telefoonlijst > 
Mijn visitekaartje

Uw eigen 
telefoon-
nummer 
controleren

Uw telefoonnummers bekijken of er 
een naam aan toewijzen.

Menu > Telefoonlijst > 
Eigen nummer

Beheer Contacten in de telefoonlijst 
beheren.

Menu >Telefoonlijst > 
Beheer

JAVA/Games Ingebouwde en gedownloade Java-
spellen of -toepassingen openen.

Menu > Toepassingen 
> Java/Games

Spraakrecorder Spraakmemo's opnemen en 
afluisteren.

Menu > Toepassingen 
> Spraakrecorder

Wereldklok Uw lokale tijdzone instellen en de 
tijd in een ander deel van de wereld 
bekijken.

Menu > Toepassingen 
> Wereldklok

Alarm Tijd instellen waarop een alarm 
afloopt.

Menu > Toepassingen 
> Alarm

Calculator Eenvoudige berekeningen 
uitvoeren.

Menu > Toepassingen 
> Calculator

Omrekenen Waarden omrekenen, zoals 
geldsoorten of temperaturen.

Menu > Toepassingen 
> Omrekenen

Functie Beschrijving Selecteer 

Timer Met deze functie kunt u de telefoon 
af laten tellen.

Menu > Toepassingen 
> Timer

Stopwatch Verstreken tijd bijhouden. Menu > Toepassingen 
> Stopwatch

Notitie Notities maken. Menu > Toepassingen 
> Notitie

SIM-diensten Aanvullende diensten gebruiken die 
door uw serviceprovider worden 
aangeboden.

Menu > Toepassingen 
> SIM AT

Startpagina 
openen

Verbinding met het netwerk maken 
en de startpagina van de 
internetprovider laden.

Menu > Browser > 
Startpagina

Favorieten URL-adressen opslaan om 
internetpagina's snel te kunnen 
oproepen.

Menu > Browser > 
Favorieten

Gebruik http:// URL-adres van een internetpagina 
handmatig ingeven en de pagina 
openen.

Menu > Browser > 
http://

WAP-profiel Een verbindingsprofiel selecteren 
dat moet worden gebruikt voor 
draadloze internettoegang.

Menu > Browser > 
WAP-profiel

Buffer 
leegmaken

Informatie uit het buffergeheugen 
verwijderen.

Menu > Browser > 
Buffer leegmaken

SMS- of MMS-
berichten 
versturen

Berichten maken en naar andere 
mobiele telefoons sturen.

Menu > Berichten > 
Bericht maken

Functie Beschrijving Selecteer 

SMS- of MMS-
berichten lezen

Ontvangen, opgeslagen en 
verzonden berichten lezen. 

Menu > Berichten > 
Mijn berichten> 
Postvak IN, 
Concepten, Postvak 
UIT

Standaard-
berichten

Standaardberichten met 
veelgebruikte teksten opslaan.

Menu > Berichten > 
Standaardberichten

Berichten 
wissen

Berichten uit de verschillende 
mappen verwijderen.

Menu > Berichten > 
Alles wissen

Berichtopties Opties voor het gebruik van 
berichtendiensten instellen.

Menu > Berichten > 
Instellingen

Geheugensta-
tus berichten

Geheugeninformatie voor berichten 
bekijken.

Menu > Berichten > 
Geheugenstatus

Mediabestan-
den openen

Afbeeldingen, video's, geluiden en 
andere bestanden in het 
telefoongeheugen openen.

Menu > Mijn 
bestanden

Geheugen-
status mijn 
bestanden

Controleren hoeveel geheugen wordt 
gebruikt voor afbeeldingen, video's, 
geluiden en andere bestanden.

Menu > Mijn 
bestanden > 
Geheugenstatus

Agenda Hierin kunt u uw dag- en 
maandagenda bijhouden.

Menu > Agenda

Bluetooth Telefoon draadloos verbinden met 
andere Bluetooth-apparaten en 
daar gegevens mee uitwisselen, 
handsfree bellen of de telefoon op 
afstand bedienen.

Menu > Bluetooth

Functie Beschrijving Selecteer 

Tijd en datum Huidige tijd en datum handmatig 
instellen.

Menu > Instellingen > 
Tijd en datum

Displaytaal De taal voor schermteksten 
selecteren.

Menu > Instellingen > 
Telefoon > Taal

Begroeting De tekst ingeven die moet worden 
getoond wanneer de telefoon wordt 
aangezet.

Menu > Instellingen > 
Telefoon > Begroeting

Sneltoetsen 
menu’s

Stuurtoetsen instellen als 
snelkoppeling om uw favoriete 
menu's rechtstreeks te openen.

Menu > Instellingen > 
Telefoon > Sneltoetsen

Volumetoetsen Hier stelt u in of de telefoon tijdens 
een inkomende oproep het 
belsignaal uitzet of de oproep 
weigert wanneer u de 
volumetoetsen ingedrukt houdt.

Menu > Instellingen > 
Telefoon > 
Volumetoets

Extra 
instellingen

Automatische nummerherhaling of 
antwoordmethode instellen.

Menu > Instellingen > 
Telefoon > Extra 
instellingen

Display Instellingen voor display en 
verlichting wijzigen.

Menu > Instellingen > 
Display

Beltoon, type 
belsignaal of 
volume 
selecteren

Een beltoon of type belsignaal voor 
inkomende oproepen selecteren of 
het volumeniveau instellen.

Menu > Instellingen > 
Geluid > Inkomend 
gesprek

Toetstoon 
selecteren

De toon selecteren die u hoort bij 
het indrukken van een toets.

Menu > Instellingen > 
Geluid > Toetstoon

Functie Beschrijving Selecteer 

Berichtsignaal 
selecteren

De berichttoon en het type 
belsignaal voor inkomende SMS-, 
MMS- en infoberichten selecteren 
en instellen hoe vaak u 
gewaarschuwd wilt worden. 

Menu > Instellingen > 
Geluid > 
Berichtsignaal

Geluid bij aan/
uitzetten

De melodie kiezen die u hoort 
wanneer u de telefoon aan- of 
uitzet.

Menu > Instellingen > 
Geluid > Toon bij in-/
uitschakelen

Klepsignaal De toon kiezen die u hoort bij het 
openen of sluiten van de telefoon.

Menu > Instellingen > 
Geluid > Klepsignaal

Stille stand 
instellen

Instellen hoe de telefoon u voor 
gebeurtenissen waarschuwt als hij 
in de stille stand staat.

Menu > Instellingen > 
Geluid > Stille stand

Extra geluiden 
instellen

Aanvullende telefoongeluiden 
instellen.

Menu > Instellingen > 
Geluid > Overige 
tonen

Netwerk-
diensten

Netwerkdiensten gebruiken die 
door uw serviceprovider worden 
aangeboden.

Menu > Instellingen > 
Netwerkdiensten

Beveiliging De telefoon tegen ongeoorloofd 
gebruik beveiligen.

Menu > Instellingen > 
Beveiliging

Verbindings-
instellingen

Profielen met netwerkverbindings-
instellingen voor de telefoon maken 
en aanpassen.

Menu > Instellingen > 
Verbinding

Telefoon-
instellingen 
terugzetten

Standaard fabrieksinstellingen van 
de telefoon terugzetten.

Menu > Instellingen > 
Instellingen 
terugzetten

Functie Beschrijving Selecteer  Belangrijke veiligheidsmaatregelen
Lees de volgende richtlijnen voordat u de telefoon in gebruik neemt. Wanneer u 
zich niet aan deze veiligheidsvoorschriften houdt, kan dit tot gevaarlijke en 
onrechtmatige situaties leiden.
Rijd altijd veilig
Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden, maar parkeer uw voertuig eerst, tenzij 
u een handsfree-kit heeft. 
Zet de telefoon uit tijdens het tanken
Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar 
andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.
Zet de telefoon uit aan boord van vliegtuigen
Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Gebruik van deze telefoon in 
een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.
Zet de telefoon uit in de buurt van medische apparatuur
Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen kunnen apparaten gebruiken 
die gevoelig zijn voor bepaalde radiofrequenties. Volg de aangegeven regels op.
Storingen
Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan 
beïnvloeden.
Bijzondere voorschriften
Houd u altijd aan plaatselijk geldende voorschriften en zet uw telefoon altijd uit op 
plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.
Waterdichtheid
Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij droog blijft.
Gebruik de telefoon op de juiste wijze
Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig 
contact met de antenne als de telefoon aan staat.
Telefoneren in geval van nood
Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de 
toets . Beëindig het gesprek niet zolang u daar geen opdracht voor gekregen hebt.
Kinderen en uw telefoon
Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen
Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals 
headsets en gegevenskabels voor aansluiting op een pc. Gebruik van niet 
goedgekeurde accessoires kan uw telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

Deskundige technische service
Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag uw telefoon repareren.

 SAR-informatie
Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig 
ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling 
aan radio-golven, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet worden overschreden. 
Deze limieten maken deel uit van uitgebrei-de richtlijnen waarin de toegestane 
niveaus voor radiogolven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door 
onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke, 
grondige evaluatie via wetenschappelijke onderzoeken.

Deze normen hebben een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van 
iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een eenheid gehanteerd 
die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens 
vastgesteld voor de EU bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit 
telefoonmodel was 0,858 W/kg.

Explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een incorrect type.
Oude batterijen wegdoen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Bij langdurig gebruik van de headset op een hoog volume kan uw gehoor 
beschadigd raken.
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