
1. Belangrijke informatie – lezen voor gebruik 
 
RECHTEN 
Copyright © 2009 John’s Phone. Alle rechten voorbehouden. John’s en het John’s-logo zijn handelsmerken van Phone 
From The Supermarket BV.  
 
DE BATTERIJ IS NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING HAALT.  
DE GARANTIE IS ONGELDIG ALS U HET TOESTEL OPENT OF PROBEERT TE OPENEN.  
 
1.1 Belangrijke informatie over gezondheid en veiligheid  
Neem alle waarschuwingen in de gebruiksinstructies bij deze telefoon in acht. Houd u aan deze voorzorgsmaatregelen 
om het risico op lichamelijk letsel, brand en schade te beperken. Bewaar alle instructies.  
 
1.1.1 ELEKTRISCHE VEILIGHEID  
Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met voeding van de interne batterij of de meegeleverde oplader. Ander gebruik kan 
gevaarlijk zijn en maakt de goedkeuring die aan het product is verleend ongeldig. Een product moet alleen worden 
gevoed vanuit het type voedingsbron dat op het etiket van de oplader is aangegeven. 
 
Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan. Probeer de telefoon niet te openen. Probeer 
de batterij niet te openen of te repareren. Het ontmantelen, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water werpen, of het 
blootstellen van de batterij aan temperaturen hoger dan 60˚C is gevaarlijk.  
 
Bij een lekkende batterij:  
Voorkom dat het zuur uit de batterij in aanraking komt met de huid of kleding, en vooral de ogen. Als dat wel het geval is, 
dan moet u de huid of kleding met veel water schoonspoelen en de hulp van een dokter inroepen. Wrijf niet in de ogen, 
maar spoel de ogen schoon met schoon water en roep de hulp van een dokter in. Neem extra voorzorgsmaatregelen om 
een lekkende batterij uit de buurt van vuur te houden, aangezien er dan sprake is van ontploffingsgevaar.  
 
WAARSCHUWING: sluit deze telefoon aan op een correct geaard stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. 
Bij deze telefoon is een USB-kabel meegeleverd voor aansluiting op een computer. Controleer of uw computer correct is 
geaard voordat u deze telefoon aansluit. 
 
1.1.2 VEILIGHEIDSMAATREGELEN OMGEVING 
Stel deze telefoon niet bloot aan overmatig vocht en extreme temperaturen. Laat deze telefoon of de batterij niet achter in 
een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan worden dan 60°C. Dit kan deze telefoon beschadigen en de 
batterij oververhitten.  
 
1.1.3 GEHOORBESCHADIGING  
WAARSCHUWING: permanente gehoorbeschadiging kan ontstaan bij gebruik van oor- of hoofdtelefoons bij (langdurig) 
gebruik met een te hoog volume. 
 
1.1.4 VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN  
Het gebruik aan boord van een vliegtuig is verboden.  
 
1.1.6 VERKEERSVEILIGHEID  
Bestuurders mogen tijdens het rijden niet bellen.  
 
1.1.7 STORING VAN MEDISCHE APPARATUUR  
Deze telefoon kan tot gevolg hebben dat medische apparatuur niet juist werkt. In de meeste ziekenhuizen en medische 
instellingen is het gebruik van een mobiele telefoon verboden.  
 
1.1.5 OMGEVINGSBEPERKINGEN  
Gebruik deze telefoon niet in benzinestations, brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken en op locaties met 
explosieven, of in een mogelijk explosieve omgeving, zoals het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of 
de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals 
korreltjes, stof of metaalpoeder. Vonken in dergelijke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken. Dit kan 
lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.  
 
1.1.8 NIET-IONISERENDE STRALING  
Deze telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Deze telefoon mag alleen worden gebruikt onder de aanbevolen 
normale omstandigheden om problemen als gevolg van straling en storing te voorkomen. Net als bij andere mobiele 
apparatuur met een radiozender wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te 
houden tijdens het gebruik van het apparaat. 
 
 
 



1.2. Algemene voorzorgsmaatregelen  
 
1.2.1 De telefoon mag niet bij warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiators, warme ventilatieroosters, kachels of 
andere producten die warmte produceren. 
 
1.2.2 Gebruik de telefoon nooit op een vochtige locatie.  
 
1.2.3 Duw nooit objecten in openingen in de telefoon.  
 
1.2.4 Pas geen grote druk op deze telefoon toe om beschadiging te voorkomen. Haal deze telefoon uit uw broekzak 
voordat u gaat zitten.  
 
1.2.5 Als u deze telefoon gedurende langere periodes gebruikt kan deze telefoon warm worden. In de meeste gevallen is 
dit normaal.  
 
1.2.6 Het onderhoud aan onderdelen in deze telefoon moet worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur.  
 
1.2.7 Haal in de volgende gevallen de stekker van de telefoon uit het stopcontact en laat het onderhoud uitvoeren door 
een erkende onderhoudsmonteur:  

- Er is vloeistof gemorst op de telefoon.  
- De telefoon is blootgesteld aan regen of water.  
- De telefoon is beschadigd.  
- De telefoon is duidelijk oververhit.  

 
1.2.8 Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon aansluit.  
 
1.2.9 Haal de stekker van de telefoon uit het stopcontact voordat u de telefoon reinigt. Gebruik alleen een vochtige doek 
voor het reinigen, maar gebruik nooit water om het scherm te reinigen. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.  
 


