
John’s Phone, 
de meest simPele telefoon.
Verkorte handleiding:

 aan/uit:
linkerzijde onderste schuifknop is een aan- en 
uitknop. Er zijn drie standen: 
aan, uit en op slot. De ‘slot’-stand voorkomt dat je 
onbedoeld nummers belt. 
aanzetten: zet de schuifknop in ‘aan’-stand 
scherm aan bovenzijde gaat aan. 
Tekst op scherm: hEllo. John’s 
EnTER PIn. Voer je pincode in en druk op de 
groene (hello) knop. Bij juiste code volgt een ont-
grendelgeluid en kun je de telefoon gebruiken. Bij 
onjuiste code volgt een straffluitgeluid en tekst in 
scherm: TRY AGAIn>Doe nog een poging EnTER 
PIn. na correcte pincode volgt ontgrendel geluid 
en  volgt tekst in scherm: Welcome.
Bij uitzetten door middel van schuifknop naar oFF 
stand, volgt in het scherm tekst: BYE

  ZiJknoPPen:
de zijknoppen moeten eerst altijd in de midden-
stand gezet worden voordat ze door mogen naar 
een andere stand. Dus niet in één keer door van 
boven naar beneden of vice versa. 

 Bellen en oPhangen: 
zorg dat de aan-/uitknop niet in ‘slot’-stand staat. 
Toets het gewenste telefoonnummer in > druk op 
de groene knop > wacht op verbinding > ophan-
gen: druk op de rode knop.

 geBeld worden. 
druk op de groene knop > voer een gesprek > 
ophangen: druk op de rode knop. De Phone hoeft 
voor het aannemen van gesprekken niet eerst uit 
de ‘slot’-stand te worden gehaald.

  scherm  
BoVenZiJde telefoon.

Aan de bovenzijde zit een scherm. Aan de boven 
linkerzijde geeft het streepjes icoon het bereik 
aan. hoe meer streepjes, maximaal vijf, hoe beter 
het bereik. helemaal links in het scherm staat het 
vergrendel icoon. Dit icoon geeft aan of de tele-
foon op slot staat. Rechts geeft het Johns icoon 
de batterijsterkte aan. Als de batterij bijna leeg is, 
is de J van Johns icoon te zien. Bij geen gebruik 
van de telefoon gaat de telefoon in slaapstand. 

 nummerherkenning. 
Aan de bovenzijde in het scherm zijn inkomende 
en uitgaande nummers te zien. Voor correcties 
tijdens het intoetsen van een nummer druk op 
de rode knop.

 BelVolume. 
De bovenste knop aan de linkerzijde is de belvol-
umeknop: naar boven is harder; naar beneden is 
zachter. Knop is tijdens het bellen te gebruiken, 
ook met de koptelefoon in.

 telefoonnummers oPslaan. 
Met behulp van de geïntegreerde pen - rechts-
boven in de telefoon - kun je nummers noteren 
en aantekeningen maken. In het adresboek vind 
je altijd jouw contacten terug. 
ook bij een lege batterij. Adresboekjes zijn ook los 
te verkrijgen via www.Johnsphones.com.

 oPladen. 
laad de telefoon op in het stopcontact met de 
adapter of in je pc met de UsB-kabel (de UsB-
kabel is verbonden aan de adapter). 

 stand-By.
De Phone heeft een stand-by tijd van 25 dagen. 

 handsfree Bellen. 
Met de bijgeleverde oortelefoon heb je tijdens 
het bellen beide handen vrij. Door de knop op 
het spreekgedeelte in te drukken, kun je bin-
nenkomende gesprekken aannemen. losse oor-
telefoons zijn te verkrijgen via www.johnsphones.
com. op het scherm is ook te zien dat de headset 
is aangesloten.

 BereikBaarheid
Waar mobiel gebeld kan worden, ben jij bereik-
baar met de John’s Phone. Door de ingebouwde 
Quad-band ben je met de John’s Phone overal 
ter wereld bereikbaar (behalve in Japan en Zuid-
Korea).

 sim-kaart.
Elk type sIM-kaart past in de John’s Phone. of 
het nu gaat om pre-paid, abonnement, lokaal of 
internationaal. sIM-kaart is eenvoudig te plaatsen 
in het laadje aan linkerzijde van de telefoon.

 ringtoon
Er zijn drie standen. Aan de linkerzijde heeft de 
eerste schuifknop drie standen: hard, gewoon en 
stil. In alle standen werkt de trilfunctie.

 VoorkeuZenummers
Tien voorkeuzenummers kun je opslaan onder de 
tien cijfers. Bijvoorbeeld onder de “1” door mid-
del van **1*0612345678# . Als je vervolgens de 
“1” twee seconden ingedrukt houdt, dan wordt 
het ingevoerde nummer gebeld. Wissen van een 
voorkeuzenummer: **1*#. Als je een voorkeuze-
nummer wilt wijzigen, dan gewoon overschrijven 
met een ander nummer.

 gemiste oProePen
Indien de tekst “missed calls” op het scherm ver-
schijnt druk op ‘hello’ en scrol naar beneden met 
de volumeknop.

 laatste oProePen
Druk op ‘hello’ en scrol naar beneden met de 
volumeknop.

VerPakking BeVat: 
 John’s Phone inclusief adresboek en pen
 oortelefoon
 AC-adapter met UsB-kabel
  Gebruiksaanwijzing op de verpakking, en in  
de doos (en op www.Johnsphones.com)

 John’s 1. uitgeBreide
geBruiksaanwiJZing
1. BElAnGRIJKE InFoRMATIE 
lEZEn VooR GEBRUIK
REChTEn
Copyright © 2009 John’s Phone. 
Alle rechten voorbehouden. John’s Phone 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 gebruiksin-
structies 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 voed-
ing 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, door-
boren, 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 voor-
dat 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 plaat-
sen waar de temperatuur hoger kan worden dan 

60°C. Dit kan deze telefoon beschadigen en de 
batterij oververhitten. 
1.1.3 GEhooRBEsChADIGInG 
WAARsChUWInG: permanente gehoorbesch-
adiging 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 ver-
boden. 
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 me-
dische apparatuur niet juist werkt. In de meeste 
ziekenhuizen en medische instellingen is het ge-
bruik 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 metaalpo-
eder. 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 omstan-
digheden om problemen als gevolg van stral-
ing 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 ven-
tilatieroosters, 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 tele-
foon uit uw broekzak voordat u gaat zitten. 
1.2.5 Als u deze telefoon gedurende langere peri-
odes gebruikt kan deze telefoon warm worden. In 
de meeste gevallen is dit normaal. 
1.2.6 het onderhoud aan onderdelen in deze tele-
foon 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 onder-
houdsmonteur: 
- 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.  

BIJlAGE: WETTElIJKE KEnnIsGEVInGEn 

1. IDEnTIFICATIEnUMMERs 
Met het oog op wettelijke identificatiedoeleinden 
is aan de Phone het modelnummer John’s 1 
toegewezen.
2. EURoPEsE UnIE 
Producten met de CE-aanduiding voldoen aan 
de R&TTE-richtlijn (99/5/EC), de EMC-richtlijn 
(2004/108/EC) en de laagspanningsrichtlijn 
(2006/95/EC) die zijn uitgevaardigd door de Com-
missie van de Europese Gemeenschap. naleving 
van deze richtlijnen houdt in dat wordt voldaan 
aan de volgende Europese normen:
- En 60950-1/A11 Beveiliging van IT-apparatuur. 
- ETsI En 301 511 Wereldwijd systeem voor 
mobiele communicatie (GsM); geharmoni-
seerde standaard voor mobiele apparatuur in 
de GsM 900 en DCs 1800 frequentiebanden ter 
afdekking van de essentiële voorwaarden onder 
artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn (1995/5/EC). 
- ETsI En 301 489-1 Elektromagnetische com-

patibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektro-
magnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor 
radioapparatuur en -services, deel 1: algemene 
technische vereisten. 
- ETsI En 301 489-7 Elektromagnetische com-
patibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektro-
magnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor 
radioapparatuur en -services, deel 7: specifieke 
voorwaarden voor mobiele en draagbare radio- 
en hulpapparatuur voor digitale mobiele radiot-
elecommunicatiesystemen (GsM en DCs). 
- En 62209-1 Blootstelling van mensen aan 
radiofrequente velden van draagbare en op het 
lichaam gedragen draadloze communicatietoes-
tellen - Ergonomische modellen, apparatuur en 
procedures - Deel 1: Procedure voor het bepalen 
van de specific absorption rate (sAR) voor draag-
bare toestellen dichtbij het oor gebruikt (frequen-
tiegebied van 300 Mhz tot 3Ghz). 
- En 50360 Productstandaard waarin wordt 
aangegeven dat mobiele telefoons voldoen 
aan de basisbeperkingen met betrekking tot de 
blootstelling aan elektromagnetische velden (300 
Mhz - 3 Ghz). 
3.  BlooTsTEllInG AAn  

RADIoFREQUEnTIEsIGnAlEn (RF) 
0,23 w/kg@10g (hoofd) 
1,17 w/kg@10g (lichaam) 
Dit apparaat bevat een radiozender en -ontvan-
ger. De kracht van de straling ligt ver onder de 
internationale limieten voor blootstelling aan 
radiofrequentie. De richtlijnen zijn gebaseerd op 
veiligheidsnormen die zijn ingesteld door interna-
tionale normeringinstanties: 
- American national standards Institute (AnsI) 
IEEE C95.1-1992 
- national Council on Radiation Protection and 
Measurement (nCRP) Report 86, 1986 
- International Commission on non-Ionising Ra-
diation Protection (ICnIRP) 1996 
- Ministerie van Volksgezondheid (Canada), 
veiligheidscode 6. 
Bij het vaststellen van de standaarden is rekening 
gehouden met een aanzienlijke veiligheidsmarge 
voor de veiligheid van alle personen, ongeacht 
leeftijd en gezondheid. Voor de blootstellingsstan-
daard voor draadloze mobiele telefoons wordt 
de maateenheid sAR (specific Absorption Rate) 
gebruikt. De standaard bevat een aanzienlijke 
veiligheidsmarge voor extra veiligheid en van-
wege mogelijke verschillen in gebruik. 
4. WEEE-KEnnIsGEVInG 
De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic 
Equipment), die als Europese wet van kracht 
werd op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in 
een belangrijke verandering in de behandeling 
van elektrische apparatuur aan het einde van 
de gebruikscyclus. het doel van deze richtlijn is 
ten eerste het voorkomen van elektrische appa-
ratuur in het afval en bovendien het bevorderen 
van hergebruik, recycling en andere vormen van 
herstel van dergelijk afval teneinde de hoeveel-
heid afval te beperken. het WEEE-logo op een 
product of op de verpakking geeft aan dat deze 
telefoon niet samen met het huishoudelijk afval 
mag worden afgevoerd of weggegooid. U dient al 
uw oude elektronische en elektrische apparatuur 
af te voeren via speciale verzamelpunten voor de 
recycling van dergelijk gevaarlijk afval. 
5. Rohs-nAlEVInG 
Deze telefoon voldoet aan richtlijn 2002/95/EC 
van het Europese parlement en de Raad van 27 
januari 2003 aangaande de beperking van het 
gebruik van bepaalde milieugevaarlijke stoffen  
in elektronische apparatuur (Rohs) en de  
aanpassingen van die richtlijn.
6. VEIlIGhEIDsInFoRMATIE VAn 
TElECoMMUnICATIons & InTERnET 
AssoCIATIon (TIA) 
6.1 PACEMAKERs 
op basis van de aanbevelingen van de health 
Industry Manufacturers Association moet de af-
stand tussen een draadloze telefoon en een pace-
maker minimaal 15 cm bedragen om mogelijke 
storing van de pacemaker te voorkomen. Deze 
aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk 
onderzoek en aanbevelingen van Wireless Tech-
nology Research. Personen met pacemakers:
- Moeten de telefoon altijd minimaal 15 cm van 
de pacemaker verwijderd houden wanneer de 
telefoon is ingeschakeld. 
- Mogen de telefoon niet in een borstzak dragen. 
- Moeten het oor gebruiken dat het verste van 
de pacemaker is verwijderd om mogelijke storing 
te voorkomen. 

- Moeten de telefoon onmiddellijk uitschakelen 
als ze vermoeden dat er sprake is van storing van 
de pacemaker. 
6.2 hooRToEsTEllEn 
sommige digitale draadloze telefoons kunnen 
storen met gehoorapparaten. 
6.3 oVERIGE MEDIsChE ToEsTEllEn 
Als u een ander persoonlijk medisch apparaat 
gebruikt, neemt u dan contact op met de fabri-
kant van dit medische apparaat om te bepalen 
of dit voldoende is beschermd tegen externe ra-
diofrequentiestraling. schakel de telefoon uit 
in gezondheidsinstellingen wanneer dit in de 
desbetreffende gebieden wordt aangegeven. 
Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen maken 
mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is 
voor externe radiofrequentiestraling. 
BEPERKTE GARAnTIE John’s
inleiding
John’s is gespecialiseerd in het ontwerpen, 
produceren en verkopen van mobiele telefoons. 
John’s verkoopt haar producten op afstand via 
internet, per telefoon of via derden. John’s is een 
handelsnaam van Phone From The supermarket 
BV, waar John’s geschreven staat kan ook Phone 
From The supermarkt gelezen worden.
1. GEoGRAFIE
DEZE BEPERKTE GARAnTIE Is VooR AAnKoPEn 
BUITEn DE Vs En CAnADA
Deze Beperkte Garantie wordt u gegeven en 
deze Beperkte Aansprakelijkheid wordt bedongen 
door John’s (Phone From The supermarket BV), 
Postbus 2049, 1000CA, Amsterdam, nederland, 
bij aankopen buiten de Verenigde staten van 
Amerika en Canada. 
2. DEKKInG VAn DEZE GARAnTIE
2.1 John’s (Phone From The supermarket BV) 
(“John’s”) garandeert u dat uw aankoop (“Prod-
uct”) bij normaal gebruik geen fabricage- en 
materiaalfouten zal vertonen (“Gebreken”) ge-
durende een periode van één (1) jaar na de datum 
waarop u het Product hebt aangeschaft (“Garan-
tieperiode”). Gedurende de Garantieperiode zal 
het Product naar keuze van John’s worden ver-
vangen of gerepareerd (“Beperkte Garantie”); dit 
zonder onderdeel- of arbeidskosten aan u door 
te berekenen. 
2.2 Bovenstaande is geldig voor bevoegde dis-
tributeurs, of servicepartners, in het land of de 
regio waar u het product hebt gekocht. John’s en 
haar distributeurs en servicepartners kunnen het 
Product naar eigen keus repareren of vervangen 
conform de voorwaarden en bepalingen die in dit 
document zijn neergelegd.
2.3 Indien het Product wordt gerepareerd nadat 
de Garantieperiode is verstreken, zal de Garan-
tieperiode voor de reparatie zes (6) maanden na 
de reparatiedatum verstrijken.
2.4 De Beperkte Garantie geldt niet voor normale 
slijtage bij normaal gebruik en geldt niet indien 
het Product door u (of anderen) wordt geopend of 
als het Product gerepareerd wordt door een niet 
door John’s geautoriseerd bedrijf. 
2.5 De Beperkte Garantie dekt niet de vervanging 
of het herstel van enige Product of enig onderdeel 
daarvan indien beschadigd door: 
2.5.1 verkeerd gebruik, vocht en vloeistoffen, 
nabijheid van of blootstelling aan hitte, een on-
geval, misbruik, het niet opvolgen van de instruc-
ties, veronachtzaming of verkeerde toepassing.
2.5.2 De Beperkte Garantie geldt niet voor 
schade aan de behuizing van het Product.
2.6 John’s zal bovenstaand onderzoek uitvoeren, 
de oorzaak vaststellen, en zo nodig het Product op 
uw kosten terugsturen.
3. Procedure om aanspraak te maken op de 
garantie 
3.1 om aanspraak te kunnen maken op de 
garantie dient u gedurende de Garantieperiode 
contact op te nemen met John’s per e-mail of 
via www.Johnsphones.com. hierbij dient u het 
gebrek uit te leggen en verkrijgt u zo nodig een 
RMA-nummer (Return Materials Authorisation). 
3.2 U dient het Product, inclusief een beschrijving 
van het gebrek, gedurende de Garantieperiode te 
verzenden naar het adres dat John’s aan u zal 
verstrekken. 
3.3 Indien John’s op basis van deze Beperkte 
Garantie een geldige claim ontvangt na de eerste 
honderdtachtig (180) dagen van de Garantieperi-
ode, dan heeft John’s het recht om kosten in 
rekening te brengen met betrekking tot redelijke 
verzend- en administratiekosten in verband met 
het herstel of de vervanging. 
3.4 Indien John’s bepaalt dat een andere proce-

dure tot teruggave van het Product gevolgd moet 
worden dient u hieraan mee te werken. 
4. REChTEn VAn DE ConsUMEnT
4.1 In sommige landen/staten is de uitsluiting of 
beperking van incidentele schade, gevolgschade 
of de beperking van de duur van impliciete garan-
ties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen 
en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van 
toepassing.
4.2 Deze garantie is niet van invloed op de 
wettelijke rechten van de consument onder het 
toepasselijk recht, noch op de rechten van de 
consument ten opzichte van de leveranciers, die 
voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.
4.3 Indien enig onderdeel van deze Beperkte Ga-
rantie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verk-
laard, blijft het overige deel van deze Beperkte 
Garantie niettemin volledig van toepassing.
4.4 ER ZIJn GEEn EXPlICIETE GARAnTIEs 
VAn ToEPAssInG, hETZIJ sChRIFTElIJK oF 
MonDElInG, DAn DEZE GEDRUKTE BEPERKTE 
GARAnTIE. AllE IMPlICIETE GARAnTIEs, DAAR-
onDER BEGREPEn MAAR nIET BEPERKT ToT 
IMPlICIETE GARAnTIEs oF VERKooPBAARhEID 
oF GEsChIKThEID VooR EEn BEPAAlD DoEl, 
WoRDEn BEPERKT DooR DE DUUR VAn DEZE 
BEPERKTE GARAnTIE. Afgezien van de Beperkte 
Garantie en voor zover maximaal is toegestaan 
onder het toepasselijk recht, verstrekken John’s 
en haar leveranciers het Product “In DE hUIDIGE 
sTAAT En MET AllE AAnWEZIGE FoUTEn” 
en wijzen hierbij alle andere garanties en voor-
waarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk 
bepaald, van de hand met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete 
garanties, verplichtingen of voorwaarden betref-
fende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor 
een bepaal doel, betrouwbaarheid of beschik-
baarheid, resultaten, professionele inspanning, 
redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met 
betrekking tot het Product, en de levering van of 
het uitblijven van de levering van ondersteuning 
en andere diensten, informatie, en gerelateerde 
inhoud door middel van het Product of anderszins 
voortkomend uit het gebruik van het Product.
4.5 Evenmin is er een garantie of voorwaarde met 
betrekking tot ongestoorde werking of ongestoord 
bezit met betrekking tot het Product.
4.6 Deze Beperkte Garantie is niet overdraagbaar 
aan derden.
5. BEPERKTE AAnsPRAKElIJKhEID
5.1 John’s oF hAAR lEVERAnCIERs oF hAAR 
lICEnTIEGEVERs ZUllEn In GEEn GEVAl 
AAnsPRAKElIJK ZIJn VooR InDIRECTE sChADE 
oF GEVolGsChADE VAn WElKE AARD DAn 
ooK, DAARonDER BEGREPEn MAAR nIET 
BEPERKT ToT WInsTDERVInG En/oF BEDRI-
JFssTAGnATIE. noch John’s noch haar leveran-
ciers zijn aansprakelijk jegens u of jegens derden 
voor enigerlei schade, voor directe, indirecte of 
incidentele schade, gevolgschade of schade an-
derszins (in ieder geval met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit het 
onvermogen de apparatuur te gebruiken of toe-
gang te verkrijgen tot de gegevens, verlies van 
gegevens, zakelijk verlies, winstderving, bedri-
jfsonderbreking en dergelijke) voortvloeiend uit 
het gebruik van of het onvermogen om gebruik 
te maken van het Product, zelfs indien John’s of 
haar leveranciers van de mogelijkheid van schade 
op de hoogte waren gesteld.
5.2 ondanks eventuele schade die u, om welke 
reden dan ook, oploopt (inclusief en zonder 
beperking alle schade die hierin wordt genoemd 
en alle directe of algemene schade in contract 
of anderszins), zal de totale aansprakelijkheid 
van John’s en elk van haar leveranciers beperkt 
zijn tot het bedrag dat u voor het Product hebt 
betaald.
5.3 John’s is niet aansprakelijk voor enige vorm 
van bedrog of misleiding door haar werknemers 
en/of agenten.
5.4 In afwijking van het bovenstaande zal de 
aansprakelijkheid voor dood of letselschade ten 
gevolge van nalatigheid van een der partijen voor 
geen der partijen worden beperkt. 

Als u contact wilt opnemen met John’s, of een 
bestelling wilt plaatsen per telefoon, kunt u bellen 
met +31 (0) 88 777 22 88 , van 9.00 tot 18.00 
uur, van maandag tot en met vrijdag.
Juridische afdeling John’s
laatst bijgewerkt in november 2009.

Copyright © 2009 John’s Phone. Alle rechten voorbehouden. 
John’s Phone en het John’s-logo zijn handelsmerken van 
Phone From The supermarket BV.
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AAN UIT KNOP
ER ZIJN DRIE STANDEN: AAN, UIT EN OP SLOT. DE SLOT-STAND 
VOORKOMT DAT JE ONBEDOELD NUMMERS BELT. 

BELTOON VOLUME
ER ZIJN DRIE STANDEN: HARD, GEWOON EN STIL. 
IN ALLE STANDEN WERKT DE TRILFUNCTIE.

SIM KAART LADE
ELK TYPE SIM-KAART WERKT IN JOHN’S PHONE:
PREPAID, ABONNEMENT, NATIONAAL OF 
INTERNATIONAAL.
SIM-KAART IS EENVOUDIG TE PLAATSEN IN HET 
LAADJE AAN LINKERZIJDE VAN DE TELEFOON.

VOLUME AANPASSEN 
TIJDENS BELLEN
NAAR BOVEN IS HARDER. 
NAAR BENEDEN IS ZACHTER. 

LINKS IS BELLEN EN OPNEMEN RECHTS IS OPHANGEN

ONDER ELKE TOETS
KUN JE EEN NUMMER

OPSLAAN

OPLAAD PUNT

Bellen en ophangen. Eindelijk een telefoon zonder franjes en toestanden.
Waar je ook ter wereld bent met John’s Phone ben je bereikbaar. John’s Phone is 
eenvoudig en makkelijk voor jong, oud, vakantiegangers, toeristen, opa’s, oma’s, 
sporters, nationaal en internationaal zakenverkeer, 
reizigers, forenzen en ook voor mensen die alles 
al hebben.

ADRES BOEKJE RUIMTE
MET DE PEN KUN JE NUMMERS 

NOTEREN EN AANTEKENINGEN MAKEN 
IN HET ADRESBOEKJE.

BATTERIJ EN OPLADEN.
John’s phone is energie vriendelijk. Laad de telefoon op in 
het stopcontact met de adapter of met de usb-kabel in je 
pc. Het energieverbruik is zeer laag en de stand by tijd is 
geweldig lang; 21 dagen en 22 nachten. 
Je kunt makkelijk zonder oplader op reis. 

SIM KAARTEN EN NETWERKEN.
Waar je ook bent door de ingebouwde quad-band ben je met 
de John’s Phone overal bereikbaar.
Daarbij kun je ook nog voor het gunstigste tarief bellen. 
De telefoon is sim lock vrij, dit betekent dat alle soorten 

  laakol ,diaptsop ,diaperp :nennuk noofelet ed ni traakmis
nationaal en internationaal.
Dus mocht je voor plezier, familie of zaken naar het  
buitenland gaan, neem dan de John’s Phone mee. 
Koop ter plekke een lokale voordelige sim kaart  zodat je 
belt voor het gunstigste tarief.

TIPS EN GEHEIMEN.
1. Nummers opslaan. 
Tien favoriete nummers snel bellen. 
Onder elke toets kun je een nummer opslaan. 
Bijvoorbeeld een nummer opslaan onder toetsknop 1: 
toets  **1* telefoonnummer # 

BOEKJE, PEN EN ADRESSEN
1. Ook al staat de telefoon uit, je kunt altijd gebruik blijven 
maken van twee unieke functies: het adresboekje en de 
pen. Deze kun je altijd gebruiken. 
Mocht je boekje vol zijn en je pen op.
Ga dan naar de winkel of naar  www.johnsphones.com

UITGEBREIDE BESCHRIJVING
John’s is eenvoudig en makkelijk.
Het gebruik wijzigt van zelf. 
Natuurlijk kun je ook de gebruiksaanwijzig lezen.  

DE MEEST EENVOUDIGE TELEFOON
Eenvoudig en makkelijk.
John’s Phone is de telefoon zonder toestanden en 
nutteloze informatie en toch overal bereikbaar.
John’s is ideaal voor reizigers, jong, oud, scholieren,  
studenten, sporters, vakantiegangers, nationaal en  
internaal zakenverkeer en voor mensen die alles al hebben.

TECHNISCHE HULP.
Mocht er toch nog hulp nodig zijn, ga dan naar 
www.johnsphones.com

JOHN’S PHONE, DE MEEST SIMPELE TELEFOON. VERKORTE HANDLEIDING:

PEN

*lees voor bel knop - groene knop - hello knop - linkerknop.
lees voor ophang knop - rode knop - bye knop -  rechterknop.



John’s Phone,
the most simPle Phone 
around.
aBridged instructions:

 Power switch
The slide switch on the bottom left-hand side is 
the power switch. There are three possible set-
tings: on, off and keypad lock. The keypad lock 
setting prevents you from calling people unin-
tentionally. Power on: set the power switch to 
‘on’ > screen will turn on.Text on screen hEllo. 
John’s. EnTER PIn on-screen display > enter 
your PIn code and click on the green (hello) but-
ton > if code is valid, the unlocking sound effect 
will be heard and you can use the phone. If the 
code is invalid, a whistle will sound  and text 
in screen: TRY AGAIn> attempt to EnTER PIn 
again. After correct pincode on screen follows 
text: Welcome.
If you turn off the phone by sliding the on/off 
switch to oFF. on screen text: BYE.

 side switches
The side switches must first be put in the middle 
position before they can be put in another set-
ting. Do not slide straight through from the bot-
tom position to the top position, or vice-versa, 
in one motion. 

 making a call/hanging uP
Ensure that the power switch is not set to ‘key-
pad lock’. Type in the desired telephone number 
> press the green button > wait to be connect-
ed. To hang up, press the red button.

 receiVing calls
Press the green button > talk > to hang up, 
press the red button. The phone need not be 
take off ‘keypad lock’ to accept an incoming call.

 screen on uPPer side
The screen is located on the upper face of 
the phone. on the upper left, the stripes -icon 
displays the reception. The more stripes (max. 
5), the better the reception.  on the left of the 
screen the lock icon shows you in which state 
the phone is: on or  locked. on the right the 
Johns-icon displays the battery strength. The J 
of the Johns-icon will display when the battery 
is nearly flat. If the phone remains inactive, the 
sleep setting will automatically activate. 

 numBer recognition
At the top of the screen, incoming and outgoing 
numbers are displayed. To correct the number 
entered, press the red button.

 in-call Volume
The upper switch on the left-hand side controls 
the in-call volume. Upwards increases the vol-
ume, downwards decreases the volume. You can 
also operate the in-call volume during a call or 
when using headphones.

 storing Phone numBers
You can note down numbers and do sketches 
using the accompanying pen located on the 
right-hand side of the top of the phone You 
can always find all of your contacts in the ad-
dress book, even if your battery is flat. Address 
books can also be bought separately via www.
John’sphones.com.

 charging
Recharge the telephone by plugging it into the 
mains using the adapter or the UsB cable (the 
UsB cable connects to the adapter). 

 stand-By
The phone has a stand-by time of 25 days. 

 calling hands-free
Using the accompanying earphones, you can 
make hands-free calls. By pressing the button 
in the speaking section, you can take incoming 
calls. separate earphones can be acquired via 
www.Johnsphones.com. An on-screen display 
will appear to show that the headset is con-
nected.

 accessiBility
The John’s Phone can be used anywhere where 
mobile phone calls are possible. The phone’s in-
built Quad-band means that you are contactable 
everywhere in the world (except in Japan and 
south Korea).

 sim card
All types of sIM card can be used in the John’s 
Phone, be it a contract, pay-as-you-go, local or 
international sIM card. sIM cards can be easily 
placed in the drawer on the left-hand side of the 
telephone.

 ring Volume
The first slide switch on the left-hand side has 
three settings: loud, normal and silent. The vi-
brate function operates for all settings.

 sPeed dial
You can allocate 10 speed dial numbers, each 
under one of the ten digits. You can allocate a 
telephone number (in this case, 0612345678) to 
a speed-dial number (in this case 1) by entering: 
**1*0612345678#. subsequently, hold down 
the ‘1’ button for two seconds to automatically 
call the telephone number entered. To delete the 
speed-dial number in the above example, enter 
**1*#. If you wish to alter a telephone number 
allocated to a speed-dial number, simply write 
over it with the new number.

 missed calls
If notification of missed calls is on the screen, 
press ‘hello’ and scroll down with the volume 
button.

 retrieVe last calls
Press ‘hello’ and scroll down with the volume 
button

Package includes: 

  one John’s Phone,  
including address book and pen.
 headset.
 AC adapter with UsB cable.
  User instructions both on the packaging 
and in the box  
(also available via www.Johnsphones.com).

John’s 1 
user manual

1. IMPoRTAnT InFoRMATIon
Please Read Before Proceeding.

InTEllECTUAl PRoPERTY RIGhTs
Copyright © 2009 John’s Phone. All Rights 
Reserved. John’s and the John’s logo are trade-
marks of Phone From The supermarket B.V. 
(limited). 
ThE BATTERY Is sUPPlIED UnChARGED. 
YoUR WARRAnTY BECoMEs InVAlID IF YoU 
DIsAssEMBlE oR ATTEMPT To DIsAssEMBlE 
ThE DEVICE. 

1.1 Important Information on health and safety

All safety precautions below must be followed. 
To reduce the risk of injury, fire and damage, ob-
serve the following precautions. Retain all phone 
safety and operating instructions.
1.1.1 ElECTRICAl sAFETY 
Use power from the designated battery or power 
supply unit. other usage may be dangerous and 
will invalidate any approval given to this phone. 
The phone should be operated only from the type 
of power source indicated on the charger. There 
is a risk of fire and burns if the phone is handled 
improperly. Do not attempt to open or service 
the phone. Do not disassemble, crush, puncture, 
short external contacts or circuits, dispose of in 
fire or water, or expose the phone to tempera-
tures higher than 60˚C (140˚F). 
IF ThE BATTERY lEAKs: 
Do not allow the leaking fluid to come in contact 
with skin or clothing and take extra special care 
to avoid contact with the eyes. If skin or eyes 
have already come into contact with the fluid, 
rinse the affected area immediately with clean 
water and seek medical advice. Do not rub your 
eyes. Take extra precautions to keep leaking bat-
teries away from fire as they create a danger of 
explosion. 
CAUTIon 
Connecting to an improperly grounded equip-
ment can result in an electric shock. 
This phone is equipped with a UsB cable for con-
necting to a computer. Be sure your computer is 
properly earthed before connecting this phone to 
the computer.
1.1.2 sAFETY PRECAUTIons FoR DIRECT 
EnVIRonMEnT
Keep this phone away from excessive moisture 
and extreme temperatures. Do not leave the 
phone or its battery in places where the tem-
perature may exceed 60°C (140°F). Doing so 
may damage the phone or overheat the battery.
1.1.3 hEARInG loss WARnInG
Permanent hearing loss may occur if earphones 
or headphones are used at high volumes for pro-
longed periods of time. 
1.1.4 sAFETY In AIRCRAFT 
Using this phone on board an aeroplane is 
against the law. 
1.1.5 RoAD sAFETY 
It is illegal to use the phone whilst driving. 
1.1.6 InTERFEREnCE WITh MEDICAl 
EQUIPMEnT
This phone may cause medical equipment to 
malfunction. The use of a phone is forbidden in 
most hospitals and medical clinics.
1.1.7 EnVIRonMEnTAl REsTRICTIons 
Do not use this phone in petrol stations, fuel de-
pots, chemical plants, or in potentially explosive 
atmospheres such as below deck (on boats), in 
fuel or chemical transfer/storage facilities, and 
in areas where the air may contain chemicals or 
particles such as grain, dust or metal powders. 
sparks in such areas could cause an explosion 
or fire resulting in serious injury or even death. 
1.1.8 non-IonIsInG RADIATIon 
Your phone has an internal antenna. This phone 
should be operated in accordance with the rec-
ommendations for usage in order to ensure the 
radiative performance and avoid interference. As 
with other mobile radio transmitting equipment, 
users are advised that for satisfactory opera-
tion of the equipment, it is recommended that 
no part of the human body be allowed to come 
too close to the antenna during operation of the 
equipment. 
1.2 GEnERAl PRECAUTIons 
1.2.1 The phone should be kept away from heat 
sources such as radiators, heat registers, stoves 
or other products that produce heat.
1.2.2 never use the phone in the proximity of 
water. 
1.2.3 never push objects of any kind into open-
ings of the phone.
1.2.4 To prevent damage, do not apply excessive 
pressure to the phone, and make sure you re-
move the phone from your trouser pocket before 
sitting down. 
1.2.5 When using your phone for prolonged 
periods of time, it may become warm. In most 
cases this is normal. 
1.2.6 service on components inside the phone 
should be done by an authorised service tech-
nician. 
1.2.7 Under the following conditions, unplug the 
phone from the wall outlet and contact an autho-
rised service technician for repair: 
- liquid has been spilled onto the phone. 
- The phone has been exposed to water. 
- The phone has been damaged. 
- There are noticeable signs of overheating. 
1.2.8 Turn down the volume before using the 
headphones. 
1.2.9 Unplug the phone from the wall outlet be-
fore cleaning. Do not use liquid cleaners. Use a 
damp cloth for cleaning, but never use water to 
clean the screen.
1.3 lIMITATIon oF DAMAGEs 
To ThE MAXIMUM EXTEnT PERMITTED BY AP-
PlICABlE lAW, In no EVEnT shAll John’s 
BE lIABlE To UsER oR AnY ThIRD PARTY FoR 
AnY InDIRECT, sPECIAl, ConsEQUEnTIAl, 
InCIDEnTAl oR PUnITIVE DAMAGEs oF AnY 
KInD, In ConTRACT oR ToRT, InClUDInG, BUT 
noT lIMITED To, InJURY, loss oF REVEnUE, 
loss oF GooDWIll, loss oF BUsInEss oP-
PoRTUnITY, loss oF DATA, AnD/oR loss oF 
PRoFITs ARIsInG oUT oF, oR RElATED To, In 
AnY MAnnER, ThE DElIVERY, PERFoRMAnCE 
oR non-PERFoRMAnCE oF oBlIGATIons, oR 
UsE oF ThE WEAThER InFoRMATIon, DATA oR 
DoCUMEnTATIon hEREUnDER REGARDlEss 
oF ThE FoREsEEABIlITY ThEREoF.

 
AnnEX: REGUlATIon 

1. IDEnTIFICATIon
For regulatory identification purposes, this phone 
is assigned a model number of John’s 1.
2. EURoPEAn UnIon
Phones with CE marking comply with the 
R&TTE Directive (99/5/EC), the EMC Directive 
(2004/108/EC), and the low Voltage Directive 
(2006/95/EC) issued by the Commission of the 
European Community. Compliance with these 
directives implies conformity to the following 
European norms. 
- En 60950-1 +A11 safety of Information Tech-
nology Equipment. 
- ETsI En 301 511 Global system for Mobile 
Communications (GsM); harmonised En for 
mobile stations in the GsM 900 and GsM 1800 
bands, covering essential requirements of article 
3.2 of the R&TTE directive (1995/5/EC). 
- ETsI En 301 489-1 Electromagnetic Compat-
ibility and Radio spectrum Matters (ERM); Elec-
tromagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 1: Common 
technical requirements. 
- ETsI En 301 489-7 Electromagnetic Com-
patibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 7: spe-
cific conditions for mobile and portable radio 
and ancillary equipment of digital cellular radio 
telecommunications systems (GsM and DCs). 
- En 50360 / 62209-1 Phone standard to dem-
onstrate the compliance of mobile phones with 
the basic restrictions related to human exposure 
to electromagnetic fields (300 Mhz – 3 Ghz). 
3. Exposure to Radio Frequency (RF) signals 
0.23 W/Kg@10g (head) 
1.17 W/Kg@10g (Body)

Your phone contains a radio transmitter and 
receiver. The radiated output power is far be-
low the international radio frequency exposure 
limits. The guidelines are based on the safety 
standards previously set by the following inter-
national standards bodies: 
- American national standards Institute (AnsI) 
IEEE, C95.1-1992
- national Council on Radiation Protection and 
Measurement (nCRP), Report 86,1986
- International Commission on non-Ionising Ra-
diation Protection (ICnIRP), 1996 
- Ministry of health (Canada), safety Code 6. 
The standards include a substantial safety mar-
gin designed to assure the safety of all persons, 
regardless of age and health. The exposure 
standard for wireless mobile phones employs a 
unit of measurement known as the specific Ab-
sorption Rate, or sAR. The standard incorporates 
a substantial margin of safety to give additional 
protection for the public and to account for any 
variations in usage. 
4. WEEE noTICE 
The Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE), which entered into force as 
European law on 13 February 2003, resulted 
in a major change in the treatment of electrical 
equipment at end-of-life. The purpose of this 
Directive is, as a first priority, the prevention of 
WEEE, and in addition, to promote the reuse, 
recycling and other forms of recovery of such 
wastes in order to reduce disposal. The WEEE 
logo on the phone or on its box indicates that 
this phone must not be disposed of or dumped 
with regular household waste. You are obliged to 
dispose of all your electronic or electrical waste 
equipment at the specified collection point for 
the recycling of such hazardous waste.
5. Rohs CoMPlIAnCE 
This phone is in compliance with Directive 
2002/95/EC of the European Parliament and of 
the Council of 27 January 2003, regarding the 
restriction of the use of certain hazardous sub-
stances in electrical and electronic equipment 
(Rohs) and its amendments.
6. TElECoMMUnICATIons & InTERnET 
AssoCIATIon (TIA) sAFETY InFoRMATIon 
6.1 PACEMAKERs 
The health Industry Manufacturers Associa-
tion recommends that a minimum separation 
of six inches (15cm) be maintained between 
hand-held wireless phones and pacemakers to 
avoid potential interference with the pacemaker. 
These recommendations are consistent with 
independent research by and recommendations 
of Wireless Technology Research. Persons with 
pacemakers: 
- should always keep their phone more than six 
inches from their pacemaker when the phone is 
turned on. 
- should not carry the phone in their breast 
pocket. 
- should use the ear opposite the pacemaker in 
order to minimise the potential for interference. 
- Must turn the phone off immediately if there is 
any reason to suspect that interference is tak-
ing place. 
6.2 hEARInG AIDs 
some digital wireless phones may interfere with 
some hearing aids. 
6.3 oThER MEDICAl DEVICEs 
If you use any other personal medical devices, 
consult the manufacturer of the device to deter-
mine whether they are adequately shielded from 
external Radio Frequency energy. Turn the phone 
off in health care facilities when any regulations 
posted in these areas instruct you to do so. 
hospitals or health care facilities may be using 
equipment that could be sensitive to external 
Radio Frequency energy. 

John’s legal Department,
last updated on november 2009.
Copyright © 2009 John’s Phone. 
All rights reserved. John’s Phone and John’s 
logo are trademarks of Phone From The super-
martket BV (limited).

John’s limited Warranty
Introduction
John’s specialises in developing, engineering, 
producing, and marketing mobile phones and 
other hardware. John’s sells through its own 
website and other channels, but also via des-
ignated partners. John’s is a registered brand 
owned by Phone From The supermarket B.V., a 
limited company registered in the netherlands. 
The use of the names John’s and Phone From 
The supermarket are interchangeable in this 
document. 

1. GEoGRAPhY
ThIs lIMITED WARRAnTY APPlIEs To non-U.s. 
AnD non-CAnADIAn PURChAsEs
If you have made your purchase outside the 
United states and Canada, this limited Warranty 
is granted by, and this limitation of liability is 
stipulated for the benefit of, John’s (Phone From 
The supermarket B.V.), Postbus 2049, 1000 CA 
Amsterdam, The netherlands.
2. WARRAnTY CoVERAGE
2.1 John’s (hereinafter “Phone From The su-
permarket B.V.” or “John’s”) warrants that the 
Product (hereinafter “Product”) will be free from 
defects in workmanship and materials under 
normal use (hereinafter “Defects”) for a period 
of one (1) year from the date that the Product 
was first purchased by you (hereinafter “War-
ranty Period”). During the Warranty Period the 
Product will be repaired or replaced at John’s’ 
choice (hereinafter “limited Warranty”) without 
charge for either parts or labour. 
2.2 John’s authorised distributors or service 
partners in the country/region where you pur-
chased the Product, will, at their option, either 
repair or replace the Product in accordance with 
the terms and conditions stipulated herein. 
2.3 If the Product is repaired after the Warranty 
Period has expired, the Warranty Period for the 
repair will expire six (6) months after the date 
of repair. 
2.4 The limited Warranty does not apply to 
normal wear and tear, and does not apply if the 
Product is opened or repaired by someone not 
authorised by John’s. 
2.5 The limited Warranty does not cover repair 
or replacement of any Product or part thereof 
damaged by: 
2.5.1 misuse, moisture, liquids, proximity or 
exposure to heat and accident, abuse, non-
compliance with the instructions supplied with 
the Product, neglect or misapplication. 
2.5.2 The limited Warranty does not cover 
physical damage to the surface of the Product. 
2.6 John’s authorised distributors or service 
partners will evaluate the damage to the Prod-
uct in accordance with the terms and conditions 
stipulated above, and if applicable, they will send 
the Product back at your cost.
3. PRoCEDURE To APPlY FoR A 
WARRAnTY ClAIM 
3.1 In order to make a claim with regard to a 
Defect, contact John’s via email during the 
Warranty Period via www.johnsphones.com to 
explain the Defect and if necessary, to obtain an 
RMA (Return Materials Authorisation) number. 
3.2 You must return the Product during the War-
ranty Period, along with an explanation of the 
Defect, to the address provided to you by John’s. 
3.3 If a defect arises and a valid claim under this 
limited Warranty is received by John’s after the 
first one hundred and eighty (180) days of the 

Warranty Period, John’s is entitled to charge you 
for any reasonable shipping and handling costs 
made in connection with the repair or replace-
ment of the Product. 
3.4 You must comply with any other applicable 
return procedures stipulated by John’s. 
4. YoUR RIGhTs As A ConsUMER
4.1 some countries may not allow the excep-
tions or limitations with regard to damages. It 
may therefore be that the stated exceptions and 
limitations are not applicable to you.
4.2 This limited Warranty is the only express
warranty made to you and is provided in lieu of 
any other express warranties or similar obliga-
tions (if any) created by any advertising, docu-
mentation, packaging, or other communications.
4.3 If any part of this limited Warranty is held to 
be invalid or unenforceable, the remainder of the 
limited Warranty shall nonetheless remain in full 
force and effect. 
4.4 ThERE ARE no EXPREss WARRAnTIEs, 
WhEThER WRITTEn oR oRAl, oThER ThAn 
ThIs PRInTED lIMITED WARRAnTY. All IM-
PlIED WARRAnTIEs, InClUDInG, WIThoUT lIM-
ITATIon, ThE IMPlIED WARRAnTIEs oF MER-
ChAnTABIlITY oR FITnEss FoR A PARTICUlAR 
PURPosE, ARE lIMITED To ThE DURATIon oF 
ThIs lIMITED WARRAnTY. Except for the limited 
Warranty and to the maximum extent permitted 
by applicable law, John’s and its suppliers pro-
vide the Product “As Is AnD WITh All FAUlTs”, 
and hereby disclaim all other warranties and 
conditions, whether express, implied or statutory, 
including, but not limited to, any implied warran-
ties, duties or conditions of satisfactory quality, 
of fitness for a particular purpose, of reliability 
or availability, of results, of workmanlike effort, 
and of reasonable care and skill, all with regard 
to the Product, or otherwise arising from the use 
of the Product. 
4.5 There is no warranty or condition of quiet en-
joyment, quiet possession, or non-infringement 
with regard to the Product.
4.5 This limited Warranty does not affect any 
legal rights under applicable national legislation 
governing the sale of consumer goods. 
4.6 This limited Warranty cannot be transferred 
to any other person or third party. 
 5. lIMITATIon oF lIABIlITY
5.1 In no EVEnT shAll John’s oR ITs lI-
CEnsoRs BE lIABlE FoR InCIDEnTAl oR 
ConsEQUEnTIAl DAMAGEs oF AnY nATURE 
WhATsoEVER, InClUDInG, BUT noT lIMITED 
To, losT PRoFITs oR CoMMERCIAl loss To 
ThE FUll EXTEnT ThAT ThosE DAMAGEs CAn 
BE DIsClAIMED BY lAW. neither John’s nor its 
suppliers shall be liable to you or to any third 
party for any damages either direct, indirect, in-
cidental, consequential or otherwise (including in 
each case, but not limited to, damages for the in-
ability to use the equipment or access data, loss 
of data, loss of business, loss of profits, business 
interruption or such like) arising out of the use of 
or inability to use the Product, even if John’s has 
been advised of the possibility of such damages.  
5.2 notwithstanding any damages that you 
might incur for any reason whatsoever (includ-
ing, without limitation, all damages referenced 
herein and all direct or general damages in 
contract or anything else), the entire liability of 
John’s and any of its suppliers shall be limited 
to the actual amount paid by you for the Product. 
5.3 John’s shall not be liable for any fraud or 
fraudulent misrepresentation on the part of its 
employees and/or agents.
5.4 notwithstanding the above, neither party’s li-
ability for death or personal injury resulting from 
its own negligence shall be limited.

If you would like to talk directly to John’s or 
would like to place an order over the phone, 
please call +31 88 777 2288. lines are open 
from 9am until 6pm from Monday to Friday.
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Nederlands [Dutch]

Hierbij verklaart Phone From The Supermarket 
BV dat het toestel John’s One in overeenstem-
ming is met de essentiële eisen en de andere 
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

  Česky [Czech]

Phone From The Supermarket B.V. tímto 
prohlašuje, že tento John’s One je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

  Dansk [Danish]

Undertegnede Phone From The Supermar-
ket B.V. erklærer herved, at følgende udstyr 
John’s One overholder de væsentlige krav og 
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

  Deutsch [German]

Hiermit erklärt Phone From The Supermar-
ket B.V., dass sich das Gerät John’s One in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägi-
gen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 
befindet.

  Eesti [Estonian]

Käesolevaga kinnitab Phone From The Su-
permarket B.V. seadme John’s One vastavust 
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele 
sätetele.

  English

Phone From The Supermarket B.V. hereby de-
clares that this John’s 1 is in compliance with 
the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.

  Español [Spanish]

Por medio de la presente Phone From The 
Supermarket B.V. declara que el John’s One 
cumple con los requisitos esenciales y cu-
alesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

  Ελληνική [Greek]

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Phone From The Su-
permarket B.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ John’s One 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

  Français [French]

Par la présente Phone From The Supermar-
ket B.V. déclare que l’appareil John’s One est 
conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE.

  Italiano [Italian]

Con la presente Phone From The Supermar-
ket B.V. dichiara che questo John’s One è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.

  Latviski [Latvian]

Ar šo Phone From The Supermarket B.V. 
deklarē, ka John’s One atbilst Direktīvas 
1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar 
to saistītajiem noteikumiem.

  Lietuvių [Lithuanian]

Šiuo Phone From The Supermarket B.V. 
deklaruoja, kad šis John’s One atitinka esmin-
ius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas.

Nederlands [Dutch]

Hierbij verklaart Phone From The Supermarket 
BV dat het toestel John’s One in overeenstem-
ming is met de essentiële eisen en de andere 
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

  Malti [Maltese]

Hawnhekk, Phone From The Supermarket 
B.V., jiddikjara li danJohn’s One jikkonforma 
mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti 
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/
EC.

  Magyar [Hungarian]

Alulírott, Phone From The Supermarket B.V. 
nyilatkozom, hogy a John’s One megfelel a 
vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

  Polski [Polish]

Niniejszym Phone From The Supermarket 
B.V. oświadcza, że John’s One jest zgodny 
z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 
1999/5/EC.

  Português [Portuguese]

Phone From The Supermarket B.V. declara 
que este John’s One está conforme com os 
requisitos essenciais e outras disposições da 
Directiva 1999/5/CE.

  Slovensko [Slovenian]

Phone From The Supermarket B.V. izjav-
lja, da je ta John’s One v skladu z bistvenimi 
zahtevami in ostalimi relevantnimi določili di-
rektive 1999/5/ES.

  Slovensky [Slovak]

Phone From The Supermarket B.V. týmto 
vyhlasuje, že John’s One spĺňa základné 
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.

  Suomi [Finnish]

Phone From The Supermarket B.V. vakuut-
taa täten että John’s One tyyppinen laite on 
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten 
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.

  Svenska [Swedish]

Härmed intygar Phone From The Supermarket 
B.V. att denna John’s One står I överensstäm-
melse med de väsentliga egenskapskrav och 
övriga relevanta bestämmelser som framgår 
av direktiv 1999/5/EG.

Íslenska [Icelandic]

Hér með lýsir Phone From The Supermarket 
B.V. yfir því að John’s One er í samræmi við 
grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í 
tilskipun 1999/5/EC.

  Norsk [Norwegian]

Phone From The Supermarket B.V. erklærer 
herved at utstyret John’s One er i samsvar 
med de grunnleggende krav og øvrige rel-
evante krav i direktiv 1999/5/EF.

*Call button = green button = hello button = left button.
Disconnect button = red button = bye button = right button.


