De SIM-kaart installeren en de batterij opladen

Onderdelen van de telefoon

Een geheugenkaart plaatsen

NEDERLANDS

GB115 Gebruikershandleiding

De SIM-kaart installaren

Illustraties

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een
plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement
zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.
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Belangrijk!

De tekst in deze handleiding kan afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de
gebruikte softwareversie van de telefoon en de serviceprovider.

Uw oude toestel wegdoen

› De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk
beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig
met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en
verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine
kinderen.
› Op deze telefoon wordt USIM niet ondersteund.

GB115

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare
afvalbak op een product staat, betekent dit dat het
product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen
niet worden meegegeven met het huishoudelijk
afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale
inzamelingspunten die door de lokale of landelijke
overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van
uw oude toestel? Neem dan contact op met uw
gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
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Open de batterijklep
Plaats uw SIM-kaart
Installeer de batterij
Sluit de batterijklep
Laad de batterij op

Oortelefoon

Soft keys
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Display-informatie

Elk van deze toetsen heeft
de functie die op het scherm
erboven is aangegeven.
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: Verzendtoets

Alfanumerieke toetsen
Met deze toetsen kunt u
in de stand-by modus een
nummer kiezen en in de
bewerkingsmodus cijfers,
letters en andere tekens
invoeren.
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Laad de batterij volledig op voordat
u deze voor het eerst gebruikt.

P/N: MMBB0351705 (1.0)
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Hoofd-LCD

U kunt een telefoonnummer
kiezen en oproepen
beantwoorden.
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1. Verwijder de batterijklep en de batterij zoals eerder beschreven.
2. Plaats de geheugenkaart zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven. Plaats het
contactpunt naar onderen.

GB115

Pictogrammen
Tekst en
afbeeldingen

: Aan-uittoets
Hiermee kunt u de telefoon
inen uitschakelen, oproepen
beëindigen en terugkeren naar de
stand-by modus.

Menu Favorieten

: Navigatietoetsen
Gebruiken voor snelle toegang tot
telefoonfuncties.
: FM-radio
: Postvak IN (kort), Nieuw bericht(lang)
: Camera(kort), Mn items(lang)
: Contacten
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Softkeys

Pictogrammen op het scherm
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In onderstaande tabel worden
verschillende indicatoren of
pictogrammen beschreven die op het
display van de telefoon kunnen worden
weergegeven.
Opslag (alleen als uw telefoon over
een geheugenkaart beschikt)

Geeft de sterkte van het netwerksignaal aan.
Er is verbinding gemaakt.
Geeft aan dat u een roaming-service gebruikt.
Het alarm is ingesteld en staat aan.
Geeft de status van de batterij aan.
U hebt een tekstbericht ontvangen.
U hebt een spraakbericht ontvangen.
Menu Alleen trilfunctie in profiel.
Menu Normaal in profiel.
Menu Buiten in profiel.
Menu Stil in profiel.
Menu Headset in profiel.
U kunt uw agenda bekijken.
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De telefoon inschakelen en uitschakelen

Een oproep beantwoorden

De toon instellen

FM-radio

1. Houd de toets
[Einde] ingedrukt totdat de telefoon wordt ingeschakeld.
2. Als u de telefoon wilt uitschakelen, houdt u de toets
[Einde] ingedrukt totdat de
Uit-afbeelding wordt weergegeven.

U kunt alfanumerieke tekens invoeren via de toetsen van de telefoon. Druk op de toets
om van modus te veranderen.

Beltoon

(Deze functie kan verschillen, afhankelijk van uw regio.)
1. Druk op .
2. U kunt het geselecteerde radiostation aan een cijfer toewijzen door op de bijbehorende
cijfertoets te drukken.
3. Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven:
› Station bewerken: u kunt met de navigatietoetsen naar links/rechts en de cijfertoetsen
de frequentie en het station aanpassen in stappen van 0,1 MHz.
› Automatisch scannen: hiermee kunt u het radiostation automatisch instellen. Wanneer
het bericht “Dit station opslaan?” wordt weergegeven en u Ja selecteert, wordt de
geselecteerde frequentie opgeslagen.
› Stations opnieuw instellen: hiermee kunt u alle stations die u hebt opgeslagen,
verwijderen.
› Luisteren via headset/luidspreker: u kunt via de headset of via de ingebouwde
luidspreker naar de FM-radio luisteren.
Opmerking
Intenna FM (draadloze FM-antenne): in gebieden met een zwak FM-radiosignaal kan de
gevoeligheid in de modus voor draadloze antenne afnemen. Daarom raden wij u aan om
de headset te gebruiken voor een verbeterde FM-geluidskwaliteit.

T9-invoermodus

Bellen

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te
geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen
automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt
gezocht naar overeenkomende woorden. U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met
een minimaal aantal toetsaanslagen.

1. Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer.
2. Druk op de toets
[Verzenden] om het nummer te bellen.
3. U kunt ophangen door op de toets
[Einde] te drukken.

Een oproep beantwoorden
1. Als de telefoon overgaat en het telefoonpictogram op het scherm knippert, drukt u op de
toets
[Verzenden] of op de linker softkey om de oproep aan te nemen.
2. Als de menuoptie Een toets (menu 5.5.2.1) is ingesteld, kunt u met elke toets een oproep
beantwoorden behalve met de toets
[Einde] of de rechter softkey.
3. Druk op de toets
[Einde] om het gesprek te beëindigen.
Opmerking: Nadat het gesprek is geëindigd, keert de telefoon terug naar de stand-by
modus.

Internationaal bellen

ABC-invoermodus

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren.

Symboolmodus
te drukken.

Overschakelen naar Trilfunctie
Houd

ingedrukt in de stand-bymodus.
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Menuoverzicht

Ondersteunde functies
1. Contacten

1. Als u een mp3-bestand op een microSDTM-kaart wilt afspelen, moet u het bestand
markeren, op Opties drukken en Afspelen selecteren.
2. U kunt ook meerdere mp3-bestanden achter elkaar afspelen met behulp van de functie
Afspeellijst.
3. MicroSDTM-kaarten tot 2 GB worden ondersteund.

1.1 Zoeken
1.2 Nieuw contact
1.3 Snelkeuzes
1.4 Alles kopiëren
1.5 Alles wisen
1.6 Geheugenstatus
1.7 Informatie

Een afspeellijst maken
Mijn dingen > Extern geheugen > Geluiden > Mijn afspeellijst > Nieuwe afspeellijst
toevoegen > Vul een naam in voor de afspeellijst > Opslaan

2. Berichten
2.1 Nieuw bericht
2.2 Postvak IN
2.3 Concepten
2.4 Postvak UIT
2.5 Verzonden
2.6 Voicemail beluisteren
2.7 Infobericht
2.8 Sjablonen
2.9 Instellingen

Nummers aan een afspeellijst toevoegen
1. Mijn afspeellijst > Selecteer de afspeellijst > Nummers aan een afspeellijst toevoegen >
Selecteer een nummer > Opties > Markeren > Na het toevoegen van nummers > OK.
2. Herhaal de bovenstaande stappen bij Opties > Markeer meerdere nummers om deze in
één keer aan de afspeellijst toe te voegen. Er kunnen maximaal 10 mp3-bestanden
tegelijkertijd worden gemarkeerd en aan de afspeellijst worden toegevoegd.
In de afspeellijstmodus kunt u naar het vorige en het volgende nummer gaan.

Beperkingen
› Normaal gesproken kan de mp3-speler slechts één bestand per keer afspelen.
› Er kunnen maximaal 5 nummers achterelkaar worden afgespeeld en een afspeellijst kan
maximaal 20 nummers bevatten.
› Een afspeellijst maken en nummers aan een afspeellijst toevoegen kan alleen in de map ‘Geluiden’.
› Niet-ondersteunde functies: zoeken (volgende / vorige), afspelen op de achtergrond
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› Als u het belsignaal wilt instellen op trillen, dient u de modus Trilfunctie te selecteren of de linker
navigatietoets
ingedrukt te houden.

U kunt tonen en volumes instellen voor beltonen, toetsenbord en berichten.
U kunt het geluid kiezen dat klinkt wanneer een toets wordt ingedrukt en u kunt het volume
hiervoor aanpassen.
[Menu - Instellingen - Profielen - Normaal - Personaliseren]

123-invoermodus (numerieke modus)
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Beperkte mp3

Tip

Beltonen en volumes voor beltonen, toetsenbord en berichten

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een,
twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

Met deze modus kunt u speciale tekens invoeren door kort op de toets

1. Houd de toets
ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken
“+” selecteert automatisch de internationale toegangscode.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op de toets
[Verzenden] om het nummer te bellen.

1. Druk op de linker softkey [Menu] en selecteer [Instellingen - Profielen] met behulp van de
navigatietoetsen omhoog/omlaag.
2. Selecteer [Normaal - Personaliseren] en kies het beltoonmenu.
3. Druk via de linker softkey op [OK] en stel de gewenste beltoon in.

3. Oproepinfo
3.1 Alle oproepen
3.2 Gemiste oproepen
3.3 Gekozen oproepen
3.4 Ontvangen oproepen
3.5 Gespreksduur

4. Extra
4.1 Mijn Items
4.2 Alarm
4.3 Spelletjes
4.4 FM-radio
4.5 Agenda
4.6 Memo
4.7 Rekenmachine
4.8 Stopwatch
4.9 Eenheden omrekenen
4.0 Wereldtijd
4.* SIM-services
Opmerking: dit menu
wordt weergegeven als
de SIM-services worden
geleverd door de
serviceprovider.

5. Instellingen
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Beknopt overzicht

Berichten Menu 2

In dit gedeelte vindt u een korte uitleg bij de verschillende functies van de telefoon.

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service).
Nieuw bericht
In dit menu kunt u een nieuw bericht typen.
Postvak IN
U wordt gewaarschuwd als er een bericht is ontvangen.
Concepten
In dit menu wordt de vooraf ingestelde berichtenlijst weergegeven.
Postvak UIT
Met dit menu kunt u het bericht weergeven dat nog moet worden
verzonden of dat niet kon worden verzonden.
Verzonden
Met dit menu kunt u de berichten weergeven die al zijn verzonden,
waaronder tijd en inhoud.
Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien
Voicemail
beluisteren
beschikbaar in uw netwerk).
Infobericht
Infoberichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van
het netwerk.
Sjablonen
Er bevinden zich vooraf gedefinieerde berichten in de lijst. U kunt
sjabloonberichten weergeven en bewerken en nieuwe berichten
maken.
Instellingen
In dit menu kunt u de functies van uw netwerkserviceprovider
instellen.

Contacten Menu 1

5.1 Profielen
5.2 Datum & tijd
5.3 Taal
5.4 Display
5.5 Bellen
5.6 Automatische
toetsenvergrendeling
5.7 Beveiliging
5.8 Energie besparen
5.9 Netwerkkeuze
5.0 Herstellen instellingen
5.* Geheugenstatus

Zoeken

U kunt in het telefoonboek naar contactpersonen zoeken.
Opmerking: U kunt direct zoeken door de eerste letter van de naam of van
het telefoonnummer in te voeren.

Nieuw contact
Snelkeuzes
Alles kopiëren

Via dit menu kunt u telefoonboekvermeldingen toevoegen.
Wijs contactpersonen toe aan de toetsen
tot en met
.
U kunt alle vermeldingen op de SIM-geheugenkaart naar het
telefoongeheugen kopiëren en andersom.
Alles wisen
U kunt alle vermeldingen op de SIM-geheugenkaart of het
telefoongeheugen verwijderen.
Geheugenstatus U kunt controleren hoeveel vrije ruimte er is en hoeveel geheugen in
gebruik is.
› Servicenummer: Toegang tot de lijst met servicenummers van uw
Informatie
provider.
› Eigen nummer: U kunt uw eigen nummer in de SIM-kaart opslaan en
controleren.
› Visitekaartje: Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken,
met uw naam, uw mobieletelefoonnummer, enz.

6. Camera
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Oproepinfo Menu 3
Als uw netwerkexploitant Caller Line Identification (CLI) ondersteunt, kunt u een overzicht
opvragen van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen. Het nummer en de naam
(indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U
kunt ook de gespreksduur weergeven.
Alle oproepen
Hiermee geeft u alle lijsten van drie typen (Ontvangen/Gekozen/
Gemiste oproepen) op tijd weer.
Met deze optie kunt u de laatste 20 onbeantwoorde oproepen
Gemiste
oproepen
weergeven.
Met deze optie kunt u de laatste 20 uitgaande oproepen weergeven
Gekozen
oproepen
(daadwerkelijk gebeld of geprobeerd te bellen).
Met deze optie kunt u de laatste 20 binnenkomende oproepen
Ontvangen
oproepen
weergeven.
Gespreksduur
Hiermee kunt u de duur van uw binnenkomende en uitgaande
oproepen weergeven.

Extra Menu 4
Mijn Items

Alarm

Spelletjes

In dit menu kunt u de multimediabestanden in het geheugen van uw
telefoon en op de Micro SD-kaart (maximaal 2 GB) beheren zodat u
eenvoudig toegang hebt tot al uw afbeeldingen.
Hiermee kunt u een van drie mogelijke alarmen instellen. De actuele tijd
wordt boven in het scherm weergegeven als u een alarm instelt. Als de
activeringstijd voor het alarm wordt bereikt, wordt het alarmpictogram op
het LCD-scherm weergeven en gaat het gekozen alarmgeluid af.
Bevat een lijst met standaard beschikbare spelletjes.
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Extra Menu 4 (Vervolg)
FM-radio
U kunt zoeken en luisteren naar radiostations.
Agenda
Als u dit menu opent, verschijnt een Kalender op het scherm.
Memo
U kunt een takenlijst maken.
Rekenmachine
Deze bevat de standaardfuncties zoals +, –, x, ÷ : Optellen, Aftrekken,
Vermenigvuldigen en Delen.
Stopwatch
Stopwatch is beschikbaar en werkt zoals de stopwatch die in het
dagelijkse leven wordt gebruikt.
Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een
Eenheden
andere eenheidsmaat naar keuze.
omrekenen
Wereldtijd
Hiermee kunt u de tijd in een andere tijdzone of een ander land
opzoeken.
SIM services
Als de SIM-kaart SAT-services (SIM Application Toolkit) ondersteunt,
biedt dit menu toegang tot speciale services van uw beheerder.
Raadpleeg in dat geval de met uw SIM-kaart meegeleverde informatie
voor meer informatie over het gebruik van de verwante opties.
Instellingen Menu 5
U kunt de volgende menu’s naar wens instellen.
Profielen
U kunt de beltonen aanpassen.
Datum & tijd
In dit menu kunt u de datum en tijd op het toestel instellen.
Taal
In dit menu kunt u de taal voor het scherm wijzigen. Deze wijziging is
ook van invloed op de Taal invoermodus.
Display
U kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen.
Bellen
U kunt het voor een oproep relevante menu instellen.
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Instellingen Menu 5 (Vervolg)

In dit menu kunt u de beveiliging van de telefoon regelen.
› PIN-codeverzoek: U kunt instellen of er bij het inschakelen van de
telefoon naar de PIN-code van uw SIM-kaart wordt gevraagd.
› Telefoonvergrendeling: De beveiligingscode voorkomt dat
onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon.
› Oproep blokkeren: Oproepblokkering maakt het mogelijk dat een
bepaalde categorie van oproepen niet op het toestel kan worden
uitgevoerd. Deze functie vereist de opgave van een wachtwoord.
› Vast oproepnummer (afhankelijk van SIM): U kunt uw uitgaande
oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De
nummers worden beschermd door uw PIN2- code. Als u na het
inschakelen van deze service nummers wilt instellen waarnaar kan
worden gebeld, dient u deze nummers aan de contactpersonen toe
te voegen nadat u een vast oproepnummer hebt ingeschakeld.
› Codes wijzigen: PIN is een afkorting van Personal Identification
Number en voorkomt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt
van uw telefoon. U kunt de volgende toegangscodes wijzigen:
Beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code.
Energie besparen Als u Aan selecteert, bespaart u energie als u de telefoon niet gebruikt.
Netwerkkeuze
U kunt handmatig of automatisch een netwerk selecteren dat wordt
geregistreerd. Meestal is de netwerkselectie ingesteld op Automatisch.
U kunt het toestel instellen op de standaardconfiguratie. Voor deze
Herstellen
functie hebt u de Beveiligingscode nodig.
instellingen
Geheugenstatus U kunt controleren hoeveel vrije ruimte beschikbaar is op elke
geheugenlocatie en wat het geheugengebruik is.
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Camera Menu 6
U kunt onderweg foto’s maken.
1. Druk in de voorbeeldmodus op de linker softkey [Opties] om de volgende waarden aan te
passen:
› Resolutie: 160x120, 320x240, 640x480
› Kwaliteit: Normaal, fijn, Super fijn
› Zelfontspanner: Uit, 3 sec., 5 sec., 10 sec.
› Weergave: Afbeelding, Hele scherm
› Bewaren: Telefoon , SD kaart
› Serie opname: 1 foto, 3 foto’s, 6 foto’s
› Effecten: Uit, Sepia, Mono, Negatief
› Witbalans: Auto, Fluoriscerend, Nachtmode
› Sluiter geluid: Uit, Toon1, Toon2, Toon3
› Instelling reset: Ja, Nee
Druk op de navigatietoetsen omhoog/omlaag om in of uit te zoomen. (Zoomopties zijn
niet beschikbaar als de resolutie is ingesteld op 640 x 480.)
U kunt de helderheid aanpassen met de navigatietoetsen naar links/rechts.
2. Richt de camera nadat u alle waarden hebt ingesteld op het onderwerp en druk op de
rechter softkey [Vastleggen]. De foto wordt met één klik vastgelegd.
3. Druk na het maken van de foto op de rechter softkey [Verwijderen] om deze te
verwijderen. Voor meer opties drukt u op de linker softkey [Opties].
› Nieuwe foto: hiermee gaat u terug naar het voorbeeldscherm van de camera zodat u
een nieuwe foto kunt maken.
› Achtergrond instellen: u kunt de gemaakte foto instellen als achtergrond.
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› Album: hierin staan de foto’s die u in een album hebt opgeslagen.

Als deze functie is ingeschakeld, zijn de telefoontoetsen vergrendeld.
Automatische
toetsenvergrendeling
Beveiliging

❏ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

❏ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (Vervolg)

❏ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (Vervolg)

❏ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (Vervolg)

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet volgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of
verboden zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Elektronische apparaten

Vliegtuig

Informatie en onderhoud batterij

Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig
beïnvloeden.
› Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf
toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet
in een borstzak.

Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.
› Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Waarschuwing
› Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
› Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik
de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige
medische apparatuur beschadigd kan raken.
› Batterijen dienen volgens de van toepassing zijnde wetgeving te worden weggegooid.

Veiligheid op de weg

Onderhoud
Waarschuwing! Gebruik uitsluitend batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd
voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de
garantie op het toestel doen vervallen.
› Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
› Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
› Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen. (Gebruik geen
oplosmiddelen.)
› Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de
magnetische strips beïnvloeden.

Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw
voertuig in de landen waar u rijdt.
› Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
› Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.
› Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw
auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Kleine kinderen
Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat
kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen
Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom
voor noodoproepen nooit uitsluitend afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw
plaatselijke serviceprovider.

› U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot
andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de
batterij beïnvloedt.
› Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG-laders zorgen voor een maximale
levensduur van de batterij.
› Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
› De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
› Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes,
zoals de badkamer.
› Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een
verkeerd type.
› Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

Explosiegebieden
Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de
geldende voorschiften en regels.

Mogelijk explosieve atmosfeer
Gebruik de telefoon niet op tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of
chemicaliën.
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❏ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (Vervolg)

❏ Technische gegevens

Blootstelling aan radiogolven

Algemeen

Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption Rate)
Deze mobiele telefoon, model GB115 is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor
blootstelling aan radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen
waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen
waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.
› De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven worden uitgedrukt in de maateenheid
SAR (Specific Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een
standaardmethode, waarbij de telefoon in alle frequentiebanden het hoogst toegestane
energieniveau gebruikt.
› Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende modellen
LG-telefoons, voldoen deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan
radiogolven.
› De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
geadviseerde SAR-limiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.
› De hoogste SAR-waarde die deze telefoon heeft bereikt tijdens tests door DASY4 voor
gebruik naast het oor/lichaam is [0.984/0.468] W/kg (10 g).
› Informatie over SAR-waarden voor inwoners van landen/regio’s waar de SAR-limiet
wordt gehanteerd zoals geadviseerd door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers), 1,6 W/kg gemiddeld per één (1) gram weefsel (bijvoorbeeld VS, Canada,
Australië en Taiwan).

› Productnaam : GB115
› Systeem : GSM 900 / DCS 1800
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: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Name
E-GSM 900/ DCS 1800 Terminal Equipment
Model Name
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GB115
Trade Name
LG
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The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 –8940, Fax : +31 –36 –547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com
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