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Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte 

handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen 
zijn waarvan u zich bewust dient te zijn. 

Algemene beschrijving 

Omschrijving van de handset 

 

OMSCHRIJVING 

1  Oordopje 
2  Display 
3 

  
Links/rechts toets 
Dit zijn zgn.‘softkeys’, m.a.w. ze zullen afhankelijk 
van het getoonde menu een andere functie 
aannemen. De betreffende functie wordt getoond 
door de tekst direct boven de toets. 
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Navigatieknop 

OK toets 
Om een keuze te bevestigen of goed te keuren. 

Naar boven toets 
Door lijsten en menu opties naar boven scrollen. 
In de stand-by stand is dit een functiegebonden 
toets (snelkoppelingen). Het kan ingesteld worden 
in handset-instellingen. 
Tijdens een gesprek kan het volume er mee 
verhoogd worden. 
Tijdens het overgaan van de telefoon kan het 
belvolume er mee verhoogd worden. 

Omlaag toets 
Door lijsten en menu opties naar beneden scrollen. 
In de stand-by stand is dit een functiegebonden 
toets (kalender). Het kan ingesteld worden in 
handset-instellingen. 
Tijdens een gesprek kan het volume er mee 
verhoogd worden. 
Tijdens het overgaan van de telefoon kan het 
belvolume er mee verhoogd worden. 

Naar rechts toets 
In de stand-by stand is dit een functiegebonden 
toets (audio speler). Het kan ingesteld worden in 
handset-instellingen.  

Naar links toets 
In de stand-by stand is dit een functiegebonden 
toets (gebruikersprofielen). Het kan ingesteld 
worden in handset-instellingen. 
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Beltoets 
Iemand oproepen nadat u het nummer gedraaid 
heeft. 
Een gesprek aannemen. 
Kies het laatst gedraaide nummer. 
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Druk op deze toets om de camera functie te 
activeren. 

7  Telefoonnummers invoeren 
Sterretje toets 
Druk kort op deze toets om een of meer symbolen 
(+ of P/W) in te voegen tijdens het samenstellen van 
een bericht of tijdens het bewerken van een naam in 
het telefoonboek.Gebruik daarna de navigatietoetsen 
om het in te voegen symbool te kiezen. 

Hekjestoets 
Druk op deze toets om tussen verschillende 
invoeringen te wisselen tijdens het samenstellen 
van een tekstbericht of tijdens het bewerken van 
de naam van een contact. 
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Drie (3) seconden op deze toets drukken start de 
procedure.  
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Druk op deze toets om een nieuw bericht te 
schrijven. 
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Aan/Uit toets / op-de-haak toets 
Lang indrukken zal de telefoon AAN of UIT zetten. 
Een gesprek beëindigen. 
Annuleert het huidige proces en brengt de telefoon 
terug naar stand-by. 

11  3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting 
12  Camera lens 

13  Luidspreker 

Beschrijving van het LCD scherm 
 

 

 

Pictogram van de signaalsterkte 
Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont 
de huidige signaalsterkte. Meer balkjes betekent meer 
signaalsterkte. Er is een pictogram voor elke SIM kaart.  

 

Wekkerpictogram 
De wekker kan ingesteld worden om op een bepaalde tijd af 
te gaan. 

 
Pictogram van de batterijstatus 
Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont 
het niveau van de batterijlading. Meer balkjes betekent meer 
batterijlading. 

 

Roaming pictogram 
Er vindt een uitgaand of binnenkomend roaming gesprek 
(bijvoorbeeld een internationaal gesprek) plaats.  

 
SMS pictogram 
Een nieuw SMS tekstbericht is ontvangen. 

 

MUTE pictogram 
De microfoon is tijdens een gesprek tijdelijk in de MUTE 
stand gezet. 

  

  

 

 

 

STIL pictogram 
De telefoon staat in de stille stand. Er zal geen 
oproepalarm gegeven worden. 

Alleen vibreren is actief. 

Bel + vibreren zijn actief. 

Alleen de bel is actief. 

 
Pictogram van de koptelefoon 
De koptelefoon is verbonden met de telefoon. 

 
Gemiste oproep 

 
Bluetooth functie is geactiveerd. 

De telefoon uitpakken 
Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de 
verpakking: 
 1 GSM CL8150 handset van de mobiele telefoon 
 1 adapter voor de hoofdvoeding + 1 USB kabel 
 1 x Li-polymeer oplaadbare batterij  
 1 Gebruikshandleiding 

SIM kaart en batterij installeren 
Schakel de telefoon altijd uit en verbreek de verbinding met de 
oplader voordat u de batterij verwijdert. 

Maak de klem van het deksel los in de aangegeven richting en 
verwijder het. 

Verwijder de batterij (als er al een batterij in zit).  

Schuif een SIM kaart met de gouden contactpunten naar beneden 
gericht onder de zilverkleurige SIM-houder (zoals te zien hieronder). 

 

Micro SD card 

U kunt een micro-SD kaart erin steken om de foto’s te bewaren. 
Maximum 32G 

U kunt 2 SIM kaarten in deze telefoon steken. Er zijn vele redenen 
om dit te doen. Een belangrijke reden is echter dat u waarschijnlijk 
beter netwerkdekking krijgt als u twee SIM kaarten van verschillende 
providers gebruikt. Maar met één SIM kaart werkt u telefoon ook 
perfect!  

Let op de batterijcontacten (de goudgekleurde contacten moeten 
naar rechtsonder gericht zijn) en zet de batterij erin. 

Positioneer het batterijdeksel en druk deze lichtjes naar beneden. 

De batterij opladen 
Steek de oplader in een wandcontactdoos.  

Verbind de kabel van de oplader met de mini USB ingang aan de 
onderkant van de telefoon. Tijdens het opladen begint het 
batterijpictogram  zich op te vullen. 

Voordat de handset voor de eerste keer gebruikt kan worden, 
moet de batterij minstens 4 uur lang worden opgeladen. 

AAN/UIT zetten 

Druk 3 seconden op of langer om de telefoon AAN te zetten.  

Als er geen SIM kaart in de telefoon zit, wordt BEPERKTE SERVICE 
(LIMITED SERVICE) getoond als u een nummer probeert te 
draaien. Alleen noodoproepen kunnen gedaan worden, zolang als er 
geen SIM kaart in zit.  

Druk nogmaals 3 seconden op  om de telefoon UIT te zetten. 

Eerste inbedrijfstelling 
Tijdens de eerste keer opstarten wordt u gevraagd uw taal te 
kiezen en de tijd en datum in te voeren. 

1. Voer de PIN voor uw SIM kaart(en) in en druk op OK (de linker 
‘softkey’). 

2. Druk twee keer op JA (YES) (de linker ‘softkey’), kies uw taal 
m.b.v de  toetsen en druk op OK. 

3. Druk op JA (YES) en voer het uur en de minuten in. 
4. Druk op  en voer de datum in. 
5. Druk op OPSL.. (de linker ‘softkey’). 

Iemand bellen 
 

Klap het klepje open en toets het nummer in. 
 

  

 
Druk op de WISSEN ‘softkey’ om een onjuist teken te wissen. 

 

  

 

Druk op  en het nummer wordt automatisch gedraaid. 
 

  

 

Druk op  om het gesprek te beëindigen. 
 

Om een internationale oproep te doen, moet u vóór de landcode 
de + indrukken door twee keer op * te drukken. 

Een gesprek aannemen 
Als er een oproep binnenkomt op de telefoon wordt het telefoonnummer 
van de beller getoond. Als het nummer van degene die u belt in het 
telefoonboek opgeslagen is, wordt ook de bijbehorende naam getoond. 

 

Druk op  om de oproep aan te nemen. 
 

  

 

Om het gesprek te beëndigen drukt u op  of klapt u het klepje dicht. 
 

Een gesprek weigeren 
 

Om een binnenkomende oproep te weigeren, drukt u op  of de 

STIL ‘softkey’ en daarna op (VER..) WEIGEREN. 

 

Opties tijdens een gesprek 
U kunt tijdens een gesprek verschillende functies gebruiken door op 
de softkey OPTIE te drukken. 
Je krijgt de mogelijkheid om het volgende te doen. 

Zet een oproep in de wacht zetten/Einde van enkel gesprek 
Toegang tot het telefoonboek/Oproepgeschiedenis bekijken 

SMS- & geluidsrecorder/ dempen/ Geluidssterkte 

Een registratie in het telefoonboek maken 
1. Druk op Namen of op Menu  Telefoonboek. 
2. Kies Contact Toevoegen en druk daarna op OK. 
3. Kies Naar 
4. SIM of Naar telefoon en druk daarna op OK. 
5. Voer de naam en het telefoonnummer in (druk op OPTIES Gereed 
 Voer de info in  OPTIES en kies KLAAR), druk op  en herhaal 
de procedure. Invoer m.b.v. het numerieke toetsenbord 

6. Opties  Opslaan 
Het numerieke toetsenbord heeft ook letters op de toetsen. Deze 
letters worden gebruikt om tekst in te voeren voor een registratie (of de 
verandering ervan) in het telefoonboek, SMS berichten en wanneer 
contacten in het telefoonboek opgezocht worden. 
Druk op een willekeurige toets het relevante aantal keren om de 
benodigde letter te krijgen, bijv. druk een keer op ‘5’ om de letter J te 
krijgen en druk vier keer snel achter elkaar op ‘7’ om de letter S te 
krijgen. 
Om naar de volgende letter te gaan wacht u een paar seconden en 
de cursor zal als een | verschijnen achter de laatst ingevoerde 

letter. Nu mag u de volgende letter invoeren. Gebruik de  toets 

om van hoofdletters naar kleine letters (en v.v.) te wisselen. M.b.v. de 

 toets kunt u ook naar de nummers gaan. De invoermodus 

wordt aan de rechterkant van het veld voor de naamsregistratie 
aangegeven door een potlood. 

Druk op ‘0’ om een spatie in te voeren. 

Nederlands 
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Opties in het telefoonboek 
1. Menu  Telefoonboek en druk daarna op de OK toets. 

2. Gebruik de  toetsen om door de lijst te scrollen totdat u het 
gewenste contact vindt. 

3. Druk op de OPTIES ‘softkey’.. 

4. Op dat contact uit te voeren opties zijn:                     
Bekijken / SMS Verstuur een 

Kiezen / Bewerken / Verwijderen / Kopiëren 
Toevoegen aan zwarte lijst / Diverse selecteren 

Groep van oproepers / Telefoonboek instellingen 

U kunt het volgende doen in de telefoonboekinstellingen: 
1) Bepaal de Aanbevolen opslaglocatie (SIM, telefoon of alles). 
2) Extra nummer. 
3) Geheugen toestand: Bekijk hoeveel opslagruimte gebruikt is op 

de SIM en op de telefoon bekijken. 

Telefoonboekgegevens bekijken en oproepen 
1. Druk op de NAMEN-keuzetoets om toegang te krijgen tot de lijst in 

het telefoonboek. 

2. Gebruik de ▼▲toetsen om door de lijst te scrollen totdat u het 
gewenste contact vindt. U kunt ook een contact in het telefoonboek 
vinden door alfabetisch te zoeken. Typ de eerste letter van de naam 
en u komt automatisch in het juiste gedeelte van het telefoonboek.  

3. Druk daarna op  om de oproep te bellen. 

Een tekstbericht (SMS) versturen 
Een tekstbericht vanaf deze telefoon kan maximaal 160 tekens bevatten. 
Dit is inclusief spaties. 

1. Menu  SMS  Bericht. Schrijven Schrijf uw SMS bericht. 

2. Opties Verzenden naar Geef nummer op en voer het eigenlijke 
nummer in of kies er een uit de lijst van het telefoonboek. 

4. Opties  Zenden en druk daarna op de OK toets. 

Een tekstbericht (SMS) ontvangen 
Als u een tekstbericht ontvangt, zal een oproeptoon hoorbaar worden. 
Het LCD-display zal 1 ONGELEZEN BERICHT tonen. 

1. Druk op de BEKIJKEN ‘softkey’ en dan op OK om het bericht te tonen. 

2. Druk op de OPTIES ‘softkey’ om alle opties te zien die u uit kunt 
voeren met het gekozen tekstbericht. 

3. Deze opties zijn Antwoorden, de Verzender opbellen, Doorsturen, 
Verwijderen, en Geavanceerd (Nummer gebruiken: stuur een SMS 
naar dit nummer of draai het nummer en/of bewaar het in het 
telefoonboek en USSD gebruiken1: als de SMS een USSD bevat, 
kunt u het gebruiken). 

    1:USSD staat voor Unstructured Supplementary Service Data 
(= ongestructureerde supplementaire servicedata). 

Instellingen voor tekstberichten 
Dienstencentra distribueren SMS berichten. In het geheugen van uw 
mobiele telefoon moet het telefoonnummer van het dienstencentrum 
geprogrammeerd zijn. In het algemeen geldt dat dit al door uw provider 
is ingesteld.  

Er zijn veel instellingsmogelijkheden: 
SIM – hierin kunt u instellingen veranderen zoals :  

Profielinstellingen : Kies de juiste manier van berichten versturen. 

Geldigheidsduur :  
U kunt bepalen hoelang een afleveringspoging van een bericht mag 
duren. 

Bericht Type : U kunt het type bericht uit de lijst kiezen. 

Afleveringsversla. 
Elke keer dat u een bericht verstuurt, krijgt u een mededeling dat 
het al dan niet met succes verstuurd is. 

Antwoordpad 
U kunt deze functie activeren bij het beantwoorden van een bericht. De 
verzendkosten zijn dan voor rekening van de ontvanger i.p.v. uzelf. 

Voicemail Server : Stel de locatie van de voicemail server in. 

Geheugentoestand 
Een nuttige optie is om op te vragen hoeveel geheugen van zowel de 
SIM kaart als de telefoon is gebruikt en hoeveel er nog vrij is(bijv. 

 17/40, 2/40). 

Sms-teller 

Verzonden berichten bewaren 

Aanbevolen opslag 
Als u SIM kiest, dan wordt een nieuw bericht standaard op de SIM 
kaart opgeslagen. Als de SIM kaart vol is, dan worden nieuwe 

berichten in de telefoon opgeslagen. 

Bericht met een lange tekst. 

Gemiste oproepen tonen 
Als u een oproep of oproepen gemist heeft, wordt er een GEMISTE 
OPROEPEN bericht op de display getoond, bijvoorbeeld: 3 GEMISTE 
OPROEPEN. Druk op de BEKIJKEN ‘softkey’ om de details te bekijken 
of druk op ANNULEREN om af te sluiten. U kunt ook alle gemiste 
oproepen bekijken via het menu. Daartoe doet u het volgende: 

1. Menu  Oproepgeschiedenis  Gemiste oproepen en daarna 
drukt u op OK. 

2. Gebruik de ▼▲toetsen om door de lijst te scrollen totdat u het 
gewenste contact vindt. 

3. Druk op de OPTIE ‘softkey’ om één van de volgende handelingen op 
die registratie in de oproeplijst uit te voeren : 

Bekijken / Oproepen / Verstuur een SMS 
Bewaren in het telefoonboek / Aan zwarte lijst toevoegen 

Bewerken vóór een oproep / Wissen. 

Multimedia 
De CL8150 heeft multimedia opties: U moet een 32 Gb micro-SD kaart 
in de telefoon steken voor de camera. 

Er zijn functies voor een camera, audiospeler, audiospeler, 
geluidsrecorder en FM-radio. 

Organisator 
De organisator heeft veel handige functies. 

Bluetooth 
De CL8150 ondersteunt Bluetooth. Andere Bluetooth apparaten kunnen 
opgezocht worden en evenzo kan de CL8500 gevonden worden. Het 
Bluetooth wachtwoord is 0000. U kunt verbinding maken met een 
Bluetooth koptelefoon of wellicht met een andere telefoon. Dit maakt 
bestandsoverdracht (bijv. foto’s, MP3 en MP4 bestanden) mogelijk 
via Bluetooth. U kunt ook de Bluetooth functie uitzetten zodat andere 
apparaten uw telefoon niet ‘zien’. 

Wekker 
Indien gewenst, kan ook een wekker ingesteld worden om op bepaalde 
tijden af te gaan. De wekker kan ingesteld worden om één keer of 
herhaaldelijk in een wekelijks schema af te gaan. Vijf verschillende 
wektijden kunnen ingesteld worden. Druk op een willekeurige toets 
om het geluid van de wekker te stoppen. 

De wekker zal elke 5 minuten afgaan totdat u de wekker daadwerkelijk 

UIT zet, op M1 drukt of op  drukt. 

De wekker zal nog steeds werken als de telefoon uit staat.  

Zorg er echter voor dat de belsignalen niet in de stille stand staan want 
anders hoort u de wekker niet! 

Kalender 
De dag van vandaag is gemarkeerd. Gebruik de navigatietoets om 
een specifieke dag te kiezen of druk op Opties en gebruik «naar 
datum springen». 

Rekenmachine 
Voer het eerste cijfer in (decimaalpunt m.b.v. de # toets), kies de 
berekeningsmethode m.b.v. de navigatietoets en voer het volgende 
cijfer in. 

SIM toolkit  
Bereik en aanbod hangen af van de gebruikte SIM kaart. 

Bestandsbeheer 
Bestandsbeheer bevat alle bestanden die gebruikt worden door de vele 
telefoonapplicaties. 

U kunt standaard bestandsmanipulaties doen door de beschikbare 
opties te volgen. 

Telefooninstellingen 
In de stand-by stand drukt u op Menu, kiest u Instellingen en daarna 
op OK. 

Instellingen dubbele SIM: Stel de instelling in op het gebruik van één 
of twee SIM kaarten. 

Gebruikersprofielen: Er zijn 4 soorten profielen:  
Algemeen / Stil / Vergadering / Buitenshuis 

U kunt de bijzonderheden van het gekozen geluid veranderen. Een 
geluid is opgebouwd uit de volgende instellingen:  

Type waarschwi., Belsignaal, SIM1 binnenkornen., SIM2 
binnenkornen, Beltoonvolume, Bericht, Toetsenblok, 

Toetsvolume, Klepje open, Klepje gesloten. 

U kunt de volgende functies aanpassen in de Telefooninstellingen: 

Tijd en Datum: Stel thuisplaats in, tijd en datum, formaat (12- of 24-
uurs en DDMMJJJJ, MMDDJJJJ of JJJJMMDD) en stel de tijdszone in. 

Taal: Om het menu te tonen kunt u uit zes talen kiezen, t.w. 
Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. 

Voorkeursmethode voor invoer. hoofdletters of kleine letters. 

Weergave: U kunt Achtergrond, LCD verlichting en Datum & Tijd 
tonen instellen. 

Toegekende toets: U kunt de telefoon zo instellen dat u slechts 
één navigatietoets hoeft in te drukken om toegang te krijgen tot het 
gewenste menu van de telefoon.   

Automatische tijdbijwerken: De tijd wordt automatisch ingesteld. 

Vluchtstand 

Netwerkinstellingen: Netwerkselectie is automatisch of handmatig. 

Beveiligingsinstellingen: 
SIM-beveiliging:Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden 
in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.  

De PIN en PIN2 codes worden met uw SIM kaart meegeleverd. De PIN 
code beschermt de SIM kaart tegen oneigenlijk gebruik. De PIN2 
code is nodig om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten. 

Beveiliging Telefoon: Indien deze functie is geactiveerd, kunt u aan het 
begin één wachtwoord toevoegen. Het wachtwoord is standaard 0000. 

Belinstellingen: Instellingen voor, Wisselgesprek, Oproep 
omleiden. 

Geavanceerde instellingen, Zwarte lijst (oproepen vanaf deze 
nummers worden niet gesignaleerd), Antwoordmodus (Antwoord 
dekken, Elke toets, automatisch b…). 

Beantwoordingstand (door klepje te openen, door een willekeurige 
toets in te drukken of automatisch beantwoorden). 

Instellingen herstellen:U kunt alle veranderingen, die u op uw telefoon 
heeft ingesteld, ongedaan maken en de fabrieksinstellingen herstellen. 
Het standaard wachtwoord is ‘0000’. 

SOS functie 
In een noodgeval kunt u gedurende 3 seconden de SOS-knop voor hulp 
indrukken. 

Maximaal 5 nummers kunnen vooraf in de SOS nummerlijst ingevoerd 
worden. De telefoon zal deze SOS-nummers automatisch na elkaar 
draaien. Als er een ‘in gesprek’ toon klinkt of de oproep wordt door de 
gebruiker gestopt, dan wordt het volgende nummer direct of na 30 
seconden gedraaid, als de SOS-oproep niet wordt gevalideerd door 
op de 0 toets te drukken. De telefoon draait deze nummers totdat de 
handset uitgezet wordt. 

Als u de SOS-stand wilt verlaten, drukt u opnieuw 3 seconden op de 
SOS knop. 

NB: Als SOS AAN staat, kunt u de telefoon niet UIT zetten. Eerst moet 
u de SOS-stand UIT zetten voordat u de telefoon uit kunt zetten. 

SOS Instellingen 
U kunt maximaal 5 SOS-nummers instellen. 

1. Menu  SOS  Mode  Kies AAN en druk daarna op OK. 

2. Menu  SOS  SOS nummer instellen  Bewerken  
Toevoegen uit het telefoonboek of voer een nummer in. 

3. SOS stembericht: Neem een informatief bericht op die uw helpers 
assisteert in geval van nood, bijvoorbeeld "Dit is Jannie Smit, ik 
heb mijzelf verwond. Kom a.u.b. naar mijn huis en help mij." Druk 
op de 0 toets om dit te bevestigen. 

Menu  SOS  Stembericht  door gebruiker gedefinieerd 
 Record: Spreek uw bericht duidelijk in  Druk op Stop als u 
klaar bent (het bericht kan max. 20 seconden lang zijn). 

4. SOS vertraging..:Kies een vertragingstijd tussen het indrukken van de 
knop van de noodoproep en het draaien van het eerste noodnummer. 

Algemeen 
Gebruik alleen de met het product meegeleverde voeding.  

Gebruik alleen meegeleverde/goedgekeurde oplaadbare batterijen. 

Maak het basisstation of de handset niet open (behalve voor het 
vervangen van de batterijen van de handset of de SIM kaart). Neem 
voor alle reparaties contact op met de helpdesk. 

Gooi nooit batterijen in vuur. Er bestaat dan ernstig risico op explosie 
en/of het vrijkomen van giftige chemicaliën. 

Verwijder de batterij als u zeker weet dat u de telefoon voor meer dan 
een maand niet zult gebruiken. 

Gebruik 
Samenvattend, lees deze eenvoudige gebruiksaanwijzingen. Het 
negeren van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn. 

VEILIG AANZETTEN 
Zet het apparaat niet aan als het gebruik van draadloze telefoons 
verboden is of als het interferentie of gevaar kan veroorzaken. 

VERKEERSVEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS 
Houdt u aan alle plaatselijke wetten. Houdt altijd de handen vrij om een 
voertuig te besturen terwijl u rijdt. Terwijl u rijdt moet verkeersveiligheid 
altijd voorrang hebben. 

INTERFERENTIE 
Alle draadloze apparaten kunnen vatbaar zijn voor interferentie. Dit kan 
de prestatie beïnvloeden. 

UITZETTEN IN ZIEKENHUIZEN 
Volg elke beperking op. Zet het apparaat uit nabij medische apparatuur. 

UITZETTEN IN VLIEGTUIGEN 
Volg elke beperking op. Draadloze apparaten kunnen interferentie in 
vliegtuigen veroorzaken. 

UITZETTEN TIJDENS TANKEN 
Gebruik het apparaat niet in tankstops. Niet gebruiken in de buurt 
van brandstof of chemicaliën. 

UITZETTEN WAAR GEWERKT WORDT MET EXPLOSIEVEN 
Volg elke beperking op. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar 
gewerkt wordt met explosieve stoffen. 

VERSTANDIG GEBRUIK 
Alleen gebruiken in de normale stand zoals uitgelegd in de documentatie 
van het product.  

BACK-UP KOPIEEN 
Denk eraan back-up kopieën of een geschreven verslag van alle 
belangrijke informatie te maken. 

GARANTIE  
Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen. 

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product (CL8150) heeft gekocht, 
garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle 
reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u 
problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga 
naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of 
breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie 
gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar 
gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc 
vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele 
manier uw wettelijke rechten. 

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN 
UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN 
VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT. 
NB: De garantie is alleen maar geldig in het Nederland. 

VERKLARING 
Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product CL8150 
voldoet aan de essentiele vereisten en andere relevante condities 
van de Richtlijn 2014/53/EG en 2012/65/EG betreffende radio-en 
telecommunicatie-eindapparatuur. 

De CE nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com. 

AEEA 
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA/ Engels: 
WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun 
nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt 
te maken. 

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met 
uw huisvuil. 

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties: 

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA- 
container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA-container. 

- Of geef het oude product aan uw winkelier.Als u een nieuw apparaat 
koopt, moeten zij dit accepteren. 

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke 
gezondheid en beschermt u het milieu. 

  
Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op 

www.geemarc.com. 
2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX, FRANCE  

E-mail: Help@geemarc.com   Telefoon: 01707 387602 
Dit product is in China gemaakt voor Geemarc Telecom SA 

 

QUGCL8150_NL_A3_V1.0 
SAR Test: 
Head : 0.07W/kg 
Body : 0.83W/kg 
LIMBS : 3.410W/kg 


