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Overzicht van de 
telefoon
1 Indicatoren op het display
Signaalsterkte/GPRS/batterijniveau
2 Displaytoetsen
Druk op de displaytoets om de functie te 
activeren die wordt weergegeven als 
§Tekst§ of pictogram op de grijze velden bo-
ven de toets. 
3 A Verbindingstoets
Weergegeven telefoonnummer of naam 
kiezen en oproepen aannemen. In stand-
bystand: de laatste gesprekken weer-
geven.
4 B Aan-/uit-/eindetoets
• In-/uitschakelen: ingedrukt houden.
• Tijdens een gesprek of in een toepas-

sing: kort indrukken om te beëindigen. 
• In menu's: kort indrukken om een ni-

veau terug te gaan. Ingedrukt houden om 
naar de stand-bystand terug te keren.

• Toetsblokkering in de stand-bystand, 
toetsblokkering gesloten: kort indruk-
ken om het toetsenpaneel te blokke-
ren. Kort indrukken en bevestigen met 
§OK§ om het toetsenpaneel vrij te geven.

5 Navigatietoets
In lijsten en menu’s:G Omhoog en omlaag schuiven.
D Functie oproepen.
C Eén menuniveau terug.
Tijdens het gesprek:
DGespreksmenu openen. 
GVolume aanpassen.
In de stand-bystand:EVoicecomm. (ingedrukt houden).
F Adresboek/telefoonboek openen.
D Menu openen.
C GPRS-info.

6 * Ingedrukt houden 
• In stand-bystand: alle signaaltonen 

in-/uitschakelen (behalve alarm). 
• Voor inkomende oproepen: alleen bel-

tonen uitschakelen.

7 Ingedrukt houden
In stand-bystand: toetsblokkering in-/uit-
schakelen.

8 Aansluitpunt
Voor lader, headset, flitser enz.

De telefoon mag alleen worden gebruikt als het 
toetsenpaneel volledig is gesloten of geopend; 
maar voor een optimale geluidskwaliteit kunt u 
het toetsenpaneel het beste volledig openen. 

_  ª g
Provider

17.12.2005 09:15
Nw. MMS   Menu

CF110
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Veiligheidsvoorschriften
Informatie voor ouders
Lees vóór gebruik van de telefoon de gebruikershand-
leiding en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.
Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren 
die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.

Let bij het gebruik van de telefoon op de 
wettelijke voorschriften en lokale beper-
kingen. Die kunnen bijv. van toepassing 
zijn in vliegtuigen, bij benzinestations, in 
ziekenhuizen of tijdens het autorijden.
De werking van medische apparatuur zo-
als hoortoestellen of pacemakers kan wor-
den gestoord. Houd ten minste een 
afstand van 20 cm tussen de telefoon en 
pacemaker aan. Houd het toestel tijdens 
een gesprek aan het oor dat het verste van 
de pacemaker is verwijderd. Neem voor 
meer informatie contact op met uw arts.
Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, 
objectiefring en objectiefdeksel kunnen 
door kleine kinderen worden verwijderd 
en ingeslikt. Daarom moet de telefoon 
buiten bereik van kleine kinderen worden 
bewaard.
De op de netadapter aangegeven voe-
dingsspanning (V) mag niet worden over-
schreden. Indien hiermee geen rekening 
wordt gehouden, kan de oplader worden 
beschadigd.
De voeding moet in een makkelijk toe-
gankelijk stopcontact worden gestoken 
bij het laden van de batterij. De enige ma-
nier om de lader uit te schakelen na het 
laden van de batterij, is door deze uit het 
stopcontact te halen. 
Plaats het toestel niet in de buurt van 
elektromagnetische gegevensdragers 
zoals creditcards en diskettes. De infor-
matie die in het toestel is opgeslagen kan 
hierdoor verloren gaan.

Gebruik uitsluitend originele Siemens-
batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-
opladers. Anders kan aanzienlijke mate-
riële schade of gevaar voor de gezond-
heid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. 
een batterij exploderen.
De beltoon (p. 7), de attentietonen en bij 
handsfree bellen wordt het geluid via de 
luidspreker weergegeven. Houd de tele-
foon niet tegen het oor wanneer hij over-
gaat of wanneer u de handsfree functie 
heeft ingeschakeld (p. 5). Hierdoor kan 
ernstige en blijvende gehoorbeschadi-
ging ontstaan.
De telefoon mag niet worden geopend. 
Alleen voor het vervangen van de batterij 
(100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is 
dat toegestaan. Iedere andere wijziging 
aan het toestel is niet toegestaan en leidt 
tot het verlies van de garantie.
Lege batterijen en afgedankte telefoons 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
voor de afvalverwerking behandelen.

In de nabijheid van televisietoestellen, ra-
dio’s, pc’s enz. kan de telefoon storingen 
veroorzaken.

Gebruik uitsluitend originele Siemens-
accessoires. Zo voorkomt u mogelijke 
materiële schade of schade aan de ge-
zondheid en kunt u er zeker van zijn dat 
alle relevante bepalingen worden 
aangehouden.

Ondeskundig gebruik sluit elke garantie uit. Deze 
veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele 
Siemens-accessoires.

Een product van BenQ Mobile GmbH & Co. OHG, in 
licentie vervaardigd voor Siemens AG.

Ref.No.: A31008-H2820-A5-1-5419

*A5B00075536959* 
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Aan de slag
Gebruik van de SIM-kaart/batterij
Op het display van uw telefoon zit bij 
levering een beschermende folie. Verwij-
der deze folie voordat u de telefoon gaat ge-
bruiken. Van de provider ontvangt u een 
SIM-kaart, waarop alle belangrijke gege-
vens voor uw account zijn opgeslagen. 
Als u een SIM-kaart op creditcardformaat 
hebt gekregen, dient u het kleinere 
gedeelte eruit te drukken en eventuele 
plasticresten aan de randen voorzichtig te 
verwijderen.
Schakel de telefoon altijd uit voordat u de 
batterij verwijdert. 
Alleen SIM-kaarten van 3 V en 1,8 V wor-
den ondersteund. Raadpleeg de provider 
bij oudere kaarten.
Batterijklepje vrijgeven en openen

SIM-kaart plaatsen 

Batterijklepje sluiten

De batterij laden
Bij levering is de batterij niet volledig 
geladen. Steek daarom het laadsnoer on-
der in de telefoon, steek de netadapter in 
het stopcontact en laad de batterij min-
stens twee uur lang. De netadapter wordt 
bij langdurig gebruik warm. Dit is nor-
maal en ongevaarlijk.

Tijdens het laden wordt h weergege-
ven.
Laadtijd
Een lege batterij is na ongeveer 2 uur vol-
ledig geladen. Het laden dient te gebeu-
ren bij een temperatuur tussen 
+5 °C tot +40 °C. Als de temperatuur meer 
dan 5 °C hoger of lager wordt, gaat het 
laadpictogram als waarschuwing knippe-
ren. De netspanning mag niet hoger zijn 
dan op de voedingsadapter is aangege-
ven (Gebruiksduur, pag. 12). 
Weergave van het batterijniveau tijdens 
gebruik (leeg - vol): adg. 
Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u 
een pieptoon. Het batterijniveau wordt 
alleen na een volledige laad- of ontlaad-
sessie correct weergegeven. U dient de 
batterij daarom niet onnodig te verwijderen 
en het laadproces indien mogelijk niet voortij-
dig te beëindigen.

1 

2 

3 

4 
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De schuif 
openen/sluiten
De schuif openen
• Verlichting aan.
• Toetsblokkering uitgeschakeld.
• Oproep wordt aangenomen.
• Alarmsignaal uit (afspraak, alarm).
De schuif sluiten
• Terug naar de stand-bystand.
• Verlichting uit.
• Toetsenpaneel geblokkeerd (indien in-

gesteld).
• Het gesprek is beëindigd.
• De oproep wordt afgewezen.
• Alarmsignaal uit (afspraak, alarm).

Beveiliging
§Menu§ ¢m ¢ Beveiliging  ¢ Selecteer 
een functie. 
De telefoon en SIM-kaart worden door 
verschillende beveiligingscodes beveiligd 
tegen misbruik.
Bewaar deze codes op een veilige plaats waar 
u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wan-
neer u ze nodig hebt.
Codes
PIN-gebruik
U kunt het verzoek om de PIN-code uit-
schakelen als de telefoon aan staat, maar 
op die manier riskeert u ongeautoriseerd 
gebruik van de telefoon. 
Druk op §Wijzigen§. Voer uw PIN-code in en 
bevestig deze met  OK§.
PIN wijzigen
U kunt de PIN-code wijzigen in elk getal 
van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt ont-
houden.
PIN2 wijzigen
(Wordt alleen weergegeven als PIN2 
beschikbaar is). Volg dezelfde procedure 
als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.
De toestelcode (een getal van 4-8 cijfers) 
legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer 
een beveiligde functie opent. Deze code 
geldt dan voortaan voor alle beveiligde 
functies. 

Blokkering van de SIM-kaart 
opheffen
Als u driemaal een onjuiste PIN-code 
invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. 
Voer de door de provider bij de SIM-kaart 
verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in vol-
gens de daarvoor geldende aanwijzingen. 
Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt 
bent, kunt u contact opnemen met de 
provider.
Inschakelbeveiliging
Ook als de PIN-beveiliging is uitgescha-
keld, wordt bij het inschakelen van het 
toestel een bevestiging vereist.
Zo wordt voorkomen dat de telefoon per 
ongeluk wordt gebruikt, bijv.   wanneer u 
de telefoon in uw jaszak draagt of als u 
zich in een vliegtuig bevindt.
De aan/uit/einde-toets B ingedrukt 
houden en bevestigen met §OK§. De tele-
foon wordt ingeschakeld.

Bellen
Nummer intoetsen
Het toestel moet zijn ingeschakeld (stand-
bystand) en de schuif moet volledig zijn 
geopend. Voer het nummer in (altijd in-
clusief netnummer, eventueel met land-
nummer). 0 ingedrukt houden bij het kie-
zen van landcodes totdat er een "+" wordt 
weergegeven. Druk op §Land§ en selecteer 
het land.
Als u het nummer wilt kiezen, drukt u op 
de verbindingstoets A.

Oproep aannemen
Een inkomende oproep onderbreekt elk 
ander gebruik van de telefoon. Druk op 
§Beantw.§ of A of open de schuif volledig.
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Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de 
telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u 
schade aan het gehoor door al te luide bel-
tonen! 
Handsfree
U kunt tijdens een gesprek de telefoon 
neerleggen (handsfree spreken). In dat 
geval wordt het geluid via de luidspreker 
weergegeven. 
Activeer de functie handsfree met 
§Handsfr.§ en schakel in met §Ja§.
Regel het volume met G. Door op 
§Handsfr.§ te drukken, wordt "handsfree 
spreken" uitgeschakeld.

Wisselen tussen 2 gesprekkenb
Breng tijdens een gesprek een nieuwe 
verbinding tot stand met 
§y§menu§ ¢ In wacht ¢J(kies een 
nieuw telefoonnummer). Met §y§menu§ ¢ Wisselen kunt u heen en weer schake-
len tussen twee gesprekken.
Als u tijdens een telefoongesprek de wis-
selgesprektoon hoort, kunt u de wachten-
de oproep aannemen met §Wisselen§, waar-
door het huidige gesprek in de wacht 
wordt gezet. 
U kunt op de hierboven beschreven wijze 
tussen de gesprekken heen en weer scha-
kelen of het huidige gesprek beëindigen 
met B en het nieuwe gesprek aanne-
men met §Beantw.§.

Babysitter
Wanneer deze functie is ingeschakeld, 
kan slechts één telefoonnummer worden 
gekozen. 
§Menu§ ¢m ¢ Beveiliging ¢ Babysitter
Druk op D en voer de toestelcode in. 
De toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt door 
u ingesteld en de eerste keer dat hiernaar 
wordt gevraagd, ingevoerd. Vergeet niet 
deze code te noteren (zie tevens pag. 4)! Be-
vestig de invoer van de code met §OK§. De 
rechterdisplaytoets ingedrukt houden om 
het nummer te kiezen.

 ingedrukt houden om directe oproep uit 
te schakelen. Voer een telefoonnummer 
in en bevestig het met §OK§. Druk op 
§Wijzigen§ en bevestig Uit met §OK§.

Tekstinvoer
Tekstinvoer zonder T9
Druk meerdere keren op de cijfertoets tot 
de gewenste letter verschijnt. De cursor 
springt na een korte onderbreking naar 
de volgende positie. Voorbeeld:

2 Deze toets eenmaal kort indruk-
ken voor de letter a, tweemaal 
voor de letter b, enz. Ingedrukt 
houden voor het getal.

Ä,ä,1-9 Letters met trema’s en getallen 
verschijnen ná de betreffende 
letter.

§Wissen§ Kort indrukken om de letter vóór 
de cursor te wissen, ingedrukt 
houden om het hele woord te 
wissen.

H/G Cursor verplaatsen 
(terug/vooruit).
Kort indrukken: schakelen tussen 
abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 
123. Statusweergave boven in 
het display.
Ingedrukt houden: alle invoer-
varianten worden weergegeven.

* Kort indrukken: speciale tekens 
worden weergegeven.
Ingedrukt houden: invoermenu 
openen.

0 Een of meerdere keren indrukken: 
. , ? ! ’ " 0 - ( ) @ / : _ 
Ingedrukt houden: schrijft een 0.

1 Spaties invoeren. Tweemaal 
indrukken = naar volgende regel.

Invoermenu
Ingedrukt houden* bij tekstinvoer. Het 
invoermenu verschijnt:
Tekstformaat (alleen SMS), Invoertaal, 
Markeren, Kopiëren/Toevoegen 
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Tekstinvoer met T9
De ingedrukte toetsen worden door T9 
vergeleken met een uitgebreide woor-
denlijst. Zo wordt automatisch het juiste 
woord gekozen. Schrijf een woord en 
maak het af zonder op het display te kij-
ken. U hoeft slechts eenmaal op de toets 
van de gewenste letter te drukken. Als het 
woordenboek meerdere mogelijkheden 
vindt, verschijnt het meest aannemelijke 
woord eerst. Druk voor verdere opties op 
de rechterdisplaytoets.

Adresboek
U kunt in het adresboek (toestelgeheu-
gen) maximaal 500 items opslaan. 

<Nieuw item>
Als het adresboek als standaardboek is in-
gesteld:
Open het adresboek (in de stand-
bystand).
F ¢D ¢J (voor- en/of achter-
naam invoeren) ¢ Invoerveld selecteren ¢ overige gegevens invoeren ¢ §Opslaan§. 
Groep 
Items kunnen in groepen worden geor-
dend.  Selecteren met §Wijzigen§.

Afbeelding 
Druk op §Selectie§. U kunt aan een adres-
boekitem een afbeelding toewijzen. 
Verjaardag 
Nadat u de geboortedatum hebt inge-
vuld, kan het herinneringsvakje worden 
ingesteld. U kunt nu de tijd instellen voor 
de herinnering. 
Alle velden 
Druk op §Selectie§. Alle invoervelden wor-
den nu weergegeven als het display eer-
der kleiner werd weergegeven (§Opties§, 
Veld-instell.).
Item wijzigen
F ¢ Item selecteren ¢ §Lezen§ 
¢ §Bewerk.§ ¢ Wijzigingen maken 
¢ §Opslaan§.

Voice dialing
Kies nummers spraakgestuurd. 
Opnemen
Open het adresboek (in de stand-
bystand). F ¢ Selecteer een item (eer-
ste letter en/of bladeren) ¢ §Opties§ ¢ Voice dialing ¢ (Selecteer een tele-
foonnummer als er verschillende beschik-
baar zijn ¢ §Opnemen§ ¢ §Starten§. 
Er klinkt een korte toon. Spreek de naam 
nu in. Na een tweede pieptoon en bericht 
op het display, herhaalt u de naam. De 
opname wordt vervolgens door een 
signaaltoon bevestigd en automatisch 
opgeslagen. 
Voice dialing gebruiken
E ingedrukt houden (in de stand-
bystand). Spreek de naam in. Het num-
mer wordt gekozen. 

SMS
U kunt zeer lange berichten (maximaal 
760 tekens) met uw telefoon versturen 
en ontvangen. Deze worden automatisch 
samengesteld uit verschillende "normale" 
SMS-berichten (denk aan de hogere kos-
ten).

T9® Text Input is licensed under one or more of 
the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 
5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 
6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 
6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 
746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 
1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; 
Japan Pat. No. 3532780, 3492981; 
United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong 
Standard Pat. No. HK1010924; Republic of 
Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979; 
European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 
1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 
(98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. 
KR201211B1 and KR226206B1. 
People’s Republic of China Pat. Application Nos. 
98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; 
Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation 
Pat. No. 2206118; and additional patents are 
pending worldwide.
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U kunt ook afbeeldingen en geluiden aan 
een SMS-bericht toevoegen.
§Menu§ ¢] ¢ Nieuwe SMS

MMS b
Met behulp van Multimedia Messaging 
Service (MMS) kunt u tekst, afbeeldingen 
(ook foto’s) en geluiden in een gecombi-
neerd bericht naar een andere mobiele 
telefoon of een e-mailadres verzenden. 
Alle elementen van een MMS-bericht 
worden gecombineerd in de vorm van 
een “diavoorstelling”.

MMS-berichten opstellen/
versturen
Een MMS-bericht bestaat uit een adresre-
gel en de inhoud. 
§Menu§ ¢] ¢ Nieuwe MMS
Invoervelden:
Aan: · /J Telefoonnummer / 

e-mailadres van de geadresseer-
de(n).

Onderwerp:
Voer de titel van MMS-bericht in 
(max. 40 tekens).

Foto: §Invoegen§. Afbeeldingenlijst 
wordt geopend voor maken van 
selectie.

Tekst: §Bewerk.§. Schrijf de tekst met be-
hulp van T9. 

Geluid: §Invoegen§. Selecteer een melodie 
(pag. 9) of neem een nieuwe 
melodie op (zie hieronder). 

Afspeelduur
Geef op hoe lang elke pagina 
moet worden weergegeven (mi-
nimaal 0,1 sec.).

Nieuwe opname
Er kan worden opgenomen met de micro-
foon in het toestel. Druk op §Invoegen§ in 
het veld Geluid: bij het invullen van de in-
voervelden. Nwe. beltoon selecteren. Druk 
op §Opnemen§. De duur van de huidige 
opname en de tijd die nog beschikbaar is, 

worden weergegeven. Beëindig de opna-
me door op §Stoppen§ te drukken.
Druk op §Afspelen§ om de opname af te spe-
len. Druk op §Opslaan§. Als u de opname 
een eigen naam wilt geven, dient u de be-
schrijving te §Wissen§. Bevestigen met §OK§.
Extra pagina's toevoegen
§Opties§ ¢ Nieuwe pagina 
Visitekaartje toevoegen
§Opties§ ¢ Extra's ¢G Blader naar 
Visitekaartje ¢·.
Afspraak toevoegen
§Opties§ ¢ Extra's ¢G Blader naar 
Afspraken ¢·.
MMS-bericht versturen
§Opties§ ¢ Verzenden 

MMS-bericht ontvangen/lezen 
Als er een nieuw MMS-bericht/aankondi-
ging van een MMS-bericht binnenkomt, 
wordt dat op het display gemeld met 
… / Û. U kunt het bericht of de aan-
kondiging lezen door op de linkerdisplay-
toets te drukken.
Afhankelijk van de instelling wordt
• het volledige MMS-bericht ontvangen
• of de aankondiging geopend. Druk op 

§Ontvangen§ om het volledige MMS-
bericht te ontvangen, met §Afspelen§ 
krijgt u een automatische weergave 
van het MMS-bericht. Stop door op een 
willekeurige toets te drukken.

• Open de bijlagen met §Opties§ en 
Bijlagen.

• Open de afbeeldingen en tonen met 
§Opties§ en Inhoud.

Beltonen
§Menu§ ¢  ¢ Selecteer een functie. 
De beltonen voor soorten 
oproepen/functies kunnen afzonderlijk 
worden ingesteld. U kunt nieuwe bel-
tonen downloaden vanuit internet via 
Downl. nieuw.
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Surf & Fun
Internet 
§Menu§ ¢É ¢ Selecteer een functie. 
Bekijk de nieuwste informatie op internet, 
die exact is aangepast aan de weergave-
mogelijkheden van de telefoon. Boven-
dien kunt u games en toepassingen van 
internet naar uw telefoon downloaden. 
Mogelijk moet u zich op internettoegang 
abonneren.
Verbinding verbreken
Ingedrukt houden B om de browser te 
sluiten. Na GPRS/CSD-vertragingstijd 
(WAP param) wordt de verbinding tevens 
verbroken.
Overige informatie
Í Browser-menu.
É Off line.

Ê On line.

Ë GPRS on line.

Ì  Geen netwerk.

* Bijzondere tekens selecteren, 
zoals @, ~, \ , zie pag. 5.

0 Herhaaldelijk op deze toets druk-
ken voor: 
. , ? ! ’ " 0 - ( ) @ / : _ 

Profielen 
§Menu§ ¢É ¢ Internet ¢ Profielen 
Profiel activeren 
U kunt telkens voordat u verbinding 
maakt met internet het huidige profiel 
wijzigen. Dat kunt u doen door het profiel 
te selecteren en vervolgens op §Selectie§ te 
drukken. Het huidige profiel wordt gese-
lecteerd.

Games & more
Toepassingen en games vindt u op 
wap.siemens.com of op internet op 
www.siemens.com/cf110 

Organiser
§Menu§ ¢ç ¢ Selecteer een functie.

Wekker
De herinnering is op het door u ingestel-
de tijdstip hoorbaar, ook als de telefoon is 
uitgeschakeld. 

Overige informatie
Met behulp van de browser kunt u toepassingen 
(bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, 
animaties) van internet downloaden. 
Siemens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
of in verband met toepassingen die de klant zelf 
heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen 
deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde 
pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief 
van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het risico van 
verlies, beschadigingen of defecten aan het toe-
stel dan wel aan toepassingen en het risico op 
welke directe of indirecte schade dan ook voort-
vloeiend uit het gebruik van deze toepassing is 
uitsluitend voor rekening van de koper. Technisch 
gezien gaan dergelijke toepassingen of vrijscha-
keling achteraf voor bepaalde functies bij vervan-
gen/nalevering en eventueel bij reparatie van het 
toestel verloren. In deze gevallen dient de koper 
de toepassing opnieuw te downloaden of aan te 
vragen. Let er daarbij op dat uw toestel over 
Digital Rights Management (DRM) beschikt, 
waardoor sommige gedownloade toepassingen 
tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze 
toepassingen zijn dan uitsluitend bedoeld voor 
gebruik in uw telefoon en kunnen niet vanuit het 
toestel worden overgebracht, zelfs niet voor het 
maken van een reservekopie. Siemens garan-
deert niet dat het opnieuw downloaden of inscha-
kelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is 
en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aanspra-
kelijkheid. 
Het is raadzaam regelmatig een back-up te ma-
ken van toepassingen op uw Windows®-compu-
ter met behulp van de Siemens Data Exchange-
software (die u vanaf internet kunt downloaden 
op www.siemens.com/cf110

http://www.siemens.com/cf110
http://wap.siemens.com
http://www.siemens.com/cf110
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Instelling
Stelt de wektijd (uu:mm) in. Bevestigen 
met §OK§.
Druk §Aan/uit§ in om het alarm in en uit te 
schakelen.

Kalender
U kunt uw afspraken invoeren in de ka-
lender. Voor een correcte werking van de 
kalender moeten de tijd en datum wor-
den ingesteld.
Schakel heen en weer tussen de dagen 
met H. Druk kort op G om heen en 
weer te schakelen tussen de weken en 
houd G ingedrukt om heen en weer te 
schakelen tussen de maanden. Kalender-
dagen die vet worden weergegeven, 
geven aan dat er afspraken zijn gepland 
op die dag.
Agenda
Druk op §Agenda§ voor een maandover-
zicht. Afspraken voor individuele dagen 
worden chronologisch weergegeven in de 
agenda.

Afspraken
§Menu§ ¢ç ¢ Afspraken
Alle afspraken worden chronologisch 
weergegeven.
Een nieuwe afspraak invoeren
Druk op D.
Selecteer het Type afspraak. Voeg een 
beschrijving, Datum en Tijd toe.
Alarm: 
Activeer het alarm met §AAN§ ¢J (voer 
de begintijd van het alarm in vóór de 
afspraak) ¢ §Wijzigen§ (selecteer Minuut, 
Uren, Dag(en)).
Herhaling:
Kies hoe vaak een afspraak moet worden 
herhaald: Nee, Dagelijks, Wekelijks, 
Maandelijks, Jaarlijks.
Voer een herhalingsparameter in: 
Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal). 
Bij de selectie van Wekelijks kunnen 
bepaalde dagen van de week gemarkeerd 
worden.

Alarm
Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, 
volgt een optisch en akoestisch alarm. 
Alarmtypen: Memo, Bijeenkomst, Oproep, 
Verjaardag en Jubileum 
Druk op §Pauze§. Het alarm stopt 5 minuten 
lang. Druk op §Uit§ om het alarm in te stel-
len.

Notities
§Menu§ ¢ç ¢ Notities
T9-ondersteuning (pag. 6) maakt het 
schrijven van korte notities zoals bood-
schappenlijstjes gemakkelijker.

Gemiste afspr.
§Menu§ ¢ç ¢ Gemiste afspr.
Items met een herinnering waarop u niet 
hebt gereageerd, worden ter informatie 
in deze lijst opgenomen.

Tijdzones
§Menu§ ¢ç ¢ Tijdzones
Stel de tijdzone in waarin u zich bevindt.

Agenda inst.
§Menu§ ¢ç ¢ Agenda inst.
Begin vd week
U kunt instellen welke weekdag het eerst 
wordt weergegeven links op de maand- 
en weekoverzichten.

Klantenservice 
(Customer Care)
Via onze on-line support op internet ontvangt u 
snel een duidelijk antwoord op al uw technische 
vragen en vragen over de bediening van uw 
toestel: 
www.siemens.com/
mobilephonescustomercare 
Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag 
ondersteuning bij onze producten. U treft er een in-
teractief foutopsporingssysteem aan, de meest ge-
stelde vragen en bijbehorende antwoorden, 
gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates 
die u kunt downloaden.

http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare
http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare
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Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het 
toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de 
softwareversie (weergave met *#06#, dan §Info§) 
en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij 
de hand.
In de landen waar onze producten niet door geau-
toriseerde dealers worden verkocht, wordt geen 
service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
In geval van een reparatie of eventuele aanspra-
ken op de garantie ontvangt u snelle en adequate 
hulp van onze servicecentrale:
Abu Dhabi .........................................0 26 42 38 00
Argentinië.....................................0 80 08 88 98 78
Australië..........................................13 00 66 53 66
Bahrein .................................................... 40 42 34
Bangladesh.......................................0 17 52 74 47
België................................................0 78 15 22 21
Bolivia ...............................................0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina .........................0 33 27 66 49
Brunei ..................................................02 43 08 01
Bulgarije...............................................02 73 94 88
Cambodja ............................................12 80 05 00
Canada ........................................1 88 87 77 02 11
Chili ...................................................8 00 53 06 62
China ...........................................0 21 23 01 71 88
Colombia....................................01 80 07 00 66 24
Denemarken ........................................35 25 86 00
Dubai ................................................0 43 96 64 33
Duitsland......................................0 90 01 00 77 00
Ecuador ..........................................18 00 10 10 00
Egypte...............................................0 23 33 41 11
Estland...................................................6 30 47 97
Filippijnen..........................................0 27 57 11 18
Finland ............................................09 22 94 37 00
Frankrijk ..........................................01 56 38 42 00
Griekenland ....................................80 11 11 11 16
Hong Kong...........................................28 61 11 18
Hongarije ........................................06 14 71 24 44
Ierland.............................................18 50 77 72 77
IJsland ...................................................5 11 30 00
India .............................22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië .....................................0 21 46 82 60 81
Italië ................................................02 24 36 44 00
Ivoorkust ..............................................05 02 02 59
Jordanië ............................................0 64 39 86 42
Kenia......................................................2 72 37 17
Koeweit ..................................................2 45 41 78
Kroatië ..............................................0 16 10 53 81

Letland .................................................. 7 50 11 18
Libanon ............................................... 01 44 30 43
Libië ................................................02 13 50 28 82
Litouwen ...........................................8 70 07 07 00
Luxemburg.......................................... 43 84 33 99
Macedonië .......................................... 02 13 14 84
Maleisië.....................................+ 6 03 77 12 43 04
Malta .......................................+ 35 32 14 94 06 32
Marokko .............................................. 22 66 92 09
Mauritius ............................................... 2 11 62 13
Mexico .......................................01 80 07 11 00 03
Nederland ....................................0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland................................08 00 27 43 63
Nigeria ..............................................0 14 50 05 00
Noorwegen ......................................... 22 70 84 00
Oekraïne ......................................8 80 05 01 00 00
Oman ....................................................... 79 10 12
Oostenrijk........................................05 17 07 50 04
Pakistan ..........................................02 15 66 22 00
Paraguay ..........................................8 00 10 20 04
Peru ..................................................0 80 05 24 00
Polen...............................................08 01 30 00 30
Portugal ............................................8 08 20 15 21
Qatar ................................................... 04 32 20 10
Roemenië .......................................02 12 09 99 66
Rusland........................................8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië ...................................0 22 26 00 43
Servië..............................................01 13 07 00 80
Singapore ........................................... 62 27 11 18
Slowakije.........................................02 59 68 22 66
Slovenië ............................................0 14 74 63 36
Spanje...............................................9 02 11 50 61
Taiwan ............................................02 23 96 10 06
Thailand ............................................0 27 22 11 18
Tsjechië ............................................2 33 03 27 27
Tunesië ............................................... 71 86 19 02
Turkije ..........................................0 21 64 59 98 98
Venezuela....................................0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk ......................0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische 
Emiraten (VAR).................................0 43 66 03 86
Vietnam...........................................84 89 20 24 64
VS ................................................1 88 87 77 02 11
Zimbabwe ........................................... 04 36 94 24
Zuid-Afrika ......................................08 60 10 11 57
Zweden .............................................0 87 50 99 11
Zwitserland .....................................08 48 21 20 00
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Onderhoud en verzorging
Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ont-
worpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig 
behandeld te worden. Als u de volgende instructies 
volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan 
uw telefoon.
• Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. 

Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten 
mineralen die de stroomkring aantasten. Als de 
telefoon desondanks nat wordt, dient u het toe-
stel onmiddellijk los te koppelen van de betref-
fende stroomvoorziening om elektrocutie te 
voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te 
laten drogen) op of in een warmtebron zoals 
een magnetron, oven of verwarming. De tele-
foon kan hierdoor oververhit raken en even-
tueel exploderen.

• Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige of 
vuile omgevingen. De bewegende delen van de 
telefoon kunnen worden beschadigd waardoor 
de behuizing vervormd kan raken en kan ver-
kleuren.

• Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. 
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van 
elektronische apparaten verkorten. Batterijen 
worden hierdoor beschadigd en bepaalde 
kunststoffen vervormen of smelten (bijvoor-
beeld op het dashboard van een auto in de 
zomer). 

• Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. 
Als de temperatuur van de telefoon oploopt 
(naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de 
binnenkant van de telefoon vochtig worden 
waardoor de elektronische printplaatjes 
beschadigd worden. 

• Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet 
bloot aan schokken of stoten en schudt de tele-
foon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling 
kunnen printplaatjes in het toestel breken!

• Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaak-
middelen of scherpe voorwerpen om de tele-
foon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de 
telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als 
een van deze onderdelen niet naar behoren func-
tioneert  ontvangt u snelle en betrouwbare onder-
steuning bij onze servicecentra.

Kwaliteitskeurmerk van 
de batterij
De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer 
wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het 
bewaren van de batterij bij te hoge of te lage tem-
peraturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies 
tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aan-
zienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus 
vertonen.
De batterij moet binnen zes maanden nadat u de 
telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden 
geladen en ontladen. Indien er na deze zes maan-
den een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw bat-
terij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop 
uitsluitend originele batterijen van Siemens.
Kwaliteitskenmerk van 
het display
Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen 
enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op 
het display verschijnen. 
Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave 
van enkele beeldpunten in het algemeen geen 
sprake is van een defect.
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Toestelgegevens
Conformiteitsverklaring
BenQ Mobile verklaart hiermee dat de mobiele te-
lefoon die in deze handleiding wordt beschreven, 
voldoet aan de essentiële eisen en overige van 
toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 
1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformi-
teitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien ge-
wenst kan via de hotline een kopie van het 
origineel worden aangevraagd:
www.siemens.com/mobiledocs 

 

Technische gegevens 

Gebruiksduur
De gebruiksduur hangt af van het gebruik: extreme 
temperaturen verkorten de stand-bytijd van de te-
lefoon aanzienlijk. Leg uw telefoon daarom nooit in 
direct zonlicht of op een verwarming. 
Gesprekstijd: max. 300 minuten
Stand-bytijd: max.  220 uur

SAR
Europese Unie (RTTE) en internationaal 
(ICNIRP)
INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTEL-
LING/SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)
DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIO-
NALE RICHLTIJNEN VOOR BLOOTSTELLING 
AAN RADIOGOLVEN
Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en 
een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het 
de grenswaarden voor blootstelling aan radiogol-
ven, die zijn vastgesteld door internationale richtlij-
nen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn 
ontworpen door de onafhankelijke wetenschappe-
lijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheids-
marges die zijn ontworpen om alle personen te 
beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.
Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die 
bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate of-
wel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor 
mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in 
de Europese norm EN 50360 en andere nationale 
normen. De CE-markering toont dat er aan vereis-
ten van de EU is voldaan. 
De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij tes-
ten bij het oor was 0,67 W/kg1. Aangezien mobiele 
apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in an-
dere posities worden gebruikt dan het hoofd, bij-
voorbeeld op het lichaam.

GSM-klasse: 4 (2 watt)
Frequentiebereik: 880-960 MHz
GSM-klasse: 1 (1 watt)
Frequentiebereik: 1.710-1.880 MHz
GSM-klasse: 1 (1 watt)
Frequentiebereik: 1.850-1.990 MHz
Gewicht: 76,5 g
Afmetingen: 83x45x18.2 mm 

(68 cm³)
Lithium-ion-batterij: 600 mAh
Bedrijfstemperatuur: -10 °C… +55 °C
SIM-kaart: 3,0 V of 1,8 V

Toestelcode
Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de 
onderstaande gegevens van belang: 
Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):
..............................................................
15-cijferig serienummer van de telefoon 
(onder de batterij):
..............................................................
het telefoonnummer van de klantenservice van 
uw provider:
..............................................................

Bij verlies
Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, 
moet u onmiddellijk contact opnemen met de 
provider om misbruik te voorkomen.

1 De tests worden uitgevoerd volgens 
internationale testrichtlijnen.

http://www.siemens.com/mobiledocs
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Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste 
zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke 
SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal la-
ger dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt 
doordat het stroomniveau van het apparaat auto-
matisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk 
stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te 
krijgen. 
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastge-
steld dat huidige wetenschappelijke informatie niet 
aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen 
moeten worden genomen bij het gebruik van mo-
biele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw 
blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de 
lengte van de gesprekken te beperken of door 
handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit 
de buurt van uw hoofd en lichaam houdt. 
Verdere informatie kunt u vinden op de websites 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(www.who.int/emf) of Siemens 
(www.siemens.com/mobilephones).

Garantiecertificaat
Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de 
dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken 
op fabrieksgarantie onder de onderstaande voor-
waarden:
• Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende 

componenten binnen 24 maanden na aankoop 
defecten vertonen als gevolg van productie- 
en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen 
keuze het apparaat kosteloos repareren of ver-
vangen door een ander apparaat volgens de 
laatste stand van de techniek. In geval van delen 
die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld bat-
terijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van 
de behuizing, beschermhoezen – voorzover 
meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgaran-
tie voor zes maanden vanaf de aankoop.

• Deze garantie is niet van toepassing voor zover 
het defect aan het apparaat het gevolg is van 
onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht 
nemen van de informatie zoals vermeld in de ge-
bruiksaanwijzingen.

• Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn 
uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de 
klant zelf (zoals installatie, configuratie, soft-
ware-downloads). Gebruiksaanwijzingen en 
eventueel op aparte informatiedragers meegele-
verde software zijn eveneens van deze garantie 
uitgesloten.

• Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de 
aankoopdatum. Aanspraken die onder deze ga-
rantie vallen, dienen binnen twee maanden na-
dat het defect zich heeft voorgedaan  geldend te 
worden gemaakt.

• Vervangen apparaten resp. bijbehorende com-
ponenten die in het kader van de vervanging aan 
Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom 
van Siemens.

• Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die 
gekocht is in de Europese Unie. De garantie 
wordt verleend door Siemens Nederland N.V., 
Werner von Siemensstraat 1, 
2712 PN Zoetermeer. 

• Verdergaande resp. andere aanspraken dan 
vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uit-
gesloten, behoudens voor zover aansprakelijk-
heid berust op bepalingen van dwingend recht, 
zoals de wettelijke regeling inzake 
productaansprakelijkheid.

• De duur van de garantie wordt niet verlengd door 
diensten die in het kader van de garantie tijdens 
de duur van de garantie worden verleend. 

• Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, 
behoudt Siemens zich het recht voor, de klant  
voor het vervangen of repareren kosten in reke-
ning te brengen. 

• De bovenvermelde bepalingen beogen geen 
verandering in de bewijslast ten nadele van de 
klant. 

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar 
onze on line ondersteuning op internet gaan 
www.siemens.com/
mobilephonescustomercare of contact opnemen 
met de telefoonservice van Siemens. Het telefoon-
nummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare 
http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare 
http://www.who.int/emf
http://www.siemens.com/mobilephones
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Licentieovereenkomst
Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tus-
sen u en Siemens Aktiengesellschaft, Duitsland 
(“Siemens”). De overeenkomst geeft u bevoegd-
heid om de gelicentieerde software te gebruiken, 
die hierna in clausule 1 wordt beschreven. Deze 
software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op 
een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether 
verzonden, gedownload vanaf webpagina’s of ser-
vers van Siemens of vanuit andere bronnen onder 
de voorwaarden en condities die hieronder worden 
uiteengezet.
Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat 
u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebrui-
ken of de gelicentieerde software te installeren, te 
kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de over-
eenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u in-
stemt met alle voorwaarden en condities die 
hieronder worden genoemd. U stemt er tevens 
mee in dat indien Siemens of licentiehouders van 
Siemens (“Licentiehouder”) gedwongen zijn juridi-
sche of andere stappen te ondernemen om hun 
rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, 
Siemens en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn 
om redelijke advocatenkosten, andere kosten en 
vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt 
met alle voorwaarden en condities in deze over-
eenkomst, dient u de gelicentieerde software niet 
te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst 
geldt tevens voor updates, releases, revisies of 
verbeteringen aan de gelicentieerde software. 
1. GELICENTIEERDE SOFTWARE. De term 
“Gelicentieerde software” zoals in deze overeen-
komst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle 
software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), 
cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media 
waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en te-
vens verwante software en upgrades van Siemens of 
derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen 
en kopieën van de gelicentieerde software, indien 
aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload 
van webpagina’s of servers van Siemens of vanuit 
andere bronnen. 
2. COPYRIGHT. De gelicentieerde software en 
alle verwante rechten, inclusief en zonder beper-
king de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigen-
dom van Siemens, haar licentiehouders of 
dochtermaatschappijen en worden beschermd door 

internationale verdragsbepalingen en andere lan-
delijke reglementen die van toepassing zijn. Deze 
overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u 
niet toe eigendomsrechten of -belangen in de geli-
centieerde software of de rechten die in deze over-
eenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De 
structuur, organisatie, gegevens en code van de 
gelicentieerde software zijn waardevolle handels-
geheimen en vertrouwelijke informatie van Sie-
mens, haar licentiehouders of 
dochtermaatschappijen. U dient de copright-infor-
matie te reproduceren en toe te voegen aan alle 
toegestane kopëeen die u van de gelicentieerde 
software maakt. 
3. LICENTIE EN GEBRUIK. Siemens verleent u 
een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan 
worden overgedragen om de gelicentieerde soft-
ware te installeren of om de gelicentieerde software 
die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De 
gelicentieerde software wordt samen met de tele-
foon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd 
product en kan uitsluitend worden gebruikt met de 
telefoon zoals bepaald onder deze licentievoor-
waarden.
4. BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE. U mag 
de gelicentieerde software niet kopiëren, distribue-
ren of er afgeleide producten van maken behalve in 
de volgende gevallen:
(a) U mag één kopie van de gelicentieerde soft-
ware maken, zonder de documentatie, om te archi-
veren als back-upkopie van het origineel. Alle 
andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde 
software vormen een schending van deze over-
eenkomst.
(b) U mag het recht om de gelicentieerde soft-
ware te gebruiken, wijzigen of over te dragen uit-
sluitend gebruiken met de bijbehorende hardware 
en u mag de gelicentieerde software alleen maar 
kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de over-
eenkomst.
(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de 
software of deze uitlenen of leasen.
(d) U mag geen reverse-engineering op de pro-
gramma’s van de gelicentieerde software toepas-
sen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en 
deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegen-
staande deze beperking, uitdrukkelijk is toege-
staan op grond van de desbetreffende wetten.
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Delen van de gelicentieerde software worden mo-
gelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan 
afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voor-
waarden worden uiteengezet in de documentatie. 
5. SIEMENS VERBIEDT MISBRUIK VAN DE 
GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGE-
VENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFT-
WARE WORDEN GEGENEREERD TEN 
STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN 
SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AME-
RIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT 
HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GE-
STELD. U alleen bent verantwoordelijk voor mis-
bruik van de gelicentieerde software onder deze 
overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade 
die te maken hebben met uw gebruik van de geli-
centieerde software als deze in schending is met 
deze overeenkomst. U bent tevens verantwoorde-
lijk voor het gebruik van de gelicentieerde software 
in overeenstemming met de beperkingen van deze 
overeenkomst. 
6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van 
kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde 
software installeert, kopieert of op andere wijze ge-
bruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde 
beëindigen door de gelicentieerde software, alle 
back-upkopëeen en alle verwante materialen die u 
door Siemens zijn aangeboden te verwijderen of te 
vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch 
en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving 
beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van 
deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen 
onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze over-
eenkomst gelden ook na beëindiging van deze 
overeenkomst.
7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICEN-
TIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD ''AS 
IS'' EN DAT NOCH SIEMENS NOCH HAAR LI-
CENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GA-
RANTIES VERSCHAFFEN, HETZIJ 
UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBE-
GRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARAN-
TIES VAN VERKOOPBAARHEID OF 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL 
OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE 
GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, CO-
PYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE 
RECHTEN VAN DERDEN. SIEMENS, HAAR LI-
CENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN 
NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEER-

DE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREIS-
TEN OF DAT DE WERKING VAN DE 
GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDER-
BROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN SIEMENS 
EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ 
AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID 
MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF 
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VER-
STREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER 
VAN SIEMENS VORMT GEEN GARANTIE EN IS 
OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT 
BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VER-
ANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET 
BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESUL-
TATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GE-
BRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT 
WORDEN VERKREGEN. 
8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze 
overeenkomst schept geen verplichtingen voor 
Siemens behalve de verplichtingen die hierin wor-
den uiteengezet. 
9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. 
IN GEEN GEVAL ZIJN SIEMENS OF HAAR 
WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCH-
TERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSO-
NEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE 
SCHADE, WINSTDERVING, VERLOREN GEGE-
VENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VER-
WERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF 
SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ON-
DERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF 
VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, 
EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORT-
VLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOE-
DING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN 
VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGE-
KOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATI-
GE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE 
AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET 
GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM 
DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUI-
KEN, ZELFS ALS SIEMENS OP DE HOOGTE 
WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJ-
KE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBE-
PERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN 
DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN SIEMENS WORDT BEPAALD DOOR VAN 
TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOL-
GENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDS-
WET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK 
WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK 
LETSEL.
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10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. 
Siemens en haar licentiehouders hebben geen ver-
plichting u technische ondersteuning te bieden ten-
zij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen 
tussen u en Siemens of de van toepassing zijnde li-
centiehouder.
Siemens en – indien van toepassing – haar licen-
tiehouders in de gelicentieerde software mogen al-
le feedback die ze van u hebben ontvangen als 
gevolg van uw toegang tot en gebruik van de geli-
centieerde software gebruiken voor alle doeleinden, 
inclusief (zonder beperking) de productie, marke-
ting en het onderhoud of de ondersteuning van pro-
ducten en services.
11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde soft-
ware kan technische gegevens en gecodeerde soft-
ware bevatten en is onderhevig aan exportregelingen 
van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan 
tevens onderhevig zijn aan import- en exportrege-
lingen in andere landen. U stemt ermee in u streng 
te houden aan alle toepasselijke import- en export-
wetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee 
in, in de mate die vereist is door de reglementen 
van de Amerikaanse “Export Administration”, dat u 
de gelicentieerde software of een deel ervan die 
onder deze verklaring is geleverd niet openbaar 
zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult expor-
teren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, 
Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een 
staatsburger of bewoner van deze landen) waar-
naar de VS de export van goederen of diensten 
heeft beperkt of verboden.
12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FO-
RUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten 
van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische 
reglementen van andere rechtsgebieden. Als u 
handelaar bent, zullen de gerechtshoven in Mün-
chen mogelijke geschillen afhandelen die voortko-
men of te maken hebben met deze overeenkomst.

13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegen-
woordigt de volledige overeenkomst tussen u en 
Siemens met betrekking tot de gelicentieerde soft-
ware en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mon-
delinge of schriftelijke communicatie, voorstellen 
en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voor-
rang boven alle strijdige of extra voorwaarden van 
erkenning of soortgelijke communicatie tussen de 
partijen gedurende de termijn van deze licentie. 
Ongeacht het voorgaande is het bij sommige pro-
ducten van Siemens mogelijk dat u instemt met 
extra voorwaarden via een on line “click-wrap"-li-
centie en dat dergelijke voorwaarden dienen als 
aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepa-
ling van deze voorwaarde ongeldig wordt ver-
klaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij 
een dergelijke geldigheid het doel van de overeen-
komst teniet zou doen en deze overeenkomst zal 
worden nageleefd in de mate die is toegestaan 
door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen 
in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als 
ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door 
een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide 
partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt 
ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en ces-
sionarissen van de partijen die hiervan deel uitma-
ken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te 
dwingen als gevolg van een overtreding van een 
bepaling in deze overeenkomst door de andere 
partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan 
ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalin-
gen in deze overeenkomst, kunnen Siemens en/of 
haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief 
maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of 
handelsnamen in overeenstemming met de wettelij-
ke reglementen in elk land.
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