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FORBEHOLD
Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.
Ændringer, fejl eller trykfejl giver ikke ret til erstatning.
Indholdet i dette dokument er præsenteret, som det
gælder for nuværende. Global Mobile Communications
Ltd. påtager sig hverken eksplicit eller implicit ansvaret
for rigtigheden eller fuldstændigheden af indholdet
af dette dokument, herunder, men ikke nødvendigvis
begrænset af de implicitte garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, medmindre anvendelige lovmæssige eller juridiske på skrift fremlægger et
ansvar. Global Mobile Communications Ltd. forbeholder
sig ret til at foretage ændringer uden varsel i dette dokument eller trække dokumentet tilbage.
Alle rettigheder forbeholdes.
Fremstillet under licens fra Global Mobile
Communications Ltd.
For datatab eller andre skader af enhver art, som
følge af forkert brug af telefonen, tager Global Mobile
Communications Ltd. intet ansvar for.
(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DW3161201

DEWALT ® og das DEWALT ® Logoet er varemærker
tilhørende Stanley Black & Decker Inc. eller dets
datterselskaber og bruges under licens.
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SIKKERHEDSANVISNINGER

1_INTRODUKTION
Dette dokument indeholder oplysninger og sikkerhedsbestemmelser for sikker drift af smartphonen D EWALT
MD501 under de beskrevne betingelser.
Den gyldige EG-overensstemmelseserklæring,
sikkerheds- og betjeningsinstruktioner kan downloades
fra www.DEWALTPHONES.com eller anmodes fra Global
Mobile Communications Ltd.
BEMÆRK
Dette dokument indeholder kun de nødvendige instruktioner
til opstart og sikker brug af telefonen. For at sikre IP-beskyttelse
af telefonen, skal du sørge for, at lukningerne til headsettet og
USB-porten og dækslet til skruerne er sikkert og fast installeret.
Se side 13 for at finde ud af, hvordan telefonen kan forbindes
til en computer.

SIKKERHEDSANVISNINGER
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2_FEJL- OG BELASTNINGSRESTRIKTIONER
Sker det at sikkerheden af enheden

er blevet forringet, skal
instrumentet tages ud af drift.
Utilsigtet gentagen ibrugtagning skal forhindres.
Sikkerheden af enheden kan være farlig, hvis for eksempel:
Der opstår funktionsfejl.
Telefonen udsættes for for stor belastning.
Telefonen har været opbevaret forkert.

3_FLERE SIKKERHEDSANVISNINGER
Rør ikke skærmen med skarpe genstande. Støv og snavs kan
også ridse skærmen. Hold skærmen ren, og brug regelmæssigt
en blød klud til rengøringen.
Oplad kun telefonen indendørs i tørre rum.
Telefonen må ikke udsættes for høje temperaturer, da Akkubatteriet kan blive overophedet, hvilket kan resultere i brand
eller i værste fald en eksplosion.
Du må ikke oplade telefonen i nærheden af brændbare

eller
eksplosive stoffer.
Du må ikke oplade telefonen i fugtige, støvede eller for varme
eller kolde omgivelser. (Det tilladelige temperaturområde for
opladning af telefonen er 5 °C - 35 °C).
Brug ikke telefonen på steder, hvor det er forbudt at anvende
mobiltelefoner.
Efterlad ikke enheden, Akku-batteriet eller opladeren ved
stærke elektromagnetiske felter, såsom dem der f.eks. udgår
fra induktionskomfurer eller mikrobølgeovne.

DA
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SIKKERHEDSANVISNINGER

Åben ikke selv for telefonen og udfør ikke selv nogen reparationer. Forkert reparation kan føre til ødelæggelse af enheden,
brand eller en eksplosion. Apparatet må kun repareres af
autoriserede fagfolk.
Brug kun tilbehør der er godkendt til produktet.
Sluk telefonen på hospitaler eller andre medicinske faciliteter.
Denne telefon kan påvirke funktionen af medicinsk

udstyr
såsom pacemakere eller høreapparater. Hold derfor altid
en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem telefonen og
pacemakeren.
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TASTATURLAYOUT

4_TASTATURLAYOUT
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Sørg for, at når du bruger telefonen, mens du betjener
et motorkøretøj, at du respekterer landets love.

8

Sluk telefonen, og frakobl opladeren, før du forsøger
at rense den.

9
7

4

Brug ikke kemiske midler til at rengøre telefonen eller opladeren. Rengør udstyret med en blød, fugtig antistatisk klud.

5

Akku-batterierne kan IKKE smides ud med husholdningsaffaldet. Som forbruger er du forpligtet til at give gamle Akkubatterier tilbage til forhandleren.
Brugeren er ansvarlig for skader, forårsaget af computervirus,
der er downloadet ved brug af internetfunktioner. Der kan ikke
kræves godtgørelse fra Global Mobile Communications Ltd.
6

10
ADVARSEL
Global Mobile Communications Ltd. påtager sig intet ansvar for
skader forårsaget af manglende overholdelse af disse anvisninger
eller misbrug af telefonen.
13

12

11
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TASTATURLAYOUT

HURTIG START

1_Mikro USB og opladningsstik:
Tilslut eksterne USB-enheder eller anden mobilenhed.

5_FØRSTE TRIN

2_Tilslutning af headset:
Den indbyggede højttaler slukkes automatisk,
når du sætter stikket fra hovedtelefonerne i.

5.1_AKKU-BATTERIET

3_Højere lyd:
Højere lyd: Volumenkontrol.
4_Lavere lyd:
Lavere lyd: Volumenkontrol.
5_Tænd/sluk-tast:
Et kort tryk for at aktivere skærmlåsen.
Et langt tryk for at tænde eller slukke.
6/7_Ekstra taster:
Anvend valgfri taster til forskellige apps.
8_SD-kortslot:
Kortslot til mikro SD-kort findes på bagpanelet.
9_SIM-kortslot:
Kortslot til mikro SIM-kort findes på bagsiden.
10_Område for induktiv opladning og NFC:
På den centrale del af bagpanelet.
11_Tilbagetast:
Går tilbage til den forrige skærm.
12_Hjemmetasten:
Går tilbage til startskærmen.
13_Genvejstast til app:
Viser en liste over sidst anvendte apper.
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Akku-batteriet i denne enhed kan ikke ændres af brugeren. Ved
levering er Akku-batteriet ikke er fuldt opladet. Men telefonen
kan alligevel fuldt ud aktiveres. For at opnå den bedste ydeevne
af Akku-batteriet, vil det være hensigtsmæssigt at Akku-batteriet
de første tre gange aflades helt og derefter genoplades 100 %.
ADVARSEL
Telefonen har et indbygget batteri. Hvis enheden viser fejl og
ikke kan slukkes, tryk da på tænd/sluk-knappen i 20 sekunder.
Så genstarter telefonen. Denne aktivitet kan have tabt nogle af
de ikke-gemte data. Brug kun reset-funktionsknappen i yderste
nødstilfælde.
5.1.1_OPLADNING AF BATTERIET
Forbind USB-kablet med enhedens USB-indgang.
Tilslut derefter kablet til strømforsyningen.
Efter opladning skal USB-kablet afkobles fra strømforsyningen
Denne enhed understøtter induktive opladningsenheder,
der korresponderer med QI-standarden. Det induktive
opladningsareal befinder sig på bagsiden af enheden under
DEWALT-logoet.
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HURTIG START

11

HURTIG START / FØRSTE BRUG

5.1.2_BRUG AF AKKU-BATTERIET

5.3_INSTALLATION AF SIM-KORTET

Ved dagligt brug af telefonen afhænger standby- og taletiden
af kvaliteten af forbindelsen

til netværket, brugsmønstre og
miljømæssige forhold.

Telefonen har slots til to SIM-kort. Når to SIM-kort er installeret,
kan du vælge det foretrukne kort. Dette gøres i indstillingerne
Indstillinger
SIM-kort.
under menuen

Når Akku-batteriet får en lav batterispænding, vil det lade
enheden vide, at det skal oplades. Hvis dette ikke sker med det
samme, kan lagrede data gå tabt. Hvis telefonen ikke bliver
opladet i lang tid, vil den automatisk slukke.

DA

ADVARSEL
Brug kun SIM-kort i fuld størrelse. GARANTIEN BLIVER UGYLDIG
VED BRUG AF ANDRE SIM-KORTSTØRRELSER.

ADVARSEL

5.4_INSTALLATION AF MIKRO-SD-KORT

Telefonens Akku-batteri skal oplades inden for et temperaturområde på 5 °C til 35 °C! Download aldrig uden for dette
temperaturområde, og brug det medfølgende USB-kabel.
Akku-batteriet kan kun ombyttes af servicecentret.

Smartphonen accepterer et mikro SD-kort med op til 64GB. Sluk
enheden, før du indsætter SD-kortet. Åbn holderen til SD-kortet,
indsæt mirco SD-kortet (3), og luk derefter kortholderen.

ADVARSEL
Energibesparende tips:
Deaktiver den trådløse kommunikationsfunktion,
når du bruger Bluetooth, Wi-Fi eller GPS.
Reducer skærmens lysstyrke.
Sluk skærmen når du ikke bruger enheden.
Slå den automatiske synkronisering af e-mails, kalendere,
kontakter og andre applikationer fra.
5.2_ÅBNING AF KORTSLOTTET
Skru de to skruer på bagsiden af ved at dreje mod uret,
indtil kortslottet åbnes.

Hvis du vil fjerne mikro SD-kortet i
enheden, sørg først for at SD-kortet
ikke er i brug. Dette kan du under:
Lagerplads
SD-kort afmontering
Indstillinger

Vælg OK.

ADVARSEL
Installer eller fjern et SIM eller mikro SD-kort til/fra, når en
opladningsenhed er tilsluttet. Ellers kan kortet eller telefonen
blive beskadiget.

6_FØRSTE BRUG
6.1_TILSLUTNING AF TELEFONEN
Tryk på tænd/sluktasten, indtil skærmen lyser.
Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne på dit SIM-kort,
vil du blive bedt om din pinkode.
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FØRSTE BRUG

Når du første gang tænder, vil du blive spurgt om dit foretrukne
sprog, tiden, datoen og personlige oplysninger.
Du vil også blive bedt om at logge ind på din GoogleTM-konto,
eller oprette en ny konto. Du kan også gøre dette senere, men
vær opmærksom på, at funktioner i telefonen, såsom Google
PlayTM Store afhænger af en aktiveret GoogleTM-konto.
6.2_SLUKNING AF TELEFONEN
1. Hold tænd/sluktasten nede indtil slukmenuen vises.
2. Tryk på sluk.
3. Tryk på OK.
6.3_LÅSNING OG OPLÅSNING AF TELEFONEN
Tryk på tænd/sluktasten for at låse telefonen. Når skærmen
er låst, kan du stadig modtage opkald og beskeder.
Telefonen bliver automatisk låst, hvis den ikke bruges i længere tid.
For at låse telefonen op, skal du trykke på tænd/sluktasten.
Når skærmen er tændt, skal du trække låseikonet til højre for
at låse telefonen op.
Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne, vil telefonen bede om en
pinkode for at låse op. Dette er ikke pinkoden til SIM-kortet, men
en særskilt kode, som du kan justere under
Sikkerhed
Skærmlåsindstillinger.
Systemindstillinger
6.4_BRUG AF TOUCHSCREEN
Denne telefon indeholder en følsom touchscreen. Kun et let
berøring er nødvendig, et hårdt tryk er ikke nødvendigt.
Følgende handlinger kan anvendes:

FØRSTE BRUG
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Tap
Tap med en finger på skærmen for at åbne et program (app)
eller for at bruge skærmtastaturet.
Tap og hold
Tap mere end to sekunder på et emne for at åbne en
pop-up liste med valgmuligheder.
Træk
Tap på et emne, og træk det med fingeren til den ønskede
placering.
Tap to gange
Tap to gange hurtigt med fingeren for at forstørre eller
formindske viste billeder eller websites.
Skub
Rør skærmen, og skub til højre eller venstre for at se flere
sider. Skub op eller ned for at scrolle gennem lister.
Knib og spred fingrene
Rør skærmen med 2 fingre tæt sammen. Spred fingrene fra
hinanden for at forstørre et område fra en website, et kort eller
et billede. Knib fingrene sammen for at reducere et område.
6.5_FORBIND TELEFONEN TIL EN COMPUTER
Der er adgang fra enhver computer til telefonens mikro SD-kort
via USB-kablet.
1. Tilslut telefonen til en computer via USB-kablet. Første gang
denne forbindelse oprettes, installerer computeren de nødvendige drivere automatisk.
2. Tap på aktivering af USB-lagring i dialogboksen på telefonen,
og tap på OK for at bekræfte.
BEMÆRK
Selv om der er adgang fra en computer på mikro SD-kortet,
er alle funktioner i telefonen ikke nødvendigvis tilgængelige.

DA
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SKÆRMLAYOUT

7_SKÆRMLAYOUT
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SKÆRMLAYOUT

MEDDELELSESIKONER

STATUSIKONER

Når du er logget ind eller telefonen er tændt,
åbnes som standard startskærmen:

4G-netværk

Lydløst modus

Netværksstyrke

Vibration

Startskærmen er udgangspunktet for driften af 
telefonen. Her bliver appikoner, genveje, og andre funktioner vist. Startskærmen kan justeres,
så ikonerne du behøver bliver vist.

Netværk søges

Lavt Akku

Intet SIM-kort eller
netværk

Batteriniveau

WLAN tilsluttet

Ubesvaret opkald

WLAN Hotspot

Indgående opkald

Roaming

Opkald aktivt

Flymodus

Opkald venter

Indgående GPS-signal

Slet meddelelsesliste

Bluetooth aktiv

BT headset er tilsluttet

Ny e-mail

Ny telefonbesked

Ny SMS/MMS

Dataforbindelse

Alarm

Indstilling

USB fejlfinding

Ikke nok plads på disken

Netværket bliver delt

Tilpasning af lysstyrken

Afspil/pause

Download

FM-radio

Upload

Headsetmodus

Note i kalender

7.1_MEDDELELSESLINJEN
Træk statuslinjen ned for at åbne meddelelseslinjen:
Din telefon vil her informere dig om nyligt
modtagne beskeder eller kommende aftaler.
I meddelelseslinjen finder du også informationer
om alarmer, indstillinger og andre relevante
oplysninger. Tap på en meddelelse for at åbne
et relevant program. For at fjerne meddelelser,
skub til venstre eller højre.
Brug indstillingsikonet i øverste højre hjørne af
meddelelseslinjen for at få adgang til systemets
indstillinger. For at lukke vinduet med indstillinger, skal du trække den opad fra bunden af skærmen.

7.2_STATUSLINJEN
Statuslinjen vises altid øverst på skærmen. Til højre vises
enhedens statusikoner som Akku-batteristatus, GPS, data- eller
mobilforbindelser. Den venstre side viser meddelelser såsom
ubesvarede opkald eller modtagne beskeder. I nedenstående
tabel er forskellige ikoner oplistet, som kan vises i statuslinjen
på din telefonen.

Fuldt opladet

DA
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SKÆRMLAYOUT
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7.3_GENVEJSLISTE

7.4.2_FLYTNING AF ET EMNE

Links, der er placeret her, er synlig på begge sider af startskærmen.

1. Tap og hold et emne på startskærmen indtil ikonet forstørres.

Tap på appikonet for at åbne programmappen, der indeholder dine installerede programmer. Du kan herfra starte
enhver app med et tap på dets ikon.

2. Træk emnet til den ønskede position på skærmen,
uden at løfte fingeren.
BEMÆRK

7.4_STARTSKÆRM

Der skal være nok plads på startskærmen for at placere emnet.

Her kan genvejstaster til apps og widgets placeres.

7.4.3_SLETNING AF EMNER

Widgets er små programmer, der indeholder funktioner og
oplysninger på startskærmen, såsom det lokale vejr, børsinformationer eller et preview af dine e-mails. Widgets kan findes
i programmappen.
BEMÆRK

1. Tap og hold et emne på startskærmen indtil ikonet forstørres.
2. Træk emnet til den øverste del af skærmkanten

for at slette det.
7.4.4_OPRETTELSE AF EN MAPPE

Nogle widgets tager forbindelse til internettjenester. Disse
tjenester kan afkræve betaling.

Træk et appikon ovenpå et andet appikon og slip den. Det vil
generere en mappe, der indeholder begge ikoner. Flere ikoner
kan tilføjes.

7.4.1_TILFØJ NYE ELEMENTER TIL STARTSKÆRMEN

7.4.5_OMDØBNING AF EN MAPPE

1. Tap for at åbne appikonet til programmappen.

1. Tap på mappen for at åbne den.

2. Søg efter den ønskede app eller widget. Skub fingeren til
venstre og højre, for at bladre frem eller tilbage i en side.

2. Tap på mappenavnet.

3. T ap og hold indtil skærmen skifter til startskærmen.

4. Tap på udført, eller tryk på tilbagetasten.

4. Træk emnet til det ønskede sted, og løft fingeren. For at skifte
til en anden side af startskærmen, flyt emnet til venstre eller
højre side af skærmen.

3. Indtast det nye navn.

DA
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INFORMATION

8_SPECIFIKATIONER
Frekvenserne
GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA 850/900/1900/
2100 MHz

Akku-batteri
3950 mAh, 450 timers
standby, taletid 2G/3G:
480 min./420 min.

Dimensioner
Vægt: 245 g, Størrelse:
156 x 80,4 x 14,5 mm

Hukommelse
Intern hukommelse
16GB ROM og 2 GB RAM,
Ekstern hukommelse
Mikro SD op til 64GB

Skærm
5" (12,70 cm) BrightView
Gorilla Glass 3, følsom
touchscreen med en opløsning på 1280/720 pixels
Kameraer
13 MP (bagsiden)
5 MP (forsiden)
Operativsystem
AndroidTM 6.0 Marshmallow
4G
LTE-FDD band 1/3/7/20/28,
LTE-TDD band 39/40/41
Trådløs kommunikation
Wi-Fi ®, GPS, AGPS,
GLONASS, NFC, Wireless
Charging, Bluetooth ®

Processor
MT6735 (Quad-core 1,3 GHz)
Temperatur
I et miljø med -20 °C
til 60 °C
IP68
Vandtæt: 30 min op
til 2 m dybde, støvtæt.
MIL-STD-810G
beskyttet mod tab,
vibration, stød og ekstreme
temperaturer

INFORMATION
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9_FEJLFINDING
Hvis du har problemer med din telefon, kan du anvende nedenstående vejledning til fejlfinding. Kan du ikke finde problemet,
skal du kontakte din forhandler eller besøge vores online kundeservice på www.DEWALTPHONES.com.
TELEFONEN VIL IKKE TÆNDE
Opladningen af Akku-batteriet er for lav.
Oplad venligst Akku-batteriet.
Tændknappen blev ikke trykket ned længe nok.
Tryk på tændknappen i mere end 3 sekunder.
	Der er en fejl med SIM-kortet.
Kontroller og udskift SIM-kortet.
UTILSTRÆKKELIG STANDBYTID
Kraften af Akku-batteriet

er svagt på grund af alder.
Kontakt venligst direkte forhandleren eller servicecentret
og få Akku-batteriet ombyttet.
For mange programmer og funktioner kører samtidigt.
Luk programmer og funktioner, når du ikke længere har
brug for dem.
OPLADNING ER IKKE MULIG
Dårlige kontakter. Tjek alle kontakter og stik.
Indgangsspændingen er for stor. Oplad telefonen i en time,
opladningsenheden afkobles fra lysnettet, vent et minut
og fortsæt så med opladningen. I denne periode kan det ske,
at telefonen på grund af den lave spænding ikke tænder.
Akku-batteriet har en fejl. Udskift Akku-batteriet.

DA
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INFORMATION

DET SKER AT SAMTALER BLIVER AFBRUDT
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Der er en fejl med SIM-kortet.
Kontroller og udskift SIM-kortet.

Androidrobotten er ved hjælp af Google™ produkter blevet
gengivet eller modificeret, skabt eller delt. Dens anvendelse
er i overensstemmelse med Creative Commons 3.0 licens
(angivelse af navn).

Der forekommer netværksfejl.
Skift til et netværk med et stærkere signal.

Bluetooth® er et verdensomspændende registreret varemærke
tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

ANDRE MENNESKER FÅR MINE OPKALD
Telefonen er blevet omstillet til et andet telefonnummer.
Kontroller og lav om på indstillingen for viderestilling.
TELEFONEN SLUKKER AUTOMATISK
Opladningen af Akku-batteriet er for lav.
Oplad venligst Akku-batteriet.
Det er opstået en fejl. Genstart telefonen på ny. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte din forhandler eller besøge vores
online kundeservicecenter på www.DEWALTPHONES.com.

10_RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE
Har telefonen brug for en reparation eller har du et problem med
din telefon, kan du besøge vores online kundeservicecenter på
www.DEWALTPHONES.com eller kontakte din forhandler.
VAREMÆRKER
DEWALT ® og DEWALT ® Logoet er varemærker tilhørende Stanley
Black & Decker Inc. eller dets datterselskaber og bruges under
licens.
Android logo et, Google™ og Google Play™ Store er
varemærker tilhørende Google, Inc.

Wi-Fi ® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive
ejere.
GENANVENDELSE
Symbolet betyder, at elektriske og elektroniske produkter og batterier skal bortskaffes i en særskilt container, når de ikke længere virker. Dette krav gælder i EU.
Smid ikke disse produkter ud, som usorteret husholdningsaffald.
Bortskaf brugte elektroniske produkter, Akku-batterier samt
emballage på særlige indsamlingssteder. Du forhindrer dermed
ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremmer genbrug af
materielle ressourcer.
Yderligere information er tilgængelig via forhandleren, hvor du
købte produktet, fra regionale affaldsvirksomheder, offentlige
institutioner for overholdelse af det udvidede producentansvar
eller de ansvarlige repræsentanter for Global Mobile Communications Ltd. i dit land eller region.
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11_INFORMATION OM SAR-CERTIFICERING (SPECIFIC ABSORBERINGSRATE)
DENNE ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE
RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.
Denne enhed er en radiosender og -modtager. Konstruktionen
af enheden garanterer, at grænseværdierne, som anbefalet af
internationale retningslinjer for eksponering af radiobølger
(elektromagnetiske radiofrekvensfelter), ikke overskrides. Disse
retningslinjer er udarbejdet af den uafhængige videnskabelige
organisation ICNIRP, og indeholder en stor sikkerhedsmargin,
for at garantere sikkerheden for alle personer, uanset alder og
helbredstilstand.
I retningslinjerne for belastningen af radiobølger er det masseenheden SAR (Specific Absorption Rate - specific absorberingsrate),
der anvendes. For mobile enheder, gælder en SAR-grænse på
2,0 W/kg. SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor
enheden sender i alle testede frekvensbånd på højeste certificerede effekt. Til denne enhed model følges højeste SAR-værdier i
henhold til ICNIRP-retningslinjerne:
Maksimal SAR for denne model og betingelser,
hvorunder den blev optaget
SAR (hoved)

0,099 W/kg (GSM1800)

SAR (båret på kroppen)

0,301 W/kg (GSM900)
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Mens du bruger enheden, er den faktiske SAR-værdier normalt
langt under de værdier, der er anført ovenfor. Dette skyldes,
at din mobile enhed af hensyn til systemets effektivitet, og for
at reducere interferens på netværket, automatisk reducerer
driftsbelastingen, når der ikke er behov for fuld belastning i
forbindelse med opkaldet. Jo lavere udgangseffekt på enheden,
jo lavere SAR-værdi.
Ved udførelsen af SAR-testen på denne enhed, blev en afstand
på 1,5 cm opretholdt. Enheden bør være mindst 1,5 cm væk fra
kroppen, således at kravene i forbindelse med RF-eksponering
ved anvendelse tæt til kroppen, overholdes.
Organisationer såsom WHO og den amerikanske Food and Drug
Administration foreslår at bruge en håndfri mobil, for at reducere
strålingsbelastningen, hvorved den trådløse enhed befinder sig i
afstand fra hoved og krop, eller begrænse brugen af enheden.


12_
EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EU-overensstemmelseserklæringen befinder sig i den sidste del
af denne manual. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen
er tilgængelig på www.DEWALTPHONES.com.

13_KONTAKT / SERVICECENTRET
Besøg vores online kundeservicecenter på vores website:
www.DEWALTPHONES.com
Vores komplette vilkår og garantibetingelser finder du
på vores online kundeservicecenter på vores hjemmeside:
www.DEWALTPHONES.com
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16 Sheaf Street | Daventry | Northants NN11 4AB | United Kingdom
www.DEWALTPHONES.com
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