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Belangrijke informatie voor LX4 Ex 
• Uw pager is geschikt om gebruikt te worden in explosiegevaarlijke gebieden. 
• Het vervangen en het opladen van de accu alleen buiten explosieve gebieden. 
• Gebruik geen nylon accu. 
• Haal uw Pager (zonder ATEX-goedkeuring) niet uit elkaar. Reparatie alleen door de 

fabrikant. 
• Gebruik alleen toegestane batterijen (anders vervalt ATEX-goedkeuring). Zie 

"Technische gegevens".  
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Pager Status Symbolen 
 Aanzetten 
 Auto On / Off Modus Inschakelen 

 Buiten Bereik Indicator 
 Lage Batterij (Waarschuwing Level 1) 

 Lage Batterij (Waarschuwing Level 2)  

 Pager Op Lader Indicator 

 Alarm Inschakelen 
  Vibratie Alert Modus Inschakelen 

 Hoorbaar Alert Modus Inschakelen 
 Pager met 128 Bit Encryptie (optioneel inschakelen) 

 
Bericht Status Symbolen 

 Bericht In Geheugen 
 Cursor Op Bericht 
 Gesloten Bericht 
 Cursor Op Gesloten Bericht 
 Maildrop Indicator 
 Cursor Op Maildrop Indicator 

 
Functie Menu Symbolen 

 Instellen Auto On / Off Modus 
 Instellen Alarm Patroon 
 Instellen Tijd 
 Instellen Alarm 

 Instellen Alarmsignaal 
 Instellen Gebruikersprofiel 
 Instellen lettergrootte 
 Instellen Pager Uit 
 Escape Naar Hoofd Scherm 

 Vergrendel Bericht 
 Ontgrendel Bericht 
 Bericht Verwijderen 
 Alle Berichten Verwijderen 

 Inschakelen Buiten Bereik Indicator 
 Uitschakelen Buiten Bereik Indicator 
 Verzenden Bericht 

 
Overige Symbolen 

 Auto On/ Off Modus Inschakelen 
 Auto On/ Off Mode Uitschakelen 

 24 Uur Tijd Indicator 
 AM Tijd Indicator 
 PM Tijd Indicator 
 Alarm Inschakelen 
 Alarm Uitschakelen 
 Increment Waarde 
 Bericht Voortzetting Indicator 

 Fout Teken 
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Belangrijke mededeling 
Deze alfanumerieke pager wordt gebruikt door personeel van o.a. brandweer, beveiligings-, 
reddings- of onderhoudsdiensten. De pager wordt met name gebruikt om belangrijke berichten te 
ontvangen in de vorm van een hoorbaar en niet hoorbaar (tril) alarm. Een ander gebruik komt niet 
overeen met het bestemmingsgebruik van de pager. Verkeerd gebruik kan resulteren in gevaar voor 
mens en product. 
 
• Pager niet openen (verlies op garantie). 
• Houd de batterijen weg bij kleine kinderen, baterijen kunnen ingeslikt worden. 
• Gooi uw gebruikte batterijen niet bij uw restafval. Gebruik hiervoor de aangewezen 

inzamelingspunten voor chemisch afval. 
• Batterijen niet in open vuur gooien. Ze kunnen exploderen. 
• De pager mag niet dichtbij magnetische velden gehouden worden zoals luidsprekers, TV, 

monitoren ect.  
• Houd de pager weg van direct zonlicht. 
• De pager niet gebruiken in explosief gevaarlijke gebieden.  
 
Inschakelen / Pin Code 
Druk de lees knop in  (voor 2 seconde). Er volgt een instellingssignaal. Als de pager beschermd is 
tegen onrechtmatig gebruik, dan moet de Pin Code ingegeven worden na het verwisselen van de 
batterij. Het invoerveld knippert: verander de waarde door de knop  (LX2) en  en  (LX4),in te 
drukken. Kies het volgende invoerveld door de knop  (LX2) en  en  (LX4), in te drukken. Om 
uw input te bevestigen drukt u op de functieknop . 
 
Functiemenu 
Het functiemenu geeft u toegang tot talrijke functies die u in het keuzemenu kunt selecteren en 
instellen. Om in het functiemenu te komen drukt u op de functie Knop . 
In de onderste schermregel zijn alle beschikbare functies te zien in symbolen.  
Het knipperende symbool geeft de actuele functie weer. Beweegt u de cursor naar rechts  of links 

 over de symbolen, dan verschijnen de functienamen boven in het scherm. Om de functie te 
activeren drukt u op de functieknop . 
 
Opmerking: alle functies kunnen door programmering uitgezet worden zodat deze functie niet meer 
beschikbaar zijn op uw Pager. 

 
 
  

Belangrijke informatie voor LX4 Ex 
• Uw Pager is geschikt om gebruikt te worden in explosiegevaarlijke gebieden  
• Haal uw Pager (zonder ATEX-goedkeuring) niet uit elkaar.  
• Reparatie alleen door de fabrikant. 
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Uitschakelen 
Voor het uitschakelen van uw pager kies ‘Pager Uit’  in het functiemenu en druk op de functie 
knop . Uw pager wordt uitgeschakeld als u nogmaals op de knop drukt  ‘Pager Uit’  .   
 
Standby scherm 
De pager zal automatisch uitgeschakeld worden (naar standby scherm) als u de pager voor een 
bepaalde tijd niet gebruikt. Het standby scherm toont het huidige gebruikersnummer, de tijd en 
datum (alleen bij LX4) en belangrijke opties in de pager statusregel (zie pager status symbolen). 
 
Opmerking: In geval van een ongelezen bericht zal het gebruikersnummer en het symbool  
knipperen. 
 
Vergrendelen 
De pager kan beveiligd worden tegen ongeautoriseerd gebruik door hem te vergrendelen. 
(programmeerbaar): 
1. Druk en houd de knop  ingedrukt in ‘standby scherm’ totdat ‘Key Lock’ op het scherm 

verschijnt. 
2. Door op de knop  te drukken, kunt u de ‘key lock’ aan- en uitzetten. 
 
Opmerking: Als de vergrendeling is geactiveerd, verschijnt ‘Key Lock’ in het scherm als er op een knop 
gedrukt wordt. In geval van alarm zal de ‘Key Lock’ automatisch ontgrendelen.   
 
Klok Instellen 
De pager toont de juiste tijd en datum. Een knipperende foutmelding  voor tijd en datum betekent 
dat de tijd en datum nog niet ingesteld is.  Om de klok in te stellen gaat u als volgt te werk.  
1. Selecteer ‘Set Time’  in het functiemenu en druk op de functieknop . 
2. Stel nu de juiste tijd in.  Het invoerveld knippert: verander de waarde door de knop  (LX2) en 

 en  (LX4),in te drukken. Kies het volgende invoerveld door de knop  (LX2) en  en  
(LX4), in te drukken. U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te 
drukken. 

3. Druk op de functieknop  om uw wijzigingen op te slaan. 
 
Opmerking: Verandering van zomer en wintertijd gaat automatisch. De klok kan ook ingesteld 
worden door de applicatieserver (onderhoud op afstand ) 
 
Bereikbaarheidscontrole 
Wanneer u buiten het bereik van uw zender bent om berichten te ontvangen, zal uw pager een ‘Out 
Of Range’ symbool  en een ‘Out Of Range’ alarm weergeven. Als u niet op deze waarschuwing 
reageert (u drukt niet op een knop) dan zal er een repeterend alarm blijven met een knipperend ‘Out 
Of Range’ symbool . 
U kunt het alarm ‘Out Of Range’ alarm in het functiemenu uitzetten: 
1. Selecteer ‘Out Of Range’ controle  /  in het functiemenu. 
2. Druk op de functieknop  om het uit te zetten  of aan te zetten . 
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Ontvangen en Lezen van Berichten  
Op het moment dat uw pager een bericht ontvangt, geeft het een alarm en ziet u het berichten 
symbool  op uw scherm. Het geef aan dat er een inkomend bericht is. 
1. Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te zetten.  
2. Als u niet op het alarm reageert (u drukt niet op een knop) dan zal er een repeterend alarm 

blijven afgaan. Een knipperend symbool geeft aan dat er een bericht ontvangen is.  
3. Om het bericht te lezen drukt u op de ‘Read Button’ . De knipperende pijl  in de onderste 

hoek van het scherm geeft aan dat het ontvangen bericht verder gaat dan de regel(s) die 
zichtbaar zijn in het scherm. Om verder te kunnen lezen, drukt u nogmaals op de knop ‘Read 
Button’  . Elke keer als u op drukt zal er een nieuwe regel verschijnen. Als u aanhoudend 
op  drukt, kunt u door uw bericht scrollen. ( LX4: Druk  en  om door uw bericht te 
scrollen) 

4. Als u meer dan één bericht hebt, drukt u op  en  om het bericht te selecteren dat u wilt 
lezen. De cursor  geeft de locatie aan van uw bericht in het interne geheugen. 

5. Het bericht in het interne geheugen dat nog niet gelezen is, zal blijven knipperen totdat u het 
bericht gelezen heeft. 

6. Een knipperend  symbool geeft aan dat een bericht is ontvangen maar nog niet is gelezen. 
 
Opmerking: Elk onderdeel van het bericht dat niet correct is ontvangen wordt afwisselend knipperen 
weergegeven met een fout  symbool. 
 
Lettergrootte 
U kunt de lettergrootte van uw bericht aanpassen: 
1. Selecteer ‘Instellen Lettergrootte’  in het functiemenu en druk op de functieknop . 
2. Selecteer de gewenste lettergrootte door gebruik te maken van de  en  knoppen. 

U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken. 
3. Bevestig uw keuze door op de functieknop  te drukken. 
 
Schermverlichting 
Om uw berichten in het donker te kunnen bekijken, kunt u de pagerbelichting aanzetten door (2 
seconde) op de functieknop  te drukken. De pagerbelichting zal automatisch uitschakelen of door 
de functieknop nogmaals 2 seconden in te drukken. 
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Vergrendelen en ontgrendelen van berichten 
U kunt maximaal 10 berichten ‘vergrendelen’ in het interne geheugen van uw pager zodat u deze 
berichten op elk gewenst moment opnieuw kunt lezen. Vergrendelde berichten worden niet 
vervangen als het interne geheugen van uw pager vol is. Ze kunnen zelfs niet verwijderd worden met 
de functie ‘Delete All’  . 
1. Selecteer het bericht dat u wilt vergrendelen. (zie ‘Ontvangen en lezen van berichten’). 
2. Selecteer vergrendel bericht ‘Lock Message’  in het functiemenu en druk op de functieknop . 
3. Het vergrendelsymbool  verschijnt met de melding dat het bericht is vergrendeld. 
Herhaal stap 1-3 om het bericht weer te ontgrendelen . 
 
Berichten uit het geheugen verwijderen 
Vaak volstaat het om een nieuw bericht eenmaal te lezen. Als u een bericht niet wilt opslaan, is het 
mogelijk om een bericht te verwijderen als u het leest of met behulp van het functiemenu. Alleen 
berichten die zijn gelezen en niet vergrendeld zijn, kunnen worden verwijderd. 
1. Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen (zie ‘Ontvangen en lezen van berichten’). 
2. Selecteer verwijder bericht ‘Delete Message’ in het functiemenu en druk op de functieknop  
3. Druk  nogmaals om het bericht te verwijderen uit het intern geheugen. 
 
Alle berichten verwijderen  
Het is mogelijk om alle berichten in een keer te verwijderen uit het interne geheugen. Alleen 
berichten die zijn gelezen en niet vergrendeld zijn, kunnen worden verwijderd. 
1. Selecteer verwijder allen ‘Delete All’  in het functiemenu en druk op de functiekop . 
2. Druk nogmaals om alle berichten te verwijderen uit het intern geheugen. 
 
Instellen van het alarm 
Uw pager is uitgevoerd met een alarmfunctie. Deze alarmfunctie kunt u als volgt instellen: 
1. Selecteer instellen alarm ‘Set Alarm’  in het functiemenu en druk op de functieknop . 
2. Stel nu de exacte alarmtijd in. De actieve positie knippert. Verander de waarde door de knop  

(LX2) en  en  (LX4),in te drukken. Kies het volgende invoerveld door de knop  (LX2) en  
en  (LX4), in te drukken. U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  
te drukken. 

3. Met de meest linkse positie kunt u de alarmstatus instellen: alarm inschakelen  of alarm 
uitschakelen . U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te 
drukken. 

4. Bevestig uw keuze door op de functieknop te drukken. 
Als een alarm in ingesteld zal de alarm indicator  getoond worden in de statusregel van uw Pager. 
Op de ingestelde tijd zal uw Pager trillen en een hoorbaar alarm uitzenden. Als u het alarm niet 
herkent (druk dan niet op een willekeurige knop) want er zal een herhaalde alarmmelding 
uitgezonden worden en het alarm symbool knippert. 
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Instellen van het alarmsignaal 
U kunt uit 4 verschillende alarmsignalen kiezen: 

 Alarmtoon met trillen 
     Alarmtoon zonder trillen 

    Alarm van zacht naar hard 
   Alleen trillen 

1. Selecteer alarmsignaal ‘Alert Mode’  in het functiemenu en druk op de functieknop . 
2. Selecteer het gewenste alarmsignaal (  en  knoppen) Het geselecteerde alarmsignaal 

knippert en uw pager zal een kort alarmsignaal weergeven van de gekozen optie. U kunt een veld 
zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken. 

3. Bevestig uw keuze met de functieknop  . Uw pager zal een kort alarmsignaal weergeven van de 
gekozen optie. 

 
Opmerking: Het geselecteerde alarmsignaal wordt ook weergegeven in de statusregel van uw pager. 
 
Instellen van de alarmtoon 
U kunt een alarmtoon selecteren dat wordt gebruikt bij een bericht dat ontvangen wordt. 
1. Selecteer alarmtoon ‘Alert Pattern’  in het functiemenu en druk op de functieknop . 
2. Door gebruik te maken van de knoppen  en  kunt u de gewenste alarmtoon kiezen. De 

gekozen toon geeft geluid en knippert: 
 16 alarmsignalen 

   speciaal Pager alarmsignaal 
   signaal speciaal geprogrammeerd. 

U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken. 
3. Bevestig uw keuze door op de functieknop  te drukken. Het geselecteerd alarmsignaal wordt 

afgespeeld via de interne speaker. 
 
Instellen gebruikersprofiel 
Uw pager bevat zestien verschillende gebruikersprofielen. Elk gebruikersprofiel heeft een op de 
gebruiker of het inzetbereik aangepaste alarmsignalen. Om het gebruikersprofiel in te stellen gaat u 
als volgt te werk:  
1. Selecteer een gebruikersprofiel ‘User Number’  in het functiemenu en druk op de knop . 
2. Selecteer het gewenste gebruiker nummer met gebruik van de  en  knoppen. U kunt een 

veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken. 
3. Bevestig uw keuze door op de functieknop  te drukken. 
 
Opmerking: Het gebruikersprofiel kan ook gewijzigd worden via de applicatieserver ( beheer op 
afstand) 



GEBRUIKERSHANDLEIDING LX2/LX4 

Pagina 9 van 12 
© 2015 Content is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving 
 

 
 

Instellen automatisch in- en uitschakelen 
U kunt zelf bepalen hoe lang u elke dag bereikbaar wilt zijn via uw Pager. U kunt hiervoor 
schakeltijden definiëren waarmee u de pager in- en uit kunt schakelen.  
1. Selecteer automatisch aan/uit ‘Auto On / Off’  in het functiemenu en druk op de functieknop  
2. Stel de tijd in voor AAN (linker hand) en UIT (rechter hand). De actieve positie knippert. Wijzig de 

waarde van de actieve positie door gebruik te maken van de  (LX2) en  en  (LX4), in te 
drukken. Kies het volgende invoerveld door de knop  (LX2) en  en  (LX4), in te drukken. 

3. Met de meest linkse positie kunt u de ‘Auto On/Off’ AAN of UIT  zetten. U kunt een veld 
zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken. 

4. Bevestig uw keuze door op de functieknop  te drukken. 
Het ‘Auto On/Off’ symbool  wordt links boven weergegeven in uw pagerscherm als de optie is 
ingeschakeld. 
 
Programmeren van de pager 
Uw pager kan door uw leverancier individueel aangepast worden aan uw behoeften door middel van 
het programmeren van maatwerk. 
Veel van de pager instellingen (bijv. POCSAG protocol adressen, alarm signaal, alarm duur, alarm 
herinnering, buiten bereik alarm, gebruikersprofielen etc.) kunnen op maat naar uw wens  
geprogrammeerd worden. Programmering wordt gedaan via PC en speciale software. 
 
Onderhoud en reparatie 
Controleer de batterij regelmatig op corrosie. Indien noodzakelijk vervang de batterij. 
Reinig de pager met een licht vochtige doek. Maar onder geen enkele voorwaarde synthetische 
oplossingen zoals spiritus, nagellak remover of wasbenzine etc. gebruiken.  De pager nooit 
schoonmaken onder stromend water! 
Als uw pager onderhoud of reparatie nodig heeft (zie technische gegevens) biedt dan uw pager aan 
bij de officiële dealer waar u de pager heeft gekocht. 
 
Accessoires 
De volgende accessoires zijn beschikbaar: 
• Houder/Clip 
• leren of nylon beschermhoes 
• Draagkoord/ elastisch koord 
• Oplaad unit 
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Bericht verzenden 
U kunt elk ontvangen bericht via het functiemenu (bericht verzenden symbool  ) verzenden naar 
een PC, printer of groot formaat scherm via de Pager Cradle (adapter met seriële data-interface).  
 
Pager Beveiligingsfunctie 
In het geval dat uw pager het volgende bericht geeft   kan uw pager geen 
berichten meer ontvangen omdat het door de applicatieserver geblokkeerd is. (beheer op afstand) 
 
Lage batterijspanning melding 
Wanneer de batterijspanning daalt, verschijnt het symbool  (waarschuwing niveau 1). Wanneer 
het symbool  (waarschuwing niveau 2) verschijnt, dient u de batterij opgeladen te worden of 
binnenkort vervangen (backlight schakelt automatisch uit). 
Wanneer de batterijspanning een van de waarschuwingsniveaus bereikt, zal uw pager een lage 
batterijspanning melding geven. Als u het alarm niet herkent (druk dan niet op een willekeurige 
knop) want er zal een herhaalde alarmmelding uitgezonden worden en het alarm symbool  of  

 knippert. 
 
Batterij vervangen 
Om een batterij te vervangen legt u de pager op de palm van uw hand en gaat als volgt te werk: 
1. Ontgrendel de batterijklep door de vergrendelknop (1) richting de pijl te verplaatsen met uw 

duim. 
2. Schuif nu het batterijklepje (2) naar rechts. 
3. LX2: Til het batterijklepje op (zonder het batterijklepje te verwijderen). 

LX4: Verwijder het batterijklepje. 
4. Verwijder en vervang de batterij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk: Let er op dat de batterij met de juiste polariteit (+ en -) in de juiste richting geplaatst 
wordt. (zie de polariteitsmarkeringen in uw pager en de batterij). Alle opgeslagen berichten blijven 
tijdens het vervangen van de batterijen opgeslagen. 
 
Gebruik geen zink-koolstof batterijen. 

 
  

Belangrijke informatie voor de LX4 Ex 
• Het vervangen en het opladen van de accu alleen buiten explosieve gebieden. 

• Gebruik alleen toegestane batterijen (anders vervalt ATEX-goedkeuring). Zie 
"Technische gegevens". 
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Opladen en selecteren batterij type 
Als uw Pager is uitgerust met een oplaadbare batterij dient u uw pager regelmatig op te laden in een 
oplader. 
 
LET OP!: Ga geen niet-oplaadbare batterijen opladen in verband met explosiegevaar! 
Na het vervangen van de batterij zal uw pager u vragen, met een signaal, om te bevestigen welk type 
batterij u gebruikt (oplaadbaar of niet oplaadbaar). Dit is bedoeld om te voorkomen dat een niet 
oplaadbare batterij toch opgeladen kan worden. Selecteer het type batterij door op de knoppen   
en   te drukken en bevestig uw keuze door op de functieknop  te drukken. 
 
Opladen 
Voor het opladen opent u het scharnierframe aan de bovenkant van de oplader en stopt u de Pager 
in de oplader (Maak de oplaadcontacten regelmatig schoon). Sluit daarna het scharnierframe weer. 
Nu wordt het symbool  weergegeven in het scherm. In het geval dat na een tijdje niet met het 
oplaadproces gestart wordt, haal dan de pager uit de oplader en plaats de pager opnieuw in de 
oplader. 
Als de oplaadbare batterij volledig leeg is, kan het voorkomen dat het oplaadproces niet automatisch 
opstart. In dat geval laat dan uw Pager voor een aantal minuten in de oplader zitten. Neem daarna 
de pager uit de oplader en plaats de pager weer terug om het oplaadproces opnieuw te starten. 
 
De oplaadbare batterij wordt opgeladen in een gecontroleerd proces binnen de oplader. Dat wil 
zeggen dat de batterij zo lang als nodig wordt opgeladen. De oplaadtijd is dus afhankelijk van de 
oplaadstatus van de batterij. Als de batterij volledig is opgeladen, zal de oplader automatisch 
overgaan op de bijlaad modus. Deze bijlaad modus is om de maximale levensduur van de oplaadbare 
batterij te bereiken. 
  
Laat uw pager niet permanent in de oplader zitten! 
  
LET OP: Om de gecontroleerde oplaadprocedure en de lage batterij waarschuwing  optimaal te laten 
functioneren is het noodzakelijk de nominale capaciteit van de oplaadbare batterij in te stellen 
tijdens het programmeren van de pager (we verwijzen naar de instructies van de fabrikant namelijk  
2400mAh). 
 
Opmerking: Als u een nieuwe oplaadbare batterij wilt gebruiken, dient u deze eerst volledig op te 
laden. Anders is de oplaadstatus onbekend en de oplaadprocedure (zoals hierboven beschreven) kan 
niet optimaal functioneren. U dient daarom de oplaadbare batterij niet onnodig uit de oplader te 
halen. Nieuwe oplaadbare batterijen bereiken hun maximale capaciteit na een aantal oplaad en 
ontlaad cycli. 
 
In de oplader wordt de pager automatisch ingesteld om alleen een geluidssignaal weer te geven (De 
trilfunctie is uitgeschakeld). 
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Technische Data 
Frequentiebereik: Verwijzen naar pager label 
Aantal kanalen: 1 kanaal of 2 kanalen scannen 
Radio protocol: POCSAG 
  512, 1200 of 2400 Baud 
Encryptie: optioneel in te schakelen 
  128 bit encryptie, 8 toetsen 
  Wijzigingen op afstand 
Voeding: 1.2 V DC, formaat AAA (LX2) / AA (LX4) 
  oplaadbare NiCd / NiMH of niet oplaadbare batterij 
LX4 Ex toegestane batterijen:  1.5 V DC, formaat AA 
 Varta Longlife, Panasonic Special Power / Zinc Chloride 
 alleen ATEX T4: Duracell PROCELL AA MN1500 
LX4 Ex oplaadbare batterij: 1.2 V DC, formaat AAA 
  alleen ATEX T4: Oelmann 240.9901 
Temperatuur bereik: 
Model LX2 / LX4 / LX4 Ex ATEX T4 -10 .. +55°C 
Model LX4 Ex ATEX T6 -10 .. +40°C 
Op voorraad (zonder batterij) -40 .. +55°C 
BOS-certificering No.: LX2: DME II 31/08 
   LX4: DME II 29/08 
   LX4 Ex: DME II 30/08 
Bij gebruik binnen de gecertificeerde frequentie range 
ATEX-certificering No.: PTB 06 ATEX 2048 
Meer Technische Data: www.oelmann-elektronik.de 
 
Service / Reparatie: uitsluitend via gecertificeerde partner 
 

Telepage BV 
Mandenmakerstraat 11 

5405 BJ Uden 
Tel: +31 (0)88 008 0950 

Mail: Reparatie@telepage.nl 
 
 

Inleveren van uw elektrische apparatuur 
Gooi uw elektrische apparatuur niet zomaar we gen zeker niet bij uw huishoudelijk restafval. 
Ga hiervoor naar de inzamelpunten voor elektrisch afval bij u in de buurt of lever uw defecte 
apparaat in bij uw leverancier. 

 

Verklaring: Oelmann Elektronik GmbH hierbij verklaart dat de Pager in overeenstemming is met de 
essentiële eisen en voorschriften van de Europese richtlijn 1999/5/EC. De complete verklaring kunt u 
opvragen bij de fabrikant. 
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