




LINDE No1 indeholder
• telefon 
• spiralledning / kombisnor
• vægophæng
• skruer og plugs 
• brugermanual

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at 
transportere telefonen senere.
Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Kontakt venligst din forhandler hvis dele af ovennævnte 
mangler.
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tekniske data
 
Strømforsyning  Fra telefonnettet
Omgivelsestemperatur +5 C til +55 C
Relativ fugtighed  5% til 90%

Rengøring

Telefonen rengøres med en blød klud, opvredet i vand tilsat 
nogle dråber rengøringsmiddel (uden sulfo) pr. liter vand. 
Ved stærk tilsmudsning anvendes nogle få dråber ufortyndet 
rengøringsmiddel på en blød klud opvredet i vand. Benyt aldrig 
en tør klud, da den kan danne statisk elektricitet, som kan 
ødelægge telefonen.

Placering

Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvende eller forurenede 
lokaler og ikke udsættes for direkte vand- eller væskepåvirk-
ning.

Overensstemmelseserklæring
SOKAN Telecom ApS erklærer hermed, at produktet LINDE No1 er i overens-
stemmelse de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i 
Rådets direktiv 1995/5/EC (R&TTE) og 2002/95/EC (RoHS).
Overensstemmelseserklæringen findes på www.sokantelecom.dk





14

ce-mærkning

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder 
materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers 
sundhed og for miljøet, hvis affald ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående, 
overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk 
udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdnings-
affald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), 
Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor 
specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. 

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de 
ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at bat-
terierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt 
belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk 
og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres af borgerne på gen-
brugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte  
fra husholdninger.  
 
Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
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