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Inhoud verpakking
Controleer of de volgende items aanwezig zijn in de verpakking van de P535:

P ASUS P535

P Batterij

P Adapter

P Mini-USB-kabel

P Headset

P Stylus Pen

P Autolader mobiele telefoon

P Carkit (PDA-houder en stand met zuignap voor voorruit)*

P Beschermhoes

P Installatie CD

P Gebruikershandleiding

P Snelstartgids

P Garantiekaart

OPMERKING: 
Als een van de bovenstaande items beschadigd is of ontbreekt, neem dan contact op met uw leverancier.

WAARSCHUWING: 
• Gebruik uitsluitend het juiste batterijtype om het risico op brand te verminderen. Raadpleeg het hoofdstuk "de SIM-  
  kaart en batterij installeren" voor details. 
• Probeer nooit de Batterij te demonteren. 
• Gooi lege batterijen op de juiste manier weg. Vraag informatie bij uw lokale instanties over de juiste afvalverwijdering  
  van batterijen.
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Beschrijving apparaatonderdelen

Nr. Item Beschrijving

1 MiniSD-sleuf Hier kunt u een MiniSD-opslagkaart plaatsen.

2 Power knop Druk eenmaal om de slaapstand in te stellen of om het apparaat uit 
de slaapstand te activeren. Houd de knop ingedrukt om de voeding 
in of uit te schakelen.

3 Stylus pen Gebruik de Stylus pen om items te schrijven, te tekenen of te 
selecteren op het Touchscreen.

4 Camera/ontspanknop Druk op deze knop om de camera te starten. Druk deze knop in de 
cameramodus halfweg in om automatisch scherp te stellen en druk 
de knop vervolgens helemaal in om een foto te maken. Druk de knop 
in de videomodus volledig in om de opname van de video te starten 
en druk opnieuw om te stoppen.

5 Volumeregelaar Druk op de pijlknoppen om het volume te regelen.

6 Resetknop Gebruik de Stylus pen om de resetknop in te drukken en een 
softwarematige reset van uw apparaat uit te voeren.

7 Meldings-LED Deze meerkleurige LED meldt het volgende: 
• Groen - Telefoon volledig opgeladen. 
• Knipperend groen - Netwerk gedetecteerd. 
• Rood - Telefoon is bezig met opladen. 
• Knipperend rood - Gebeurtenismelding. 
• Knipperend blauw - Bluetooth® of WLAN(IEEE 802.11b/g) AAN. 
• Knipperend blauw- GPS AAN.

8 Ontvanger oortje Hiermee kunt u binnenkomende en uitgaande oproepen beluisteren.

9 LCD Touchscreen Op dit 2,8" TFT LCD-Touchscreen met 65536-kleuren en 240 x 
320-resolutie, kunt u schrijven, tekenen of selecties maken met de 
Stylus pen.

10 Kiesknop Druk op deze knop om een binnenkomend gesprek aan te nemen of 
een nummer te kiezen.

11 Linkersoftwareknop Voert de opdracht uit die boven de knop is aangegeven.
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Beschrijving apparaatonderdelen

Nr. Item Beschrijving

12 Modus Knop/
Takenschakelaar

Hiermee kunt u schakelen tussen toepassingen en taken. 
Houd de knop ingedrukt om de flitser in of uit te schakelen.

13 Navigatieknoppen Gebruiken om door menu's te navigeren. Druk in het midden om een 
toepassing te starten en of om in de cameramodus een foto te maken.

14 Knop Actie Voer de taak van het geselecteerde item uit.

15 Rechtersoftwareknop Voert de opdracht uit die boven de knop is aangegeven.

16 Knop OK of Sluiten Druk op deze knop om een opdracht te bevestigen of om een 
geopende toepassing te sluiten/af te sluiten.

17 Knop einde Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen.

18 Cameraflitser Hiermee kunt u beelden opnemen in een duistere omgeving. Houd de 
modusschakelaar ingedrukt om deze flitser in of uit te schakelen.

19 Cameralens Deze 2 megapixels camera wordt geleverd met functies voor 
automatische scherpstelling (AF) en ingebouwde flitser.

20 Aansluiting GPS-antenne Hiermee kunt u een externe GPS-antenne installeren voor een betere 
signaalontvangst.

21 Luidspreker Hiermee kunt u audiomedia en telefonische oproepen beluisteren.

22 Batterijvak Bevat de batterij die stroom levert aan het apparaat.

23 Knop Spraakbesturing/ 
Opnemen

Indrukken om de spraakbesturing te starten. Ingedrukt houden om de 
opnametoepassing te starten om spraak op te nemen.

24 Knop Vergrendelen Druk op deze knop om alle knoppen, inclusief deze van het  
LCD-aanraakscherm, uit te schakelen.

25 Hoofdtelefoon aansluiting Sluit de meegeleverde headset aan op deze poort.

26 Mini-USB-aansluiting Gebruik deze aansluiting om uw gegevens te synchroniseren of om 
de batterij op te laden.

27 Microfoon Wordt gebruikt om telefoongesprekken te voeren of te ontvangen, 
geluiden of spraak op te nemen of spraakopdrachten in te spreken.
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Voordat u begint met het gebruik van het apparaat, moet u een SIM-kaart (Subscriber Identity 
Module) en een opgeladen batterij installeren. Een SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, 
abonnementgegevens, telefoonboek en extra telefoongeheugen.

De SIM-kaart en batterij installeren
1. Verwijder het deksel van het batterijvak en verwijder de batterij.

OPMERKING: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat u het batterijvak hebt geopend om gegevensverlies te voorkomen.

2. Plaats de SIM-kaart met de gouden contacten omlaag gericht en de schuine kant in de 
richting van de linkerbovenhoek van de sleuf, zoals weergegeven.

3. Plaats de batterij terug in het vak en zorg ervoor dat de koperen contacten zijn uitgelijnd 
op de koperen geleider op het apparaat.

4. Sluit het deksel van het batterijvak.

Uw apparaat voorbereiden

WAARSCHUWING: Gebruik alleen een batterij die door ASUS is goedgekeurd.

De batterij opladen
De bijgeleverde Batterij is bij de levering slechts gedeeltelijk opgeladen. Laat de batterij volledig 
opladen gedurende vier (4) uren voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. 

De batterij opladen:

1. Sluit de wisselstroomadapter aan op de mini-USB-aansluiting op de onderkant van het apparaat.

2. Sluit de adapter aan op een geaarde wandcontactdoos of multistekker. De LED-indicator 
wordt oranje om aan te geven dat de telefoon wordt opgeladen.

OPMERKING: 
• De meldings-LED wordt rood en het pictogram voor het opladen van de batterij verschijnt in de statusbalk om   
   aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. 
• Als uw batterij volledig is ontladen, moet u deze minstens twintig minuten laten opladen voordat u het apparaat  
  opnieuw kunt inschakelen. 



7

Uw apparaat inschakelen
Nadat de batterij is opgeladen, bent u klaar om uw apparaat te gebruiken. 

Uw apparaat inschakelen:

1. Houd de Power knop ingedrukt.

2. Volg de instructies op het scherm om het scherm uit te lijnen en de lokale tijdzone in te stellen.

Het scherm Vandaag
Het scherm Vandaag toont nuttige informatie.

Tik om het Startmenu te openen

Tik om de datum, het tijdstip 
en het alarm in te stellen

Tik om Draadloos beheer 
te starten

Tikken om gebruikersinformatie 
in te stellen

Tik op open berichten

Tik om taken in te stellen

Tik om het profiel in te stellen
Tik om afspraken te lezen of 

te maken

Tik om de oproepgeschiedenis 
weer te geven

Geeft de batterijstatus aan

Tik om het volume te regelen

Toont de signaalstatus

Tik om de verbindingsstatus 
weer te geven

Tik om de WLAN-instellingen 
(IEEE 80�.11b/g) te wijzigen

Tik om de systeem-CPU, 
de USB-instelling, de LCD-
helderheid, de batterij, het 
geheugen en de Mini-SD-
status weer te geven.

Tik om de lijst met 
contactpersonen te openen

Tik om de Bluetooth-
instellingen te wijzigen
Tik om de instell ingen Mijn 
geheimen te vergrendelen, te 
ontgrendelen of te wijzigen (verschijnt 
alleen als Mijn geheimen is ingeschakeld.)

Tik om de schermstand te 
wijzigen

Toont de status van de 
Bluetooth® -verbinding

Statusbalk

Tik om Live zoeken te starten

Tikken om aan te melden 
bij Windows Live
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ASUS-statuspictogram
Via het ASUS-statuspictogram kunt u de huidige status van de volgende apparaatonderdelen 
gemakkelijk controleren of zien: CPU, USB, LCD-helderheid, batterijvermogen, geheugen, 
mini-SD-kaart en apparaatopslag.

Om de status van deze onderdelen te controleren, tikt u op het ASUS-statuspictogram  op 
het scherm Vandaag.

CPU: hiermee kunt u de CPU-modus instellen. 
Stel deze optie in op de Automatische modus 
om de CPU-snelheid automatisch aan te passen 
volgens de CPU-belasting.

USB: Hiermee kunt u de USB-aansluitmodus 
instellen.

Helderheid: tik om de LCD-helderheid aan het 
batterijvermogen of de externe voeding.

Voeding: toont het resterende batterijvermogen 
en biedt u de mogelijkheid de geavanceerde 
energiebesparingsfuncties in te stellen.

Geheugen: toont het totale, het momenteel 
gebruikte en het resterende beschikbare 
geheugen.

Opslagkaartgeheugen: toont het totale, het 
gebruikte en het resterende geheugen op de 
opslagkaart. 

Mini-SD-kaart: tik om de inhoud van de 
geïnstalleerde mini-SD-kaart weer te geven.

Instellingen: hiermee kunt u instellen welke 
items moeten worden weergegeven in het pop-
upmenu van de ASUS-status.
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Pictogram invoerpaneel

Toetsenbord

Informatie invoeren

Het invoerpaneel gebruiken
Via het invoerpaneel kunt u verschillende 
invoermethodes selecteren die op uw 
apparaat beschikbaar zijn, met inbegrip 
van: Toetsenbord.

Tik op het pictogram Invoerpaneel om 
het snelmenu weer te geven en de 
invoermethode te selecteren.

Methoden invoerpaneel
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Een bericht verzenden
Wanneer u een verbonden bent met een netwerk kunt u met dit apparaat u e-mail-, SMS-, 
MMS- en MSN-berichten verzenden en ontvangen. Hieronder vindt u de beschrijving over de 
manier waarop u een bericht kunt opmaken en verzenden.

Een bericht opmaken en verzenden
1.  Tik op Start en vervolgens op Berichten.

2.  Tik op Menu > Ga naar en selecteer de account: 
• Tekstberichten 
• Outlook E-mail of 
• MMS 

3.  Tik op Nieuw.

4.  Voer het e-mailadres of telefoonnummer 
van een of meer ontvangers in en scheid ze 
door een puntkomma. Tik op Aan om de lijst 
Contactpersonen te openen.

5.  Typ uw bericht.

Berichten
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Pocket MSN gebruiken
1.  Tik op het scherm Vandaag op het MSN-

pictogram om Pocket MSN te starten.

2.  Voer het e-mailadres en wachtwoord in en tik 
vervolgens op Aanmelden.

 Tik in het selectievakje Wachtwoord opslaan 
om het wachtwoord op te slaan.

3.  Volg de opeenvolgende scherminstructies om 
Pocket MSN in te stellen.

OPMERKING:  
• Om MSN Messenger te kunnen gebruiken, hebt u een Microsoft .NET Passport nodig. Ga naar www.passport.com  
   om een Passport te verkrijgen.  
• GPRS zal automatisch een nieuwe verbinding maken wanneer de status van uw Pocket MSN online is.
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Voordat u uw apparaat kunt synchroniseren met een Exchange Server, moet u Microsoft® 
ActiveSync™ die op de cd "Getting Started" van uw P535 is geleverd, installeren. Activesync™ 
is de software die uw P535 synchroniseert met een computer die werkt met Windows®. Bij de 
levering is ActiveSync™ vooraf geïnstalleerd op uw P535.

OPMERKING: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor 
details over het wijzigen van de synchronisatieplanning.

Synchroniseren met Exchange Server

1.  Tik in het ActiveSync-menu op Menu 
> Serverbron toevoegen.

2.  Voer in het veld Serveradres de 
naam in van de server die Exchange 
Server uitvoert en tik op Volgende.

3.  Voer uw naam, wachtwoord 
en domein in en tik daarna op 
Volgende.

4.  Tik in de selectievakjes om de 
gegevensitems te selecteren die u wilt 
synchroniseren met Exchange Server. Om 
de beschikbare synchronisatie-instellingen 
te wijzigen, selecteert u een gegevensitem 
en tikt u vervolgens op Instellingen. Tik op 
Voltooien wanneer u klaar bent.

5.  Start het synchronisatieproces.
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    U kunt het uiterlijk van uw apparaat wijzigen volgens de instellingen van uw voorkeur.

Het menu Start aanpassen

Het menu Start aanpassen:

1.  Tik op Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk.

2.  Tik op het pictogram Menu's.

3.  Vink de items aan die u in het menu wilt weergeven.

4.  Tik op  wanneer u klaar bent.

Info over eigenaar invoeren

De gegevens van de eigenaar bijwerken:

1.  Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk en tik 
vervolgens op het pictogram Info over eigenaar of tik 

op  het pictogram op het scherm Vandaag.

2.  Typ de informatie.

3.  Tik op  wanneer u klaar bent.

Uw apparaat aanpassen

Tik om gebruikersinformatie in te stellen

OPMERKING: u kunt maximaal slechts 7 items controleren
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De telefoongeluiden instellen 
(Beltoontype, beltoon en toetsenblokgeluid)

Uw telefoongeluiden instellen:

1.  Tik op Start > Instellingen > tabblad 
Persoonlijk.

2.  Tik op het pictogram Telefoon.

3.  Tik op het scherm Telefoon op het vak 
Beltoontype om het gewenste beltype te 
selecteren.

 Tik op het vak Beltoon om de gewenste beltoon 
te selecteren. Tik op het vak Toetsenblok om 
het toetsenblokgeluid te selecteren.

4.  Tik op  wanneer u klaar bent.

Het thema instellen

Het thema instellen:

1.  Tik op Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk 
> Vandaag.

2.  Selecteer een thema in de lijst.

 Tik in het selectievakje Deze afbeelding als 
achtergrond gebruiken als u deze afbeelding 
wilt gebruiken als de schermachtergrond voor uw 
apparaat.

3.  Tik op  wanneer u klaar bent.
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De datum en tijd instellen
U kunt het scherm Datum en tijd rechtstreeks openen vanaf het scherm Vandaag. 

De datum en tijd wijzigen:

1.  Tik op het klokpictogram  op het 
scherm Vandaag.

2.  Selecteer de juiste tijdzone en wijzig de 
datum of tijd.

OPMERKING: 
Tijdens de synchronisatie worden de datum en tijd op 
uw apparaat bijgewerkt volgens de datum en tijd op uw 
computer.

Het profiel instellen
Het profiel van uw apparaat wijzigen:

1.  Tik op Start > Instellingen > tabblad 
Persoonlijk en tik vervolgens op het 
pictogram Profiel.

2.  Pas de huidige instellingen voor Geluiden 
en meldingen aan.
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Draadloze functies

WLAN (IEEE 80�.11b/g) gebruiken
WLAN activeren op uw apparaat:

1. Tik op Start > Instellingen > Verbindingen en tik vervolgens op het pictogram Wi-Fi 
Manager. 

2. Tik in het scherm Wi-Fi Manager op Menu en vervolgens op Wi-Fi inschakelen. 

U kunt Wi-Fi ook in- of uitschakelen via het scherm Vandaag:

1. Tik in de statusbalk op het Wi-Fi-pictogram   of .

2. Tik in het pop-upvenster op Wi-Fi inschakelen.

OPMERKING: 
• Als WLAN simultaan met de GPRS wordt gebruikt, krijgt de laatste de signaalprioriteit. Wij raden u af WLAN en  
  GPRS tegelijk te gebruiken. 
• Wij raden u af WLAN en de Bluetooth-functie tegelijk te gebruiken. Het is mogelijk dat er storingen optreden bij  
  de gegevensoverdracht omdat beide systemen hetzelfde draadloze kanaal gebruiken. 
• De WLAN- en USB-verbindingen kunnen niet tegelijk worden gebruikt. 
• Als het batterijvermogen lager is dan 20%, geeft het apparaat een waarschuwingsbericht weer met de vraag of  
  WiFi verder moet worden gebruikt. Tik op " Ja" om door te gaan met het gebruik of op "Nee" om de verbinding  
  te verbreken. In elk geval raden wij u aan de voedingsadapter onmiddellijk aan te sluiten om gegevensverlies te  
  voorkomen.

Bluetooth® gebruiken 
Bluetooth activeren (inschakelen) op uw apparaat:

1. Tik op Start > Instellingen > Verbindingen en tik vervolgens op het pictogram 
Bluetooth. 

2. Tik in het Bluetooth-scherm op het tabblad Algemeen. 

3. Tik op de knop Inschakelen. De Bluetooth-status wordt weergegeven boven de 
knoppen Inschakelen/Uitschakelen.
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U kunt Bluetooth ook in- of uitschakelen vanaf het scherm Vandaag. 

Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Zoek het Bluetooth-pictogram  onderaan rechts op het scherm Vandaag.

2. Tik op  om het snelmenu weer te geven en tik vervolgens op Bluetooth inschakelen. 

 Het Bluetooth-pictogram wijzigt naar  als Bluetooth is uitgeschakeld. 

OPMERKINGEN: 
De installatie-instructies voor het Bluetooth-apparaat die in deze paragraaf zijn opgegeven, kunnen verschillend zijn 
voor andere Bluetooth-apparaten. Als de instructies in deze handleiding verschillen van de documentatie die bij uw 
Bluetooth-ondersteunend apparaat is geleverd, volg dan de laatste.

Een Bluetooth-headset gebruiken
Instelling mono headset

1.  Zorg ervoor dat Bluetooth op uw apparaat is ingeschakeld.

2. Tik op het scherm Vandaag op  en tik vervolgens in het 
snelmenu op Bluetooth Manager.

3. Tik in Bluetooth Manager op Nieuw.
4. Tik in de wizard Bluetooth-verbinding op Hands-free/headset en 

tik daarna op Volgende.
5. Zorg ervoor dat uw headset in de modus Koppelen is en dat het 

klaar is om binnenkomende verbindingsaanvragen te ontvangen. 
Tik daarna op Volgende.

6. Tik op de naam van uw Bluetooth-headset en tik daarna op Volgende.
7. Geef de alfanumerieke wachtwoordsleutel van uw headset op in het veldGeef de alfanumerieke wachtwoordsleutel van uw headset op in het veld 

Wachtwoordsleutel en tik vervolgens op . U kunt deze sleutel vinden in de 
documentatie die bij uw headset is geleverd.

8. Tik op Voltooien. U bent nu klaar om uw headset te gebruiken.

OPMERKINGEN: 
Als de verbinding tussen het apparaat en een Bluetooth-headset mislukt, druk dan op het apparaatpictogram en kies 
"Opnieuw verbinden". Hierdoor hoeft u de apparaten niet opnieuw te koppelen
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Instelling stereo headset

De P535 ondersteunt A2DP (Advanced Audio Distribution Profile = geavanceerd 
audiodistributieprofiel) dat wordt gebruikt door stereo Bluetooth-headsets. Controleer of uw 
stereo headset ook A2DP ondersteunt. 

1.  Tik op het scherm Vandaag op  en tik vervolgens in het 
snelmenu op Bluetooth Manager.

2.  Tik op het scherm Bluetooth Manager op Nieuw en selecteer 
vervolgens High-quality audio-instelling.

3.  Zorg ervoor dat uw stereo headset in de modus Koppelen is en 
dat het klaar is om binnenkomende verbindingsaanvragen te 
ontvangen. Tik daarna op Volgende.

4. Tik op de naam van uw stereo headset en tik daarna op 
Volgende.

 •  Als u een snelkoppeling wilt maken, tik dan in het 
selectievakje Een snelkoppeling maken voor deze 
verbinding en voer vervolgens een verbindingsnaam in.

 •  Als u beveiligde verbindingen wilt gebruiken, tikt u in het 
selectievakje Een beveiligde, gecodeerde verbinding 
gebruiken.

5.  Tik op Voltooien om de verbinding tot stand te brengen.

OPMERKINGEN: 
Om een oproep te beantwoorden via uw stereo headset, moet u ervoor zorgen dat u 
tegelijk over een mono en stereo verbinding beschikt.

OPMERKINGEN:  
Om de spraakbesturing te gebruiken terwijl u een headset gebruikt, drukt u op 
de antwoordknop op de headset en volgt u de opgegeven instructies. (*De knop 
Beantwoorden zal mogelijk niet worden ondersteund voor andere      
headsetmodellen.)
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Het GPRS-hulpprogramma gebruiken
Met het GPRS-hulpprogramma kunt u uw GPRS-serviceprovider gemakkelijk selecteren en 
probleemloos een verbinding maken met deze provider. 

Een verbinding maken via GPRS-hulpprogramma:

1.  Tik op Start > Instellingen > tabblad 
Verbindingen en tik vervolgens op 
het pictogram Netwerkinstelling. 

 U kunt ook in de statusbalk tikken 
op  en vervolgens in het pop-
upvenster tikken op Instellingen.

2. Selecteer uw GPRS-provider in de 
lijst op het scherm Netwerkinstelling.

OPMERKING: 
•  De operators variëren in de verschillende regio's. 
•   De GPRS- en USB-verbindingen kunnen niet 

tegelijk worden gebruikt.
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De GPRS-verbinding verbreken 
De GPRS-verbinding verbreken:

1. Tik in de statusbalk op .

2. Tik in het pop-upvenster op Verbinding 
verbreken.

3. Tik op  om af te sluiten.

GPRS verbinden
GPRS verbinden:

1.  Start een willekeurige toepassing die een 
verbinding maakt met het internet (bijv. Internet 
Explorer).

 Het apparaat zal automatisch een verbinding 
maken met uw standaard GPRS-verbinding. Een 
pop-upvenster verschijnt om de verbindingsstatus 
aan te geven.

2. Wanneer u verbonden bent, kunt u het surfen 
op het internet starten. Als u Internet Explorer 
gebruikt, wordt de standaardsite weergegeven.

Pop-upvenster

OPMERKING: 
• Als uw ActiveSync is ingesteld om automatisch te       
  synchroniseren met Exchange Server, wordt de synchronisatie  
  uitgevoerd nadat u opnieuw een verbinding hebt gemaakt. 
• GPRS zal telkens opnieuw een verbinding maken wanneer  
  u een toepassing start die een GPRS-verbinding vereist (bijv.  
  Internet Exploreren, Pocket MSN).
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Vervangbare batterijen

Als een apparaat wordt geleverd met een vervangbare batterij en deze wordt 
vervangen door een verkeer type, kan dit leiden tot een explosie (bijv. met 
sommige lithiumbatterijen). Het volgende is van toepassing:

– als de batterij in een OPERATORTOEGANGSGEBIED is geplaatst, moet 
er dicht bij de batterij een markering zijn voorzien of moet er een verklaring 
worden vermeld in de gebruiks- en onderhoudsinstructies;

– als de batterij op een andere plaats in het apparaat is geplaatst, moet er dicht 
bij de batterij een markering zijn voorzien of moet er een verklaring worden 
vermeld in de onderhoudsinstructies.

De markering of vermelding moet de volgende of een gelijkaarde tekst bevatten:

WAARSCHUWING

EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ DOOR EEN  
VERKEERD TYPE WORDT VERVANGEN. 

GOOI DE LEGE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES

Mededelingen
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Operatortoegang met een gereedschap

Als een GEREEDSCHAP nodig is om toegang te krijgen tot een 
OPERATORTOEGANGSGEBIED, moeten alle overige compartimenten binnen 
dat gebied die gevaarlijk zijn ontoegankelijk zijn voor de OPERATOR door middel 
van hetzelfde GEREEDSCHAP of moeten alle dergelijke compartimenten worden 
gemarkeerd om te OPERATOR-toegang te vermijden.

Een aanvaardbare markering voor gevaar op elektrische schokken is (ISO 3864, Nr. 
5036).

Apparatuur voor locaties met beperkte toegang

Voor apparatuur die uitsluitend bedoeld is voor de installatie in een LOCATIE MET 
BEPERKTE TOEGANG, moeten de installatie-instructies een verklaring van deze 
strekking bevatten.
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WAARSCHUWING

De gebruiker moet het apparaat uitschakelen wanneer het wordt blootgesteld aan 
gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals benzinestations, chemische 
opslagplaatsen en dynamietactiviteiten.
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ASUS

Adres: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Verklaring

Wij verklaren dat de IMEI-codes voor dit product, P5�5, uniek zijn voor elke 
eenheid en alleen aan dit model zijn toegewezen. De IMEI van elke eenheid 
wordt in de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd. 
De IMEI voldoet aan de relevante vereisten met betrekking tot de IMEI-integriteit 
zoals beschreven in de GSM-standaarden.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kwestie, kunt u altijd met mij contact 
opnemen.

Hoogachtend,

                   

Bedrijf: ASUSTeK COMPUTER INC.

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
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Contactgegevens

ASUSTeK COMPUTER INC. (Taiwan)

Hotline: 0800-093-456 (gratis nummer, alleen in Taiwan) 

Fax: 886-2-2895-9254 

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx 

WWW: http://tw.asus.com 

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azië-Pacific)

Hotline: 886-2-2894-3447 

Fax: 886-2-2890-7698 

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx 

WWW: http://www.asus.com 

ASUS COMPUTER GmbH (Duitsland/Oostenrijk) 

Hotline: MB/Overige: +49-2102-9599-0 

Fax: +49-2102-9599-11 

E-mail: http://www.asus.de/support/support.htm 

WWW: http://www.asus.de

ASUS Holland B.V. (Nederland) 

Technical support: +31-591-570290

Support Fax:  +31-591-666-853

Support e-mail:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Web site:   http://nl.asus.com/

Software download: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us

Pocket PC web site: http://www.asus.com/products1.aspx?l1=8
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