b618 lte router
installatie handleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van de B618 router. Deze B618
router biedt u een draadloze netwerkverbinding met hoge snelheid.
Dit document maakt u wegwijs in het gebruik van uw B618 router zodat u deze onmiddellijk kunt
gebruiken. Lees dit document zorgvuldig voordat u uw B618 router gebruikt.

1 UW B618 ROUTER LEREN KENNEN
Opmerking:
 De beschrijvingen en afbeeldingen van de werking van de B618 router in dit document zijn
alleen bedoeld ter referentie. Het door u aangekochte product kan hiervan afwijken.

TOEPASSINGSSCENARIO
De B618 router kan:



Internettoegang bieden voor Wi-Fi®-apparaten en een computer.
Vergroot de LAN-dekking met een hub of een schakelaar.

Opmerking:
Wanneer de B618 router in gebruik is kunt u deze verplaatsen om de signaalontvangst te
verbeteren.

1

DE INSTALLATIEOMGEVING UITKIEZEN
Belemmeringen zoals betonnen en houten wanden zullen de transmissie van het netwerksignaal
beïnvloeden. Het is raadzaam een open ruimte te kiezen voor de installatie van de B618 router.
Houd de B618 router uit de buurt van apparatuur dat sterke magnetische en elektrische velden
genereert, bijvoorbeeld magnetrons, koelkasten en satellietontvangers.
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1. Externe antenne-aansluitingen*
Aansluiten op externe antennes.
2. Aan/uit-knop
Houd deze knop ingedrukt om de B618 in of uit te schakelen.
3. LAN-poort
Dient als LAN-poort indien verbonden met een computer, schakelaar of ander LAN-apparaat.
4. Voedingsingang
Aansluiten op een compatibele voedingsadapter.
5. Signaallampjes
Groen: signaalontvangst beschikbaar (meer lampjes betekent een betere ontvangst).
6. WPS-knop
Houd deze knop ingedrukt om de WPS-verbinding te activeren wanneer Wi-Fi is ingeschakeld.
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7. Indicatielampjes


















Stroomindicatorlampje
Uit: Uitschakelen.
Aan: Inschakelen.
Statusindicatorlampje
Uit: Verbinding met de gegevensserver is verbroken.
Lampje knippert groen: Firmware-update.
LAN-indicatorlampje
Uit: Geen apparaat met een LAN-poort verbonden.
Knipperend: er worden gegevens verzonden via een LAN-poort.
Groen: Ten minste één van de LAN-poorten is verbonden met een apparaat.
Wi-Fi-lampje
Uit: Zowel 2.4G als 5 G Wi-Fi is gesloten.
Lampje knippert groen: WPS open.
Groen: 2.4G en 5 G Wi-Fi zijn beide geopend of één daarvan.
Modus-lampje
Constant cyaan/blauw/geel: verbonden met een mobiel netwerk.
Constant rood:
– De SIM-kaart wordt niet herkend, de PIN-code is niet ingevoerd, of de PIN-verificatie is mislukt.

8. Micro-SIM-kaartsleuf
Plaats een micro-SIM-kaart
9. Resetknop
Herstel de fabrieksinstellingen van de B618 router.
* Externe antennes
De externe antennes zijn optioneel. Neem om externe antennes te kopen contact op met de
netwerkprovider.
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3 INSTALLATIE

1

2

1. DE MICRO-SIM-KAART INSTALLEREN
Installeer de micro-SIM-kaart volgens de illustratie.
Opmerking:
 Wanneer u de micro-SIM-kaart wilt verwijderen, drukt u de micro-SIM-kaart voorzichtig naar
binnen en laat u hem vervolgens los. De kaart komt automatisch naar buiten.
 Verwijder de micro-SIM-kaart niet wanneer de B618 router is ingeschakeld. De prestatie van de
B618 router kan hierdoor beïnvloed worden en de gegevens op de micro-SIM-kaart verloren
gaan.

2. AANSLUITEN OP EEN STROOMADAPTER
Installeer de stroomadapter volgens de afbeelding.
Opmerking:
Gebruik de meegeleverde stroomadapter. Het gebruik van een ongeschikte stroomadapter of een
stroomadapter van een onbekende fabrikant kan er toe leiden dat de B618 router een storing krijgt,
uitvalt, of zelfs in brand vliegt. Dergelijk gebruik doet alle uitgedrukte of bedoelde garanties op het
product vervallen.
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4 VERBINDING MAKEN MET HET WI-FINETWERK VAN UW ROUTER
1

2

2

Zodra de router verbonden is met een mobiel datanetwerk kunt u uw computer of mobiele telefoon
verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de router voor toegang tot het internet. Op het label aan de
onderkant van de router kunt u de standaard draadloze-netwerknaam (SSID) en wachtwoord (Wi-Fi
KEY) vinden.
Opmerking:




Als het Wi-Fi-lampje constant brandt, is Wi-Fi ingeschakeld. Raadpleeg de helpsectie op de
online beheerpagina van de router voor het in/uitschakelen van Wi-Fi.
Verander direct uw Wi-Fi-netwerknaam en wachtwoord via de online beheerpagina om
ongeautoriseerde toegang tot uw Wi-Fi-netwerk te voorkomen. Nadat u het wachtwoord hebt
veranderd, moet u opnieuw verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk van de router.
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5 UW ROUTER CONFIGUREREN
IP:XXX.XXX.X.X
Password:zzz

XXX.XXX.X.X
Password:
zzz

XXX.XXX.X.X

Password：
zzz

U kunt de router configureren via de online beheerpagina. Op het label aan de onderkant van de router
vindt u het standaard IP-adres en het wachtwoord.
Raadpleeg de helpsectie van de online beheerpagina voor meer informatie.

U wordt gevraagd het standaard inlog-wachtwoord voor de online beheerpagina te wijzigen om
te voorkomen dat onbevoegde gebruikers de routerinstellingen veranderen.

6 PINCODE VAN 4G VOOR THUIS SIMKAART
UITZETTEN
a.
b.
c.

Verbind je met het wi-fi-netwerk van het 4G-modem.
Ga naar een willekeuige website, bijvoorbeeld 192.168.8.1.
Vul bij de wachtwoord.
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d.
e.

Druk op “Aanmelden”.
Configureer WLAN-instellingen, druk op “Volgende”.

f.

Update-configuratie, druk op “Volgende”.

g.

Wijzig wachtwoord, druk op “voltooien”.

h.

Voer de pincode in van de 4G voor Thuis simkaart. Controleer of “Disable PIN
verification” aangevinkt staat.

i.

Klaar! Je kunt nu gebruik gaan maken van je 4G voor Thuis verbinding.

7

7 VEILIGHEIDSINFORMATIE
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over de bediening van uw apparaat. Het bevat ook
informatie over hoe u het apparaat op een veilige manier kunt gebruiken. Lees deze informatie
zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

ELEKTRONISCH APPARAAT
Gebruik uw apparaat niet waar het gebruik ervan verboden is. Gebruik het apparaat niet als dit gevaar
voor of interferentie met andere elektronische apparatuur veroorzaakt.

INTERFERENTIE MET MEDISCHE APPARATUUR






Volg de regels en voorschriften van ziekenhuizen en gezondheidsinrichtingen. Gebruik het
apparaat niet waar dit niet is toegestaan.
Bepaalde draadloze apparaten kunnen de werking van gehoorapparaten of pacemakers
beïnvloeden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
Fabrikanten van pacemakers bevelen aan dat een maximum afstand van 15 cm moet worden
aangehouden tussen het apparaat en de pacemaker om mogelijke storingen in de pacemaker te
voorkomen. Als u een pacemaker gebruikt, houdt u het apparaat aan tegenoverliggende kant van
de pacemaker en draagt u het apparaat niet in uw borstzak.

RUIMTES MET ONTVLAMBARE EN EXPLOSIEVE STOFFEN




Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambare of explosieve stoffen zijn opgeslagen
(bijvoorbeeld in een benzinestation, oliedepot of chemische fabriek). Het gebruik van dit apparaat
in dergelijke omgevingen verhoogt het risico van explosie of brand. Volg daarnaast de instructies
die zijn aangegeven middels tekst of symbolen.
Sla het apparaat niet op en transporteer het apparaat niet in een container samen met ontvlambare
vloeistoffen of explosieven.

WERKOMGEVING














Vermijd stoffige, vochtige of vuile omgevingen. Vermijd magnetische velden. Gebruik van het
apparaat in dergelijke omgevingen kan leiden tot storingen in het circuit.
Voordat u kabels aansluit of loskoppelt, staakt u het gebruik van het apparaat en koppelt u het los
van de stroomvoeding. Zorg dat uw handen tijdens de bediening droog zijn.
Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.
Houd het apparaat weg van elektronische toestellen die een sterk magnetisch of elektrisch veld
genereren, zoals een magnetron of koelkast.
Schakel uw apparaat tijdens onweer uit en verwijder alle aangesloten kabels om het te beschermen
tegen blikseminslag.
Gebruik uw apparaat niet tijdens onweer om het te beschermen tegen eventuele bliksemgevaar.
De ideale werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 40°C. De ideale opslagtemperatuur ligt tussen de
-20°C en+70°C. Extreme hitte of kou kan uw apparaat of accessoires beschadigen.
Bewaar het apparaat en de accessoires in een voldoende geventileerde en koele ruimte, uit de
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buurt van direct zonlicht. Omwikkel of bedek uw apparaat niet met handdoeken of andere
voorwerpen. Plaats het apparaat niet in een container met een slechte warmte-afscheiding, zoals
een doos of tas.
Om uw apparaat of accessoires te beschermen tegen brand of elektrische schokken, vermijdt u
regen en vocht.
Houd het apparaat weg van hitte- en vuurbronnen, zoals een kachel, magnetron, kookplaat,
waterkoker, radiator of kaars.
Plaats geen enkel voorwerp, zoals een kaars of waterkan, op het apparaat. Als er een vreemd
voorwerp of vloeistof in het apparaat binnendringt, staakt u onmiddellijk het gebruik van het
apparaat, schakelt u het uit en verwijdert u alle aangesloten kabels. Neem vervolgens contact op
met een geautoriseerd servicecentrum.
Houdt u aan plaatselijke wetten en voorschriften en respecteer de privacy en wettelijke rechten van
anderen.
Blokkeer de openingen in het apparaat niet. Houd een minimale afstand van 10 cm vrij rond het
apparaat voor warmte-afvoer.
Staak het gebruik van uw apparaat of apps een tijdje als het apparaat oververhit is geraakt. Als de
huid langere tijd aan een oververhit apparaat wordt blootgesteld, kunnen er kleine
verbrandingssymptomen, zoals rode plekken en een donkerdere pigmentatie, optreden.
Raak de antenne van het apparaat niet aan. Anders kan de kwaliteit van de communicatie achteruit
gaan.
Laat kinderen of huisdieren niet in de batterij of accessoires bijten of eraan zuigen. Dat kan leiden
tot schade of explosie.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de
radiator en uw lichaam.
Bewaar het apparaat op een plaats met een goede ontvangst. De afstand tussen het apparaat en
andere metalen objecten (zoals metalen beugels of metalen deuren en vensters) moet groter zijn
dan 25 cm en de afstand tussen apparaten moet groter zijn dan 30 cm.

VEILIGHEID VAN KINDEREN




Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht met betrekking tot de veiligheid van kinderen. Kinderen
laten spelen met het apparaat of de accessoires kan gevaarlijk zijn. Het apparaat bevat afneembare
onderdelen die tot verstikkingsgevaar kunnen leiden. Uit de buurt van kinderen houden.
Het apparaat en de accessoires zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen mogen het
apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

ACCESSOIRES




Het gebruik van een niet goedgekeurde of niet compatibele voedingsadapter, oplader of batterij
kan brand, explosies of andere gevaren tot gevolg hebben.
Kies alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het
gebruik van andere typen accessoires kan de garantie ongeldig maken, in strijd zijn met lokale
voorschriften en wetten, en kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met uw verkooppunt voor
informatie over de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires bij u in de buurt.
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VEILIG GEBRUIK VAN DE VOEDINGSADAPTER
















De stroomstekker is bedoeld als ontkoppelingsmiddel.
Voor aansluiting van apparaten op het stroomnet moet de wandcontactdoos dicht bij de apparaten
worden geïnstalleerd en goed toegankelijk zijn.
Neem de voedingsadapter uit het stopcontact en het apparaat als die niet wordt gebruikt.
Laat de voedingsadapter niet vallen en laat de voedingsadapter tegen niets stoten. Als de adapter
beschadigd is, brengt u de adapter naar een servicecentrum voor inspectie.
Als de voedingskabel beschadigd is (bijvoorbeeld als de draad blootligt of de kabel gebroken is) of
als de stekker loszit, mag u die absoluut niet meer gebruiken. Aanhoudend gebruik kan leiden tot
elektrische schokken, kortsluiting of brand.
Raak het netsnoer niet aan met natte handen en trek niet aan het netsnoer om de voedingsadapter
los te koppelen.
Raak het apparaat of de voedingsadapter niet aan met natte handen. Dat kan leiden tot kortsluiting,
storingen of elektrische schokken.
Als uw voedingsadapter aan water, andere vloeistoffen of overmatig vocht blootgesteld is geweest,
brengt u de adapter naar een geautoriseerd servicecentrum voor inspectie.
Controleer of de voedingsadapter voldoet aan de vereisten van clausule 2.5 in
IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 en is getest en goedgekeurd volgens de nationale of
plaatselijke normen.

REINIGING EN ONDERHOUD

















Houd het apparaat tijdens de opslag, het transport en de bediening ervan droog en bescherm het
tegen botsingen.
Houd het apparaat en de accessoires droog. Probeer het apparaat niet te drogen met een externe
warmtebron, zoals een magnetron of haardroger.
Stel uw apparaat of accessoires niet bloot aan extreme hitte of kou. Dergelijke omgevingen kunnen
een juiste werking verhinderen en kunnen leiden tot brand of een explosie.
Voorkom botsingen; deze kunnen leiden tot apparaatstoringen, oververhitting of een explosie.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, schakelt u het uit en koppelt u alle
kabels los.
Als er iets ongewoons gebeurt (bijvoorbeeld als het apparaat rook of een ongebruikelijk geluid of
vreemde geur uitstoot), staakt u onmiddellijk het gebruik van het apparaat, schakelt u het uit,
verwijdert u alle aangesloten kabels en neemt u contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
Stap niet op een kabel, trek er niet aan en rek hem niet teveel uit. Dit kan de kabel beschadigen en
een storing aan het apparaat veroorzaken.
Voordat u het apparaat reinigt of onderhoud aan het apparaat pleegt, stopt u het gebruik ervan, sluit
u alle apps en verwijdert u alle aangesloten kabels.
Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, poeders of andere chemische middelen (zoals
alcohol en benzine) om het apparaat of de accessoires schoon te maken. Deze stoffen kunnen
schade veroorzaken aan onderdelen of brandgevaar opleveren. Gebruik een schone, zachte en
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droge doek om de behuizing van het apparaat en de accessoires te reinigen.
Plaats geen kaarten met magneetstrips, zoals een creditcard of telefoonkaart, gedurende langere
tijd in de buurt van het apparaat. Anders kan de magneetstrip van de kaart beschadigd worden.
Ontmantel of produceer het apparaat or de accessoires niet opnieuw. Dit maakt de garantie
ongeldig en ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheid wegens schade. Neem in het geval van
schade contact op met een geautoriseerd servicecentrum voor assistentie of reparatie.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING
Het symbool van de prullenbak met het kruis erdoorheen op uw product, batterij,
documentatie of verpakking herinnert u eraan dat alle elektronische producten en
batterijen aan het einde van heen levensduur dienen te worden ingeleverd bij speciale
afvalinzamelingspunten; deze mogen niet samen met normaal huishoudelijk afval
worden weggegooid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de apparatuur
in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelingspunt of -dienst voor afzonderlijke recycling van
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen, in overeenstemming met de plaatselijke
wetgeving.
Een juiste inzameling en recycling van uw apparatuur helpt ervoor te zorgen dat afval van elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycled op een manier waarbij waardevolle materialen worden
teruggewonnen en beschermt de gezondheid van personen en hun omgeving. Een onjuiste hantering,
onbedoeld stukgaan, schade en/of een onjuiste recycling aan het einde van de levensduur kan
schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voor meer informatie over waar en hoe u afval van
elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de plaatselijke
autoriteiten, uw verkoper of de afvalinzamelingsdienst, of u bezoekt de website
http://consumer.huawei.com/en/.

BEPERKING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
Dit apparaat en alle elektrische accessoires voldoen aan de plaatselijke geldende
voorschriften met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, zoals EU REACH, RoHS evenals
voorschriften met betrekking tot batterijen (indien inbegrepen), etc. Voor verklaringen van
conformiteit met betrekking tot REACH en RoHS bezoekt u onze website
http://consumer.huawei.com/certification.

NALEVING VAN DE EU-WETGEVING
Verklaring
Hierbij verklaart Huawei Technologies Co., Ltd. dat dit apparaat voldoet aan de minimale vereisten en
andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
De meest recente, geldige versie van de Verklaring van overeenstemming kan worden bekeken op
http://consumer.huawei.com/certification.
Dit apparaat mag in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.
U moet zich houden aan de plaatselijke voorschriften waar het apparaat wordt gebruikt.
Dit apparaat kan beperkt zijn in het gebruik, afhankelijk van het lokale netwerk.
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Beperkingen op de 2,4 GHz-band:
Noorwegen: Dit hoofdstuk is niet van toepassing op het geografische gebied binnen een straal van 20
km van het centrum van Ny-Ålesund.
Beperkingen op de 5 GHz-band:
In overeenstemming met artikel 10 (10) van richtlijn 2014/53/EU is deze radioapparatuur onderhevig
aan beperkingen wanneer zij wordt verkocht in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken
(DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië
(HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV) Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT),
Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK),
Finland (FI), Zweden (SE), het Verenigd Koninkrijk (UK), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland
(CH), IJsland (IS), en Liechtenstein (LI).
De WLAN-functie van dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij werking binnen het
frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz.

ERP PRODUCTINFORMATIE
Huawei Technologies Co., Ltd. verklaart hierbij dat zijn producten voldoen aan de Richtlijn
Energiegerelateerde Producten (ErP) 2009/125/EG. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over
ErP en de gebruikershandleidingen die worden vereist door de Verordening (EU) No 801/2013:
http://consumer.huawei.com/en/certification.

FREQUENTIEBAND EN VERMOGEN
(a) Frequentieband waarbinnen de radioapparatuur functioneert: Sommige frequentiebanden zijn niet
in alle landen en regio's beschikbaar. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.
(b) Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentieband waarbinnen de
radioapparatuur functioneert: Het maximale vermogen voor alle frequentieband is minder dan de
limietwaarde voor de van toepassing zijnde geharmoniseerde standaard.
De nominale limieten van de frequentiebanden en het zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) van
deze radioapparatuur zijn als volgt: GSM 900: 37 dBm, GSM 1800: 34 dBm, WCDMA 900/2100:
25.7dBm, LTE Band 1/3/7/8/20/38: 25.7 dBm, Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 23 dBm,
5470-5725 30 dBm.

INFORMATIE OVER ACCESSOIRES EN SOFTWARE
Sommige accessoires zijn optioneel in bepaalde landen of regio's. Optionele accessoires kunnen
eventueel worden gekocht via een gelicentieerde leverancier. De volgende accessoires worden
aanbevolen:
Adapters: HW-120200X6W, HW-120200X01 (X houdt in de verschillende soorten stekkers, namelijk C,
U, J, E, B, A, I, R, Z of K, afhankelijk van uw regio)
De softwareversie van het product is 11.185.01.00.00. De fabrikant werkt de software bij om fouten in
de software te verhelpen of de functionaliteit van het product te verbeteren nadat het product is
uitgekomen. Alle versies van de software zijn door de fabrikant gecontroleerd, en voldoen aan alle van
toepassing zijnde regels.
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De RF-parameters (bijvoorbeeld frequentiebereik en zendvermogen) zijn niet toegankelijk voor de
gebruiker, en kunnen niet worden gewijzigd door de gebruiker.
Ga voor de meest recente informatie over accessoires en software naar de Verklaring van
overeenstemming op http://consumer.huawei.com/certification.
Bezoek http://consumer.huawei.com/en/support/hotline voor het actuele nummer en e-mailadres van
de hotline in uw land.

8 JURIDISCHE KENNISGEVING
COPYRIGHT © HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 2017. ALLE RECHTEN
VOORBEHOUDEN.
Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te
reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies
Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").
Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke
licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op
geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen,
uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve
indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke
handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

HANDELSMERKEN EN VERGUNNINGEN

,
en
Huawei Technologies Co., Ltd.

zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

LTE is een handelsmerk van ETSI.
Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het
eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

KENNISGEVING
Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven,
zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk
en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke
telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.
Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of
de accessoires die u hebt aangeschaft.
Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.
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UITSLUITING VAN GARANTIE
ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN
VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE
AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT
GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET
BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE
HANDLEIDING.
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN
HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE,
INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN,
INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.
DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN
DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET
PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDNG ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE
VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

IMPORT- EN EXPORTREGELGEVING
Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn
verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het
product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te
exporteren, te herexporteren of te importeren.

PRIVACYBELEID
Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen, raadpleegt
u ons privacybeleid via http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
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we helpen u graag!
Hebt u vragen over de B618? We helpen u graag:
Nederland

0800 7112

Wanneer u nog geen klant bent kunt u contact opnemen met T-Mobile onder het
nummer 0800-7123

