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Inleiding
Hartelijk dank dat u gekozen hebt 
voor de luchtreiniger van Quigg.  
Hiermee hebt u een kwalitatief hoog-
waardig product aangeschaft, dat 
voldoet aan de hoogste prestatie- en 
veiligheidsstandaards. Voor de juiste 
omgang en een lange levensduur 
raden wij u aan de volgende aanwijzin-
gen in acht te nemen. 

Lees de handleiding en vooral de vei-
ligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, 
voordat u het apparaat in gebruik 
neemt. U vindt een aantal belangrijke 
en nuttige aanwijzingen die voor het 
in gebruik nemen door iedere gebrui-
ker begrepen en opgevolgd moeten 
worden. Bewaar de bedieningshand-
leiding en geef deze mee als u het 
apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan  
bij de fabrikant/importeur worden 
aangevraagd.

Producten met CE-markering 
voldoen aan de eisen van alle 

toepasselijke EG-richtlijnen. Het 
apparaat voldoet aan de eisen van de 
Duitse wet op productveiligheid. Dit 
wordt aangetoond met het GS-teken 
van het onafhankelijke testinstituut:

Gebruik volgens de  
voorschriften
Het apparaat is uitsluitend 
bestemd voor de luchtreiniging 
in gesloten ruimtes. Bovendien 
is het apparaat niet bestemd 
voor commercieel gebruik, maar 
uitsluitend voor gebruik in de 
privéhuishouding. Iedere ande-
re toepassing van of wijziging 
aan het apparaat is niet volgens 
de voorschriften en is principi-
eel verboden. Voor schade die 
ontstaan is door niet reglemen-
tair gebruik of een verkeerde 
bediening, kan geen aansprake-
lijkheid geaccepteerd worden. 
Dit apparaat is geclassificeerd als 
algemeen openbaar toeganke-
lijk apparaat.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Algemeen
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Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

A) Basisapparaat
B) Luchtuitlaatopeningen
C) Luchtinlaatopeningen
D) Filterafdekking (bodem  

van de behuizing)
E) Filter
F) Lichtring (onderkant  

van het apparaat)

G) Bedieningspaneel
H) AAN/UIT-toets
I) Toets voor ionenfunctie
J) Toets voor ventilatorfunctie
K) Timertoets
L) Filterwisseltoets
M) Gebruiksaanwijzing en  

garantiekaart (zonder afb.)

E

D

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

H KJI L

F

A

B

C

G
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Veiligheid

Lees alle onderstaan-
de veiligheidsaanwij-
zingen zorgvuldig en 
neem deze in acht. Bij 
het niet in acht nemen 
bestaat er gevaar voor 
ernstige ongelukken en 
verwondingen en het 
risico voor materiële 
schade en schade aan 
het apparaat.

Algemene veiligheids-
aanwijzingen

Gevaren voor kinderen en 
personen met beperkte  
vermogens 
- Dit apparaat kan gebruikt 

worden door kinderen 
vanaf 8 jaar en ouder en 
door personen met be-
perkte fysieke, sensorische 
of mentale vermogens of 
gebrek aan ervaring en/of 
kennis , als ze onder toe-
zicht staan of geïnstrueerd 
werden over het veilige 
gebruik van het apparaat 
en de eventueel daaruit 

voortkomende gevaren 
begrepen hebben. 

- Het reinigen en het onder-
houd door de gebruiker 
mogen niet uitgevoerd 
worden door kinderen, ten-
zij ze 8 jaar of ouder zijn en 
onder toezicht staan. Het 
apparaat, de stekkernetvoe-
ding en zijn aansluitsnoer 
moeten bij kinderen jonger 
dan 8 jaar uit de buurt ge-
houden worden. 

- Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Kinde-
ren herkennen het gevaar 
niet dat ontstaan kan bij 
het omgaan met elektri-
sche apparaten. Gebruik en 
bewaar het apparaat daar-
om buiten het bereik van 
kinderen jonger dan 8 jaar. 
Laat het verbindingssnoer 
niet naar beneden hangen, 
zodat er niet aan getrokken 
kan worden.

- Houd het verpakkingsmate-
riaal buiten het bereik van 
kinderen – verstikkings-
gevaar!
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Gevaren bij de omgang met 
elektrische apparaten
- Sluit het apparaat alleen 

aan een volgens de voor-
schriften geïnstalleerd, 
geaard stopcontact aan met 
een netspanning die over-
eenkomt met die op het 
typeplaatje.

- Als het snoer beschadigd is, 
mag dit alleen vervangen 
worden door een door de 
fabrikant genoemd servi-
cestation om gevaar voor 
letsel en ongevallen of 
schade aan het apparaat te 
voorkomen.

- Zorg ervoor dat het stop-
contact in de buurt zit van 
het apparaat en goed be-
reikbaar is, zodat de stekker 
er in geval van storing snel 
uitgehaald kan worden.

- Reparaties mogen alleen 
uitgevoerd worden door 
erkende werkplaatsen. Niet 
deskundig gerepareerde 
apparaten vormen een ge-
vaar voor de gebruiker.

- Laat het apparaat niet zon-
der toezicht als het aanstaat 

om ongevallen te voorko-
men.

- Om ongelukken te voor-
komen, mogen er nooit 
meerdere huishoudelijke 
apparaten aan hetzelfde 
geaarde stopcontact aan-
gesloten worden (bijv. met 
een 3-weg stekker).

- Dompel het apparaat nooit 
in water en gebruik het niet 
buiten, zodat het niet bloot-
gesteld wordt aan regen of 
ander vocht! Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Indien het apparaat toch in 
het water gevallen zou zijn, 
trek dan eerst de stekker 
uit het stopcontact en haal 
dan het apparaat eruit! Ge-
bruik het apparaat daarna 
niet meer, maar laat het 
eerst controleren door een 
erkend servicestation. Dit 
geldt ook als het snoer of 
het apparaat beschadigd 
is of als het apparaat ge-
vallen is. Gevaar voor een 
elektrische schok!

- Haal altijd de stekker uit 
het stopcontact als het ap-
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paraat niet gebruikt wordt 
en voor iedere reiniging 
of bij storingen! Nooit aan 
het snoer trekken!  
Gevaar voor een  
elektrische schok!

- Let erop dat het snoer 
of het apparaat nooit op 
hete oppervlakken of in de 
buurt van warmtebronnen 
geplaatst wordt. Leg het 
snoer zo neer dat het niet 
in contact komt met hete 
of scherpe voorwerpen. 
Gevaar voor een  
elektrische schok!

- Knik het snoer in geen 
geval, want dit kan leiden 
tot een breuk in het snoer. 
Gevaar voor een  
elektrische schok!

- Gebruik het apparaat niet 
als u op een vochtige on-
dergrond staat of als uw 
handen of het apparaat nat 
zijn. Gevaar voor een  
elektrische schok!

- Open het apparaat nooit 
zelf en probeer in geen 
geval om met metalen 

voorwerpen in het apparaat 
te komen. Gevaar voor een 
elektrische schok!

Gevaren bij het gebruik van  
de luchtreiniger
- Dek het apparaat niet af 

terwijl u het gebruikt. Zorg 
voor voldoende vrije ruimte 
en een veilige afstand ten op-
zichte van wanden, plafonds 
en andere voorwerpen.

- De luchtinlaat- en luchtuit-
laatopeningen mogen niet 
afgedekt of geblokkeerd zijn. 
Houd altijd voldoende vrije 
ruimte en reinig de ventila-
tieopeningen regelmatig om 
verstopping van de ope-
ningen te voorkomen.

-  Steek geen voorwerpen in de 
luchtinlaat- of luchtuitlaat-
openingen of het apparaat. 
Let er ook op dat geen losse 
voorwerpen zoals gordijnen 
of ook lang haar, dassen enz. 
in de ventilatieopeningen 
komen, ze zouden door de 
luchtstroom aangezogen 
kunnen worden.

-  Er mogen geen voorwerpen 
op het apparaat gezet wor-
den.



98

- Als er een verlengsnoer 
gebruikt wordt, moet dit 
voldoen aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften.

- Als u het apparaat niet ge-
bruikt, trek dan altijd de stek-
ker uit het geaarde stopcon-
tact om gevaarlijke situaties 
te voorkomen.

- Zorg ervoor dat u bij het uit-
schakelen van het apparaat 
ook de stekker uit het geaar-
de stopcontact trekt, om het 
apparaat volledig van het net 
te koppelen.

- Zorg ervoor dat u het appa-
raat op een effen, stabiel, an-
tislip en droog oppervlak zet. 
Zet het apparaat niet direct 
tegen een wand of onder een 
hangkastje of dergelijke. Het 
apparaat heeft aan de bo-
venkant en aan de zijkanten 
voldoende vrije ruimte nodig.

- Gebruik alleen originele 
accessoires! Als er geen ori-
ginele accessoires gebruikt 
worden, is de kans op een 
ongeval groter. Bij ongevallen 
of schade met niet-originele 
accessoires vervalt elke aan-
spraak. Bij het gebruik van 
vreemde accessoires en de 
daaruit voortkomende scha-

de aan het apparaat vervalt 
elke aanspraak op garantie.

- Stel het apparaat niet bloot 
aan trillingen en schud het 
niet.

- Gebruik voor het reinigen 
nooit agressieve of schu-
rende reinigingsmiddelen 
of voorwerpen met scherpe 
randen.

- Het filter binnen in het ap-
paraat is in een aanvullende 
kunststof zak verpakt. Verwij-
der deze kunststof zak vóór 
gebruik van het apparaat.
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Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze 
bedieningshandleiding, op het apparaat en/of op de verpakking 
gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.

Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen! 

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt 
met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade

Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool

Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van 
veiligheidsklasse II.

Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de 
verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 
‚Afvalverwijdering‘).
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Voor het eerste gebruik

Controleer het apparaat na 
het uitpakken op volledig-
heid en eventuele transport-
schade om gevaarlijke situa-
ties te voorkomen. Gebruik 
het in geval van twijfel niet, 
maar neem in dat geval con-
tact op met onze klantenser-
vice. Het serviceadres vindt u 
in onze Garantiebepalingen 
en op de Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een ver-
pakking om het te beveiligen tegen 
transportschade.

• Haal het apparaat voorzichtig uit de 
verkoopverpakking.

• Verwijder alle onderdelen van de 
verpakking.

Belangrijke aanwijzing: Het filter bin-
nen in het apparaat is in een aanvul-
lende kunststof zak verpakt. Verwijder 
deze kunststof zak vóór gebruik van 
het apparaat.

• Trek de aanwezige beschermende 
folie van het bedieningspaneel (G).

• Verwijder de stofresten van de 
verpakking van het apparaat en alle 
accessoires volgens de opgaven in 
hoofdstuk „Onderhoud, reiniging en 
verzorging“.

Opbouw en montage
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Algemeen

Binnen in uw luchtreiniger bevindt zich 
een ventilator waarmee de ruimtelucht 
in het apparaat wordt getrokken en 
daar door een hoogwaardig filter wordt 
getrokken. Het filter ontdoet de lucht 
van aanwezige deeltjes zoals huisstof, 
pollen en rook, zodat het aandeel hier-
van in de ruimtelucht wordt geredu-
ceerd. Bovendien zorgt het in het filter 
aanwezige actieve koolfilter ervoor 
dat geuren in de lucht geneutraliseerd 
resp. verminderd kunnen worden.

Uw luchtreiniger beschikt bovendien 
over een functie voor automatisch 
bedrijf en een timerfunctie, waardoor 
een ongecompliceerd gebruik naar uw 
wensen mogelijk is. De in te schake-
len ionenfunctie maakt een efficiënte 
verwijdering van stofdeeltjes mogelijk 
en kan een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van uw welzijn.

Lichtring

Aan de onderkant van de behuizing 
bevindt zich een lichtring (F) die 
onafhankelijk van de uitgevoerde 
instellingen met verschillende kleuren 
aangeeft hoe hoog de kwaliteit van de 
lucht in de ruimte is m.b.t. vervuiling. 

Afhankelijk van de kwaliteit van de 
ruimtelucht brandt de lichtring (F) in de 
volgende kleuren.

Slechte  
kwaliteit

Lichtring (F) brandt 
rood

Middelmatige 
kwaliteit

Lichtring (F) brandt 
geel

Goede  
kwaliteit

Lichtring (F) brandt 
groen

Ionenfunctie

De luchtreiniger beschikt over een 
ionenfunctie waarmee ionen worden 
gevormd, dat wil zeggen dat in de 
lucht aanwezige deeltjes (atomen resp. 
moleculen) in het apparaat elektrisch 
geladen  geïoniseerd worden en via 
de ventilator in de ruimtelucht worden 
getransporteerd. Dit heeft tot gevolg 
dat deeltjes met verschillende lading 
en de ionen aan elkaar blijven plakken, 
waardoor ze gemakkelijker zakken in 
de lucht en zo niet meer in de ruimte-
lucht zweven.

Gebruik van het apparaat

Dek de ventilatieopeningen 
nooit af, want dat kan leiden 
tot oververhitting van het ap-
paraat. Houd voldoende af-
stand tot wanden of andere 
voorwerpen.

De volgende functietoetsen zijn te vin-
den op het bedieningspaneel (G) om 

Bediening
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de gewenste instellingen uit te kunnen 
voeren.

 AAN/UIT-toets (H) – hiermee 
schakelt u het apparaat in of 
schakelt u naar de stand-by- 
modus.

 Toets voor ionenfunctie (I) – 
met deze toets kunt u de ionen-
functie activeren of deactiveren.

 Toets voor ventilatorfunctie 
(J) – door op deze toets te druk-
ken, selecteert u de gewenste 
ventilatorstand “Sleep”  “Low” 

 “High” of schakelt u naar de 
functie voor automatisch bedrijf.

 Timertoets (K) – dient voor 
het selecteren van een bepaal-
de gebruiksduur. U kunt een 
korte-tijdbedrijf kiezen van 1, 2, 
4 of 8 uur.

 Filterwisseltoets (L) – brandt 
als het filter is opgebruikt en 
vervangen moet worden.

Belangrijke aanwijzing: Het filter bin-
nen in het apparaat is in een aanvul-
lende kunststof zak verpakt. Verwijder 
deze kunststof zak vóór gebruik van 
het apparaat.

•  Plaats het apparaat in de buurt van 
een geaard stopcontact (met een 
netspanning volgens het typeplaat-
je), zorg er daarbij voor dat het ge-

aarde stopcontact vrij toegankelijk 
is.

•  Let op een vlakke en droge stand-
plaats.

Controleer voor elk gebruik of alle 
ventilatieopeningen, roosters en filters 
vrij van vuil en niet geblokkeerd zijn. 
Reinig het apparaat en de accessoires 
indien nodig volgens het hoofdstuk 
“Onderhoud, reiniging en verzorging”.

• Sluit het apparaat aan op het geaar-
de stopcontact.

Er klinkt een akoestisch signaal en op 
het bedieningspaneel (G) lichten alle 
toetssymbolen en opschriften even 
op. Kort daarna schakelt het apparaat 
naar de stand-bymodus. De verlichting 
wordt uitgeschakeld, alleen de AAN/
UIT-toets (H) is zwak verlicht en geeft 
zo aan dat het apparaat is aangesloten 
op het stroomnet en klaar voor gebruik 
is.

• Druk op de AAN/UIT-toets (H) om 
het apparaat in te schakelen. De 
AAN/UIT-toets is nu helder verlicht 
en het apparaat begint te werken.

U kunt nu verdere instellingen uitvoe-
ren.

Ionenfunctie: De ionenfunctie is bij 
elke inschakeling van het apparaat 
geactiveerd. U kunt de ionenfunctie op 
elk moment uitschakelen door op de 
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toets voor de ionenfunctie (I) te druk-
ken en desgewenst ook weer activeren.

Ventilatorfunctie: Hiermee selecteert 
u de gewenste ventilatorinstelling. U 
kunt daarbij kiezen uit de volgende 
mogelijkheden.

 “Sleep”: Minimale ventilatorsnel-
heid voor een vrijwel geruisloos 
gebruik en minimale luchtdoor-
stroming. De verlichting van de 
lichtring (F) is bij deze instelling 
uitgeschakeld.

 “Low”: Lage ventilatorsnelheid 
voor geringe luchtdoorstroming.

 “High”: Hoge ventilatorsnelheid 
voor hoge luchtdoorstroming.

 “Auto”: Functie voor automatisch 
bedrijf –  
hierbij wordt de ventilatorsnel-
heid en daarmee de luchtdoor-
stroming automatisch aangepast 
aan de heersende luchtkwaliteit. 
Daarbij geldt:

Slechte kwaliteit 
(lichtring (F) 
brandt rood) 

Het apparaat 
werkt met hoge 
ventilatorsnelheid.

Middelmatige 
kwaliteit 
(lichtring (F) 
brandt geel)

Apparaat werkt 
met lage  
ventilatorsnelheid.

Goede kwaliteit 
(lichtring (F) 
brandt groen)

Apparaat werkt 
met minimale  
ventilatorsnelheid.

Timerfunctie: Het apparaat is uitge-
rust met een timerfunctie. Door op de 
timertoets (K) te drukken, activeert u 
de timerfunctie en kunt u door nog-
maals op de timertoets (K) te drukken 
kiezen tussen een bedrijfstijd van 1, 2, 4 
of 8 uur. De geselecteerde duur wordt 
weergegeven op het bedieningspaneel 
(G) (1 h, 2 h, 4 h, 8 h) en de timertoets 
(K) brandt. Na afloop van de ingestel-
de gebruiksduur wordt het apparaat 
uitgeschakeld resp. schakelt het 
apparaat naar de stand-bymodus. Als u 
de timerfunctie weer wilt uitschakelen, 
drukt u net zo vaak op de timertoets (K) 
tot de ingestelde tijd (1 h, 2 h, 4 h, 8 h) 
niet meer wordt weergegeven en de 
timertoets niet meer brandt.

Het apparaat moet na elk gebruik 
worden uitgeschakeld en worden los-
gekoppeld van het stroomnet door de 
stekker uit het stopcontact te trekken.

Filterwissel

Als het filter (E) het einde van zijn 
levensduur heeft bereikt en is opge-
bruikt, wordt dit aangegeven door het 
knipperen van de filterwisseltoets (L). 

Het filter (E) moet nu worden vervan-
gen door een nieuw filter. Ga hiervoor 
als volgt te werk:

• Schakel het apparaat uit en trek de 
stekker uit het stopcontact.  
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• Open nu de filterafdekking (D) aan 
de onderkant van de behuizing door 
de afdekking iets naar rechts richting 
de markering “grendel geopend” te 
draaien en dan van het basisappa-
raat (A) te halen. 

• Haal nu het filter (E) uit het basisap-
paraat (A) en plaats een nieuw filter, 
dat u bij onze klantenservice hebt 
besteld, in het apparaat.

• Plaats de filterafdekking (D) daarna 
weer zodanig dat de driehoek op 
de filterafdekking die zich dichter 
bij het symbool “grendel gesloten” 
bevindt op één lijn ligt met de drie-
hoek op het basisapparaat (A).

• Vergrendel de filterafdekking (D) 
nu door deze naar links te draaien 
richting het symbool “grendel geslo-
ten” tot de filterafdekking hoor- en 
voelbaar vastklikt en vergrendeld is.

• Druk daarna ca. 3 seconden op de 
filterwisseltoets (L) om de filterwissel 
te bevestigen. Er klinkt een akoes-
tisch signaal en de verlichting van de 
filterwisseltoets (L) gaat uit.

• Nu kunt u het apparaat weer ge-
woon gebruiken.

Aanwijzing: Reservefilters kunt u  
bestellen bij onze klantenservice.  
De contactgegevens vindt u op de 
garantiekaart.
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Storing: Oorzaak: Oplossing: 

Het apparaat doet 
helemaal niets.

De stekker van het 
apparaat zit niet in het 
geaarde stopcontact.

Doe de stekker in het  geaarde 
stopcontact.

Het apparaat heeft 
zichzelf tijdens de 
werking uitgescha-
keld.

Het filter is opgebruikt en 
moet worden vervangen.

Vervang het opgebruikte filter 
door een nieuw filter conform 
de informatie in de paragraaf 
“Filterwissel”.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. 
Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-
bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend 
sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp 
aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen.  
Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze  
startpagina www.gt-support.de.

Storing en oplossing



1716

Trek altijd de stekker uit het 
stopcontact en laat het appa-
raat helemaal afkoelen, voor-
dat u het reinigt en opbergt! 
Gevaar voor een elektrische 
schok!

Let erop dat er geen vloeistof 
binnen in het apparaat komt. 
Het apparaat nooit in water 
dompelen. Gevaar voor een 
elektrische schok!

Gebruik voor het reinigen 
nooit scherpe of schurende 
reinigingsmiddelen of voor-
werpen met scherpe randen.

• Voor het reinigen van de buitenkant 
van het apparaat gebruikt u een 
droge, eventueel iets vochtige, goed 
uitgewrongen doek. 

• Vervolgens goed droog wrijven.

Reiniging van de  
ventilatiegleuven

Verwijder stof en vuil regelmatig met 
een geschikte, zachte borstel voorzich-
tig van de ventilatieopeningen.

Onderhoud, reiniging en verzorging
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Technische gegevens
Nominale spanning: 220-240 V~

Nominale frequentie: 50 Hz

Nominaal vermogen: 30 W

Veiligheidsklasse: II 

De verpakking van het product 
bestaat uit te recyclen materia-
len. Het verpakkingsmateriaal 
kan voor recycling afgegeven 
worden op openbare inzamel-
plaatsen.

Oude apparaten horen niet 
bij het huisvuil! 
In overeenstemming met wet-
telijke voorschriften moet het 
oude apparaat aan het einde 
van zijn levensduur ingeleverd 
worden bij een geschikte op-
slag voor afval. Op die manier 
worden de waardevolle stof-
fen in oude apparaten herge-
bruikt en wordt het milieu ge-
spaard. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
de verantwoordelijke ge-
meentelijke instantie of uw 
plaatselijk afvalverwerkings-
station.

Verwijdering
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0900 44 666 44 

Mail: gt-support 
@teknihall.be

KLANTENSERVICE

gratis klantenservice

Fax:     +32 03 605 50 43

© Copyright
Nadruk of verveelvoudiging  
(ook van delen) alleen met toestemming van:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

2021

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,  
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen  
van het auteursrecht is zonder toestemming van  
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,  
vertalingen, microverfilmingen en het  
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur: 
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland


