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In een notendop
In dit boekje staat alles wat je nodig hebt om je internet 

thuis te upgraden naar myndr wifi. We leggen uit hoe je 

de knop aansluit op je internet, we vertellen je wat de 

verschillende standen van de knop zijn en geven tips voor 

het dagelijks gebruik. Achterin lees je over onze filosofie en 

tot slot over de garantie.

We hebben ons uiterste best gedaan om de installatie van 

myndr zo gemakkelijk mogelijk te maken. Kom je er toch 

niet uit? Bel ons op 085 - 130 38 14 of mail naar  

service@myndr.nl
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Myndr installeren

Myndr installeren
Stap 1
Verbind de myndr wifi door middel van de 

netwerkkabel aan je bestaande router. De kabel 

moet in de onderste poort, bij de wereldbol. 
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Verbind het ene uiteinde van de USB-kabel met de stekker, 

het andere uiteinde met de router. 

Stop de stekker in het stopcontact.

Stap 2

�
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Plaats de batterijen in je myndr switch (de druppelvormige 

knop) en hang hem op een handige en duidelijk zichtbare 

plek in een ruimte waar iedereen komt. Je kunt de switch 

ophangen met dubbelzijdig tape of met de schroeven. 

Stap 3

Tip: besluit je te gaan boren, gebruik 

dan de handige meethulp die onderin de 

verpakking zit. Zo weet je exact waar je 

moet boren en hangt de switch precies 

waterpas!
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Om te voorkomen dat je oude wifi-signaal nog te 

gebruiken is, kun je dat het beste uitzetten of het 

wachtwoord wijzigen. Op onze website leggen we je stap 

voor stap uit hoe je dit bij jouw router doet. Ga naar myndr.

nl/wifi-uitzetten of scan (met je mobiele telefoon) deze 

QR code:

Als je er niet uitkomt, om wat voor reden dan ook:

mail ons op service@myndr.nl of 

bel ons op 085 - 1303814. 

Stap 4
Verbind je apparaten met het nieuwe myndr 

wifi-netwerk met behulp van de gegevens op het 

stickervel.

Je blijft gewoon bij je huidige provider. Je maakt het 

internet alleen gezonder en menselijker, zodat het 

beter aansluit op de behoeftes van alledag. 

Stap 5 - laatste stap
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Vijf
   standen
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Vijf
   standen

Myndr kent 5 standen. De standen werken 
als dakpannen: iedere stand blokkeert dus 
steeds iets meer dan de vorige stand. 

Zo. Je hebt myndr wifi thuis geïnstalleerd. 
Het ingewikkeldste heb je achter de rug. 
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Malware

18+

Social Media

Gaming

Streaming video

Streaming audio

E-mail 

Telefoon  

aanuit

Alles aan
Internet zoals je het gewend was

Stand 5

Met de knop in deze stand is het internet even snel, even 

toegankelijk (en even afleidend ;-) ) als jullie gewend zijn. 
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Malware

18+

Social Media

Gaming

Streaming video

Streaming audio

E-mail 

Telefoon  

aanuit

Veilig en vrij
Zorgeloos internet

Stand 4

In één handomdraai pas je het internet aan. Gok-

websites, gewelddadige websites en porno worden  

zoveel mogelijk gefilterd, zo maak je het internet veilig 

voor je gezin. 
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Malware

18+

Social Media

Gaming

Streaming video

Streaming audio

E-mail 

Telefoon  

aanuit

Ongestoord ontspannen
Waar je zin in hebt, zonder onderbreking

Stand 3

Hoe lekker is het om je te verliezen in een film of game? 

Alleen, of samen met je vrienden of je gezin. Zet de knop 

op stand 3 en geniet, terwijl social media en messaging op 

afstand gehouden wordt.
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Malware

18+

Social Media

Gaming

Streaming video

Streaming audio

E-mail 

Telefoon  

aanuit

Werken zonder afleiding
Alleen dat wat je echt nodig hebt 

Stand 2

Je (huis)werk maak je tegenwoordig bijna altijd op de 

computer. Internet kan dan bijzonder afleidend zijn. 

Zet de knop op stand 2, zodat jullie je beter kunnen 

concentreren.
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Werken zonder afleiding
Alleen dat wat je echt nodig hebt 



Malware

18+

Social Media

Gaming

Streaming video

Streaming audio

E-mail 

Telefoon  

aanuit

Even niet online
Alle aandacht voor elkaar

Stand 1

Samen eten betekent ook de dag bespreken, zonder 

gestoord te worden door prikkels van buiten. Zet de myndr 

switch op stand 1 en geniet van volledige aandacht voor 

elkaar.

18 Stand 1
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20 Aan de slag met myndr

Aan de slag met myndr
Als je nu echt niet weet hoe je het digital detoxen 
samen aan zou moeten pakken, hier een suggestie:

Ga met z’n allen rond de keukentafel zitten en 

bespreek wat jullie wel of niet goed vinden met 

betrekking tot het internetgebruik. Bepaal samen de 

regels die het beste voor jullie werken en hou elkaar 

eraan. Zorg ervoor dat je je als ouder ook aan de regels 

kunt houden.

Breek de dag bijvoorbeeld op in delen. Zet in die 

dagdelen de knop op een bepaalde stand:

- vanaf opstaan tot school staat de knop op stand 1.

-  tijdens huiswerk staat de knop op stand 2.

- na het huiswerk de knop even op stand 4.

-  als jullie aan het eten zijn, de knop op stand 1.

- na het avondeten gaat de knop op stand 3.

Bespreek dingen die jullie leuk vinden om samen te 

doen. Je gaat namelijk tijd overhouden. 

Vergeet niet elkaar een complimentje te geven als het 

goed gaat!
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Onze motivatie
Wij zijn de myndr switch gaan ontwikkelen omdat 
we geloven dat onze relatie met internet stukken  
beter kan.

Als eerste stap gaan we onze aandacht beter bewaken 

door beter gereedschap te ontwikkelen. Daarnaast gaan 

we aan digitale leveranciers zoals internetproviders 

duidelijk maken dat we een andere relatie met internet 

willen. Zodat je kinderen na school hun huiswerk kunnen 

maken met minder afleidingen. Dat social media stil blijft 

als je bij vrienden zit. Of dat je die app van je collega niet 

tijdens het eten krijgt.

De myndr switch is voor ons pas het begin. 

We gaan dit jaar verder in gesprek met telefoon- en 

internetproviders en andere online bedrijven. We vinden 

namelijk dat techbedrijven hun verantwoordelijkheid 

moeten nemen en veel beter moeten gaan luisteren  

naar onze wensen. 

Zo werken we op meerdere manieren aan een duurzamere 

relatie met het internet.
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Over de techniek
Door de druppelvormige myndr switch te draaien, geef je 

aan wat van internet bij jullie wel of juist niet welkom is. 

Zo maak je in een handomdraai je “deurbeleid” bekend, 

zodat digitale producten en diensten zich beter kunnen 

gaan houden aan jouw dagelijkse behoefte.

Vergelijk het met een digitale JA/NEE sticker. Om ervoor 

te zorgen dat je geen ongewenste zaken binnen krijgt, 

moet je dat natuurlijk wel aan je leveranciers laten zien. 

Hieronder zie je hoe dat er dan uitziet.

De myndr wifi, een filter dat je met een kabeltje op de 

router aansluit, treedt vervolgens op als persoonlijk portier, 

en zorgt ervoor dat de zaken die op dat moment even niet 

welkom zijn, ook echt niet binnenkomen. Zo hebben alle 

apparaten die je op je nieuwe myndr wifi aansluit alleen 

dát internet wat je zelf wilt
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Privacy
Het waarborgen van privacy, het beschermen van jouw 

persoonlijke informatie, is het makkelijkst als er zo min 

mogelijk wordt verzameld. Daarom hebben wij myndr 

zo gemaakt dat alleen de stand van de myndr switch 

voor ons inzichtelijk is, maar niet te koppelen is aan 

personenen.

Extra services en diensten
Om gebruik te maken van extra diensten hebben wij 

soms wel persoonlijke gegevens nodig. Bij het aanmelden 

hiervoor vertellen we je precies waarom we welke 

gegevens nodig hebben en hoe we hiermee omgaan.  

Je kan myndr altijd gebruiken zonder je aan te melden. 

Hoe dan ook mogen we jouw informatie nergens anders 

voor gebruiken zonder jouw expliciete goedkeuring.

100% privé
Een andere voorzorgsmaatregel die wij hebben getroffen 

om je privacy te beschermen is dat het filteren volledig 

binnen jullie eigen huis gebeurt en achter (of na) de 

router van jullie internetprovider, zonder dat er iets 

wordt bijgehouden. En meekijken kan al helemaal niet. 

Myndr vormt daardoor geen privacy risico en al jullie 

internetverkeer blijft 100% privé.
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Garantievoorwaarden

Myndr van Internetswitch B.V.

Artikel 1. Definities
1.1 In deze garantievoorwaarden worden de hiernavolgende definities gebruikt:

a.  Internetswitch: de gebruiker van deze garantievoorwaarden: Internetswitch B.V. 
gevestigd aan de Marspoortstraat 13 te Zutphen, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder KvK-nummer 69503370;

b.  klant: de persoon die het product van Internetswitch heeft afgenomen;
c.  product: de Myndr Switch en/of Myndr Filter, die bestaat uit een netwerkfilter en 

een bedieningsknop, die door Internetswitch is geleverd.

Artikel 2.  Afwijken van de garantievoorwaarden
2.1 Afspraken die afwijken van deze garantievoorwaarden kunnen alleen schriftelijk of 

via de e-mail worden overeengekomen.

Artikel 3.  Garantie
3.1 Internetswitch verleent op het product een garantie van 1 jaar.
3.2 De garantie geldt binnen Nederland.
3.3 Het verlenen van de garantie laat de rechten en de vorderingen die de wet de klant 

toekent onverlet.
3.4 De factuur is het garantiebewijs.
3.5 De garantie start op de factuurdatum.
3.6 De klant dient Internetswitch de mogelijkheid te geven reparatiewerkzaamheden 

in het kader van de garantie uit te voeren. De kosten van reparatiewerkzaamheden 
aan het product die de klant door een derde heeft laten uitvoeren worden niet door 
Internetswitch vergoed.

3.7 Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden verlengt de garantieperiode niet.

Artikel 4. Beroep op de garantie
4.1 Indien de klant een beroep wenst te doen op de garantie, dan dient de klant dat zo 

spoedig mogelijk nadat de klant het gebrek aan het product heeft ontdekt aan de 
klantenservice van Internetswitch kenbaar te maken. 

4.2 De klantenservice van Internetswitch is bereikbaar via:
a. het e-mailadres: service@internetswitch.nl
b. het telefoonnummer: 085-1303814

4.3 De klant dient duidelijk aan te geven wat het gebrek is dat verholpen dient te 
worden. De klant dient op verzoek van Internetswitch de factuur van het product 
waarop de garantieclaim betrekking heeft via de e-mail naar Internetswitch te 
sturen.

4.4 Het product dat ter reparatie of vervanging wordt aangeboden, dient opgestuurd te 
worden naar:

Internetswitch B.V.
Marspoortstraat 13
7201 JA Zutphen

 
4.5 Indien Internetswitch de garantieclaim van de klant accepteert, dan zal 

Internetswitch binnen een redelijke termijn kosteloos, naar zijn keuze, het product 
repareren of vervangen. Het gerepareerde product of het vervangend product wordt 
opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres. In een dergelijk geval worden 
de verzendkosten die de klant gemaakt heeft om het product naar Internetswitch 
te sturen, door Internetswitch vergoed.

Artikel 5.  Afwijzen van de garantieclaim
5.1  Een beroep op de garantie wordt afgewezen indien:

a. het product niet is gebruikt overeenkomstig de gebruiksinstructies;
b. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van het 

product;
c. er sprake is van aantoonbare beschadigingen aan het product, zoals krassen en 

deuken, die niet direct na de levering door de klant aan Internetswitch kenbaar 
zijn gemaakt;

d. het product niet is gebruikt voor het doel waarvoor het product bestemd is;
e. gebreken aan het product veroorzaakt zijn door van buitenkomende 

omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, waterschade, reinigingsmiddelen 
en vuilophoping;

f. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door 
Internetswitch zijn geleverd;
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g. het product langere tijd aan direct zonlicht of aan een hoge temperatuur (hoger 
dan 450) is blootgesteld. 

5.2 Indien de garantieclaim wordt afgewezen, dan wordt dat zo spoedig mogelijk aan 
de klant kenbaar gemaakt. 

5.3 Als het beroep op de garantie wordt afgewezen, dan worden de kosten voor het 
sturen van het product naar Internetswitch niet vergoed.

Artikel 6. Kosten indien de garantieclaim is afgewezen of  
indien de garantie is verlopen

6.1 Alle kosten van reparatie of vervanging van het product zijn voor rekening van de 
klant indien:
a. de garantieclaim wordt afgewezen;
b. de garantietermijn 1 jaar of langer is verstreken;
c. de garantietermijn korter dan 1 jaar is verstreken en een van de situaties 

genoemd in artikel 5.1 van toepassing is.
6.2 Indien het product korter dan 1 jaar na het verstrijken van de garantietermijn 

gerepareerd of vervangen dient te worden en niet een van de situaties genoemd 
in artikel 5.1 van toepassing is, dan wordt een evenredig deel van de reparatie- of 
vervangingskosten aan de klant in rekening gebracht. Bij deze berekening wordt 
uitgaan van het moment dat de klant het gebrek aan Internetswitch meldt. 

 (Voorbeeld: De klant meldt 1 maand na het verstrijken van de garantietermijn 
het gebrek, dan wordt 8,33% van de reparatie- of vervangingskosten aan de 
klant in rekening gebracht en als de klant 6 maanden na het verstrijken van 
de garantietermijn het gebrek meldt, dan wordt 50% van de reparatie- of 
vervangingskosten aan de klant in rekening gebracht.)

6.3 Indien artikel 6.2 van toepassing is, dan worden de verzendkosten voor het sturen 
van het product naar Internetswitch door Internetswitch vergoed.

6.4 Indien artikel 6.1 of artikel 6.2 van toepassing is, dan stuurt Internetswitch de klant via 
de e-mail een prijsopgave voor de reparatie- of vervangingskosten. 

6.5 Nadat de klant akkoord is gegaan met deze prijsopgave, wordt het product 
gerepareerd of vervangen en wordt het gerepareerde product of het vervangend 
product opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres. 

6.6 Indien de klant niet akkoord gaat met de prijsopgave, dan kan het product op 
verzoek van de klant en voor zijn rekening door Internetswitch naar de klant worden 
teruggestuurd.

Veiligheid en regelgeving voor  
de Myndr switch en Myndr filter

Hieronder vindt u belangrijke informatie over veiligheid en regelgeving die u wordt geacht 
te lezen voordat u de Myndr switch en/of de Myndr filter gebruikt. Een online versie van dit 
document is te vinden op myndr.nl/legal

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

LEES DIT VÓÓR GEBRUIK OM DE KANS OP PERSOONLIJK LETSEL, ONGEMAK, SCHADE AAN 
EIGENDOMMEN EN ANDERE POTENTIËLE GEVAREN TE VERKLEINEN.

Gebruik
Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen om beschadiging van uw apparaat, 
accessoires of aangesloten apparaten te voorkomen en om het risico op persoonlijk letsel, 
ongemak, schade aan eigendommen of andere mogelijke gevaren te voorkomen.
 
Ga voorzichtig om met uw Myndr switch en Myndr filter. Het apparaat kan beschadigen 
als u het uit elkaar haalt, laat vallen, buigt, verbrandt, plet of doorboort.  Het gebruik van 
een beschadigd apparaat kan leiden tot oververhitting of letsel. Stel de Myndr switch of 
Myndr filter niet bloot aan vloeistof, aangezien vloeistof kan zorgen voor kortsluiting en 
oververhitting. Probeer de Myndr switch of Myndr filter niet te drogen met een externe 
warmtebron als het apparaat nat wordt. Uw Myndr switch en Myndr filter zijn ontworpen om 
binnenshuis in een droge omgeving te functioneren.
 
De Myndr switch en Myndr filter werken het beste bij een omgevingstemperatuur tussen 
0° en 35° C en moeten worden bewaard bij een omgevingstemperatuur tussen -20° en 
60° C. Laat uw Myndr switch of Myndr filter niet achter op plaatsen waar de temperatuur 
hoger kan zijn dan 60° C, zoals op het dashboard van uw auto of in de buurt van een 
verwarmingsrooster, aangezien dit het product kan beschadigen of oververhitten en 
risico op brand kan veroorzaken. Houd uw Myndr switch en Myndr filter uit de buurt van 
warmtebronnen en direct zonlicht. Als uw apparaat te warm wordt, koppelt u het los van de 
voedingsbron als het daarop is aangesloten of verwijdert u de batterijen, verplaatst u het 
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naar een koelere plaats en gebruikt u het pas weer nadat het is afgekoeld.

Als uw Myndr switch of Myndr filter niet goed werkt of is beschadigd, neemt u contact op met 
de klantenservice en gebruikt u uw Myndr switch en Myndr filter niet.

Reparatie en onderhoud
Probeer de Myndr switch of Myndr filter niet zelf te repareren.
 
De Myndr switch of Myndr filter mag alleen worden gerepareerd door Myndr of een door 
Myndr geautoriseerde serviceprovider. Reparaties of aanpassingen door onbevoegde 
personen kunnen leiden tot definitieve beschadiging van het apparaat en kunnen van 
invloed zijn op uw garantiedekking en bevoegdheden overeenkomstig de toepasselijke 
regelgeving. Neem voor geautoriseerde service contact op met de klantenservice. Ga voor 
online hulp en ondersteuning naar myndr.nl/help

De Myndr switch van stroom voorzien
Zorg ervoor dat de Myndr switch goed is geventileerd wanneer deze wordt gebruikt. Het 
gebruik van beschadigde batterijen of het gebruik van deze accessoires terwijl ze vochtig 
zijn, kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of beschadiging van de Myndr switch 
of andere eigendommen.  Als u batterijen in de Myndr switch plaatst, zorgt u ervoor dat de 
batterijen nieuw en van dezelfde fabrikant zijn. Dit product is bestemd voor gebruik met 2 
AA batterijen.  
 
Voorzie de Myndr switch alleen van stroom met de bijgeleverde batterijen of geschikte 
AA batterijen. Als u niet de juiste batterijen gebruikt, kan dat leiden tot brand, elektrische 
schokken, letsel of schade aan het apparaat en de batterijen.

De Myndr filter van stroom voorzien
Zorg ervoor dat de voedingsadapter en de Myndr filter goed zijn geventileerd wanneer ze 
worden gebruikt. Het gebruik van beschadigde kabels of een beschadigde voedingsadapter 
of het gebruik van deze accessoires terwijl ze vochtig zijn, kan leiden tot brand, elektrische 
schokken, letsel of beschadiging van de Myndr filter of andere eigendommen.  Als u de 
Myndr filter aansluit via de voedingsadapter, zorgt u ervoor dat de voedingsadapter wordt 
aangesloten op een stopcontact dat eenvoudig toegankelijk is en in zich de buurt van de 
Myndr filter bevindt. Dit product is bestemd voor gebruik met een gecertificeerde beperkte 
stroomvoorziening (met het label LPS) volgens IEC 60950-1 en stroomvoorziening klasse 1 
(PS1) volgens IEC 62368-1, nominaal: 5 volt gelijkstroom, maximaal 2 Amp.  
 
Voorzie de Myndr filter alleen van stroom met de bijgeleverde voedingsadapter en kabel 
of geschikte accessoires. Als u niet de juiste accessoires gebruikt, kan dat leiden tot brand, 
elektrische schokken, letsel of schade aan het apparaat en de accessoires.

Langdurige blootstelling aan warmte
De Myndr switch en Myndr filter en de voedingsadapter genereren tijdens normaal gebruik 
warmte en voldoen aan de geldende normen en limieten voor oppervlaktetemperatuur. 
Vermijd langdurig, direct of indirect contact met de huid wanneer het apparaat wordt 
gebruikt, omdat langdurige blootstelling van de huid aan hete oppervlakken kan leiden tot 
ongemak of brandwonden. Slaap niet op uw apparaat of de voedingsadapter en bedek 
ze niet met een deken of een kussen. Houd hier rekening mee als u een aandoening heeft 
waardoor u warmte tegen uw huid niet goed kunt waarnemen.

Storing van medische apparaten
Dit apparaat bevat radiozenders en andere onderdelen die elektromagnetische velden 
uitzenden en het apparaat bevat magneten. Deze elektromagnetische velden en 
magneten kunnen storingen veroorzaken in pacemakers of andere geïmplanteerde 
medische apparaten. Houd het apparaat altijd op meer dan zestien centimeter afstand 
van het huidoppervlak in de buurt van de pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch 
apparaat. Neem voordat u de Myndr switch en Myndr filter gebruikt contact op met uw 
arts als u vragen heeft over het gebruik van uw Myndr-apparaat in combinatie met of in de 
buurt van uw pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat. Als u vermoedt 
dat dit apparaat storingen veroorzaakt in uw pacemaker of een ander geïmplanteerd 
medisch apparaat, haalt u de stekker van uw Myndr filter uit het stopcontact, de batterijen 
uit uw Myndr switch en neemt u contact op met uw arts voor specifieke informatie over uw 
medische apparaat.

Explosieve atmosferen
Gebruik, bewaar of vervoer uw Myndr switch en Myndr filter niet op plaatsen waar 
ontvlambare stoffen of explosieven zijn opgeslagen (bijvoorbeeld in benzinestations, 
brandstofdepots of chemische fabrieken). Gebruik uw apparaat niet op plaatsen waar met 
explosies wordt gewerkt of in een explosiegevaarlijke omgeving, zoals in gebieden waar 
de lucht hoge niveaus van ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals graan, 
stof of metaalpoeder) bevat. Op dergelijke plaatsen kunnen vonken een explosie of brand 
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veroorzaken, wat kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel. Neem alle meldingen en borden 
in acht waar deze gevaren aanwezig kunnen zijn.

Correct gebruik
Volg deze richtlijnen wanneer u uw Myndr switch en Myndr filter gebruikt, opbergt, 
schoonmaakt of weggooit:

Bedrijfstemperatuur
Gebruik uw Myndr switch en Myndr filter of de bijbehorende voedingsadapter niet bij een 
omgevingstemperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 35 °C. Als de binnentemperatuur van 
het apparaat de normale bedrijfstemperatuur overschrijdt, kunt u het volgende gedrag 
verwachten, terwijl het apparaat probeert de temperatuur te regelen: verminderde prestaties 
en connectiviteit, het apparaat kan niets weergeven of het apparaat wordt opnieuw 
opgestart. U kunt het apparaat mogelijk niet gebruiken wanneer het de temperatuur regelt. 
Verplaats het apparaat naar een koelere locatie en wacht enkele minuten voordat u het 
opnieuw probeert te gebruiken.  

Onderhoud en reiniging
Koppel het apparaat en de voedingsadapter los of verwijder de batterijen voordat u deze 
schoonmaakt, tijdens onweer of wanneer u deze lange perioden niet gebruikt. Gebruik een 
schone, zachte en droge doek om het apparaat en de accessoires te reinigen.
Gebruik geen chemisch reinigingsmiddel, poeder of andere chemische middelen (zoals 
alcohol of benzeen) om de Myndr switch en Myndr filter en de accessoires schoon te maken.

Connectoren en poorten
Trek aan de voedingsadapter wanneer u deze uit een stopcontact haalt. Trek nooit aan de 
kabel. Het is belangrijk dat u de USB-kabel of UTP-kabel niet draait, knikt of afklemt en dat 
u een connector niet met kracht in een poort duwt. 
Magnetische velden
Plaats geen media met magneten of media die gevoelig zijn voor magnetisme in de buurt 
van dit product of de bijbehorende oplaadkabel. Voorbeelden hiervan zijn creditcards, 
bankpassen, audio-/videobanden of magnetische geheugenapparaten. Hierdoor kunnen 
de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, verloren gaan. Media met informatie die 
gevoelig zijn voor magnetisme moeten ten minste zestien centimeter van dit apparaat af 
worden gehouden.

Regelgeving

Overheidsvoorschriften
Specifieke overheidsvoorschriften en markeringen voor certificering en naleving voor de 
Myndr switch vindt u op de muurplaat. Specifieke overheidsvoorschriften en markeringen 
voor certificering en naleving voor de Myndr filter vindt u op de onderkant van het apparaat.

EU-conformiteitsverklaring
Internetswitch B.V. 
Marspoortstraat 13, 7201 JA Zutphen

Deze conformiteitsverklaring is verstrekt voor:
1.  Modelnummer: MS-A3. Productnaam: Myndr switch. Door deze EU-verklaring gedekt 

serienummer van MS-A3:
2.  Modelnummer: MF-G2. Productnaam: Myndr filter. Door deze EU-verklaring gedekt 

serienummer van MF-G2: 282300049152 t/m 282300053148
 
Wij, Internetswitch B.V., verklaren naar onze verantwoordelijkheid dat de hierboven 
genoemde producten voldoen aan de essentiële vereisten van de volgende richtlijnen voor 
de Europese Unie:
Het onderwerp van de verklaring zoals hierboven beschreven voldoet aan de volgende 
richtlijnen:
2014/30/EU, 2014/35/EU, (EU) 2017/2102 (aanpassing op 2011/65/EU).
 
Ondertekend voor en namens Internetswitch B.V.

Maarten Wolzak
Directeur
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