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Bedankt voor uw aanschaf van deze mobiele telefoon.

Lees alle voorzorgsmaatregelen en deze handleiding zorgvuldig door
voordat u het apparaat in gebruik neemt om veilig en gepast gebruik te
waarborgen.
De inhoud, afbeeldingen en schermopnames in deze handleiding kunnen
afwijken van het feitelijke product.
Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of
doorgegeven in enigerlei vorm, digitaal of mechanisch, met inbegrip van
fotokopiëren, opnemen of opslaan in een informatiesysteem.

Copyright © 2016 Alle rechten zijn voorbehouden
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Veiligheidsmaatregelen
Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om uzelf ervan te verzekeren dat u
de mobiele telefoon juist gebruikt.
1.

Niet met de mobiele telefoon botsen, gooien of erin prikken. Voorkom
vallen, in elkaar drukken en buigen van de mobiele telefoon.

2.

Sommige onderdelen van uw mobiele apparaat zijn van glas gemaakt. Dit
glas kan breken als uw mobiele apparaat op een hard oppervlak valt of te
maken krijgt met een aanzienlijke impact. Als het glas breekt, mag u dit
niet aanraken of proberen te verwijderen. Staak het gebruik van uw
mobiele apparaat tot het glas vervangen is door een geautoriseerde
dienstverlener.

3.

Pas de telefoon niet aan en zet het niet opnieuw in elkaar. Dompel de
telefoon niet onder in water of andere vloeistoffen en stel het niet bloot
aan vuur, explosies of andere gevaren.

4.

De gebruikstemperatuur zal -20°C~+60°C zijn.

5.

Temperaturen kunnen fluctueren. Daardoor kan er sprake zijn van een
toename of afname in druk, die ten koste gaat van de geluidskwaliteit.
Open de kapjes om de lucht vrij te laten.

6.

Gebruik de mobiele telefoon niet in een vochtige omgeving zoals een
badkamer. Voorkom dat de mobiele telefoon doordrenkt raakt of wordt
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gereinigd in een vloeistof.
7.

U hebt zojuist een mobiele telefoon aangeschaft die voldoet aan de
IP67-norm. Met het oog op optimaal gebruik en waterbestendigheid moet
u zorgen dat alle doppen van openingen en de cover goed gesloten zijn.

8.

Open de cover van de telefoon niet als deze in het water ligt of in een zeer
vochtige omgeving.

9.

De rubberen afdichting op de cover is een belangrijk onderdeel van het
toestel. Wees voorzichtig wanneer u de cover opent en sluit, zodat de
rubberen afdichting niet beschadigt. Zorg ervoor dat de afdichting vrij is
van resten, zoals zand of stof, om schade aan het toestel te voorkomen.

10. De cover en de doppen van openingen kunnen losraken door vallen of
schokken. Zorg dat alle covers goed aansluiten en sluiten.
11. Als het toestel ondergedompeld is geweest in water, of de microfoon of de
luidspreker nat zijn, is het geluid tijdens een gesprek mogelijk minder
helder. Zorg dat de microfoon en luidspreker schoon en droog zijn door ze
af te vegen met een droge doek.
12. Als het toestel nat wordt, droogt u het grondig af met een zachte, schone
doek.
13. De waterbestendigheid van het toestel kan in bepaalde situaties tot lichte
vibraties leiden. Dergelijke vibraties, bijvoorbeeld wanneer het volume
hoog staat, hebben geen negatieve invloed op de prestaties van het
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toestel.
14. Demonteer het toestel niet en gebruik geen apparatuur die het
waterbestendige folie van de microfoon of luidsprekers zou kunnen
beschadigen.
15. Gebruik een droge, zachte doek om de mobiele telefoon schoon te maken;
gebruik geen water, alcohol, schoonmaakmiddel of andere chemische
stoffen.
16. Schakel de mobiele telefoon niet in wanneer het gebruik ervan verboden is
of de telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.
17. Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het rijden.
18. Volg

in

ziekenhuizen

en

gezondheidsinstellingen

alle

regels

en

reglementen. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van medische
apparatuur.
19. Schakel de mobiele telefoon uit in vliegtuigen. De telefoon kan storingen
veroorzaken in de bedieningsapparatuur van het vliegtuig.
20. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische
precisie-instrumenten. De telefoon kan de werking van deze instrumenten
verstoren.
21. Probeer de telefoon of accessoires ervan niet te demonteren. Alleen
gekwalificeerd personeel mag de telefoon onderhouden of repareren.
22. Plaats de mobiele telefoon of accessoires niet in houders met een krachtig
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elektromagnetisch veld.
23. Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele telefoon.
De erop opgeslagen informatie kan worden gewist door de straling van de
telefoon.
24. Maak een back-up van belangrijke gegevens. Reparaties of andere
oorzaken kunnen leiden tot dataverlies.
25. Koppel de mobiele telefoon niet los tijdens het formatteren van het
geheugen of tijdens het versturen van bestanden. Anders kan dit leiden
tot een programmastoring of schade aan bestanden.
26. De telefoon mag alleen aangesloten worden op een USB-interface van de
USB 2.0-versie.
27. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van direct zonlicht. Stel de mobiele
telefoon niet bloot aan hoge temperaturen en gebruik het niet in de buurt
van ontbrandbare gassen zoals bij een benzinestation.
28. Houd de telefoon en accessoires uit de buurt van kinderen. Laat kinderen
de telefoon niet gebruiken zonder uw toezicht.
29. Houd de telefoon en oplader buiten bereik van kinderen. Laat kinderen de
telefoon, batterij of oplader niet gebruiken zonder toezicht.
30. Houd kinderen uit de buurt van kleine telefoonaccessoires om verstikking
of het blokkeren van de slokdarm als gevolg van inslikken te voorkomen.
31. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om de kans op
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ontploffing te voorkomen.
32. Respecteer alle wetten en reglementen voor het gebruik van draadloze
apparaten. Respecteer de privacy en rechten van anderen wanneer u het
draadloze apparaat gebruikt.
33. Leef de relevante instructies in deze handleiding strikt na wanneer u de
USB-kabel gebruikt. Anders kunnen de telefoon of uw pc beschadigd
raken.
34. Deze handleiding is alleen als naslagwerk bedoeld. Raadpleeg het
materiële object als standaard.
35. Houd het apparaat op ten minste 15 cm van een pacemaker om storingen
te voorkomen.
36. Houd het apparaat aan de tegenovergestelde zijde, uit de buurt van het
implantaat, om de kans op storing in de pacemaker te voorkomen.
37. Bij langdurig gebruik van vol volume van de mobiele audiospeler kan het
gehoor van de gebruiker beschadigen.
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Gehoorbescherming
1. Deze telefoon voldoet aan de geldige regelgeving voor de
beperking van het maximale uitvoervolume. Langdurig luisteren
met een hoofdtelefoon bij een hoog volume kan tot
gehoorbeschadiging leiden!
2. Houd op met telefoneren of zet het volume lager als u last van uw oren krijgt.
3. Het volume niet te hoog draaien. Artsen waarschuwen voor
gehoorbeschadiging bij langdurige blootstelling aan een hoog volume.
4. Buitensporige geluidsdruk van oortjes en koptelefoons kan leiden tot
gehoorbeschadiging.
5. Voorkom gehoorschade door niet langdurig naar een hoog volume te
luisteren.
6. Gebruik alleen de gespecificeerde koptelefoon met uw toestel.

Persoonsgegevens en Gegevensbeveiliging
Het gebruik van sommige functies of applicaties van derde partijen op uw
apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke informatie en gegevens verloren
gaan of beschikbaar worden voor anderen. Verschillende maatregelen worden
aanbevolen om u te helpen persoonlijke en vertrouwelijke informatie te
beschermen.
10

• Bewaar het apparaat op een veilige plek om ongeoorloofd gebruik te
voorkomen.
• Vergrendel

het

apparaatscherm

en

maak

een

wachtwoord

of

ontgrendelpatroon om het apparaat te ontgrendelen.
• Maak periodiek een back-up van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen
op de sim-/USIM-kaart of in het geheugen van het apparaat. Als u overstapt
op een ander apparaat, moet u alle persoonsgegevens op het oude apparaat
verwijderen.
• Als u zich zorgen maakt over virussen wanneer u berichten van een
onbekende ontvangt, kunt u deze verwijderen zonder ze te openen.
• Als u het apparaat gebruikt om op internet te browsen, kan dat een risico
voor diefstal van uw persoonsgegevens opleveren.
• Als u diensten gebruikt zoals wifi of Bluetooth, dient u wachtwoorden in te
stellen voor deze diensten om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
Schakel deze diensten uit als u ze niet gebruikt.
• Installeer software voor apparaatbeveiliging of waardeer deze op en scan
regelmatig op virussen.
• Zorg dat uw toepassingen van derden afkomstig zijn uit betrouwbare
bronnen. Gedownloade toepassingen van derden moeten worden gescand
op virussen.
• Installeer

beveiligingssoftware

of

patches
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uitgegeven

door

andere

toepassingsleveranciers.
• Voor sommige toepassingen moeten locatiegegevens worden doorgegeven.
Hierdoor kunnen anderen uw locatiegegevens wellicht delen.
• Het apparaat kan detectie- en diagnostische gegevens doorgeven aan
externe toepassingsleveranciers. Externe leveranciers gebruiken deze
gegevens om hun producten en diensten te verbeteren.

Medisch apparaat
1. Volg in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen alle regels en reglementen.
2. Geïmplanteerde medische apparaten zoals pacemakers kunnen beïnvloed
worden door dit product.
3. Houd het product tenminste 20 cm uit de buurt van het medische apparaat,
om het geïmplanteerde medische apparaat te beschermen tegen mogelijke
storingen die uitgezonden worden door de telefoon.
4. Draag het product niet in het borstzakje.
5. Zet het product onmiddellijk uit als u denkt dat er sprake is van een storing.

Stroomvoorziening & Opladen
1. Adapter wordt geïnstalleerd in de buurt van de apparatuur en dient goed
toegankelijk te zijn.
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EU Modelnaam oplader: A31-501000, Invoer: AC 100-240V 50/60Hz
0.2AMax, Uitvoer: DC 5V 1A.
UK Modelnaam oplader: A806A-050100U-UK1, Invoer: AC 100-240V
50/60Hz 0.2AMax, Uitvoer: DC 5V 1A.

2. De stekker wordt beschouwd als de stroomonderbreker van de adapter.
3. Gebruik alleen de accessoires die bij de telefoon geleverd worden. Het
gebruik van accessoires die niet compatibel zijn, kan ernstige gevolgen
hebben en leiden tot permanente schade aan uw telefoon.
4. Gebruik alleen de adapter die bij de telefoon geleverd wordt.
5. Deze adapter mag alleen binnen gebruikt worden.
6. De stroomkabel wordt gebruikt als verbindend apparaat. Het stopcontact
moet altijd vrij toegankelijk blijven en tijdens gebruik mag de toegang tot de
uitvoer niet geblokkeerd worden.
7. Trek de stekker uit het stopcontact om de telefoon volledig los te koppelen
van de stroom.
8. De ventilatie mag niet gehinderd worden doordat de ventilatieopeningen
bedekt worden door artikelen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
Hiermee kan oververhitting en slecht functioneren voorkomen worden.
9. Zorg dat er tenminste 10 cm rondom de telefoon vrij blijft.
10. De telefoon dient in een gemiddeld klimaat gebruikt te worden.
11. De telefoon is uitgerust met een interne oplaadbare batterij. Stel deze niet
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bloot aan uitzonderlijke hitte, zoals zonneschijn, brand of iets soortgelijks.
12. De batterij moet uit de telefoon gehaald worden voordat deze wordt
afgevoerd.
13. De batterij moet veilig afgevoerd worden.
14. De batterij bevat materialen die gevaarlijk en schadelijk zijn voor het milieu.
15. USB-poort niet aansluiten of loskoppelen met natte handen. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.

Het Milieu Beschermen
Houd u aan de lokale regelgeving met betrekking tot de afvoer van de
verpakking, batterij en (gebruikte) telefoon en breng deze naar een
recyclecentrum voor gepaste recycling. Gooi geen gebruikte telefoons of
batterijen in de vuilnisbak.
Lever uw gebruikte, afgedankte lithiumbatterijen op de daarvoor
bedoelde plek in. Gooi ze niet in de vuilnisbak.

Waarschuwing: Kans op explosie als batterij vervangen wordt door een
onjuist type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

Schoonmaken en Onderhoud
1. Zet de telefoon uit alvorens deze schoon te maken en te onderhouden. De
14

oplader moet uit het stopcontact gehaald worden en de telefoon en oplader
dienen losgekoppeld te worden, om elektrische schokken of kortsluiting van
de batterij of oplader te voorkomen.
2. Veeg de telefoon of oplader niet af met chemische stoffen (alcoholbenzeen),
chemische middelen of schurende schoonmaakmiddelen om te voorkomen
dat onderdelen beschadigen of er een storing ontstaat. Schoonmaken kan
wel met een licht vochtige antistatische zachte doek.
3. De telefoonbehuizing niet afkrabben of aanpassen; verfstoffen kunnen een
allergische reactie veroorzaken. Als zo'n reactie zich voordoet, stop dan
direct met het gebruik van de telefoon en vraag om medische hulp.
4. Veeg stof van de stekker af en houd deze droog om het risico op brand te
vermijden.
5. Als de telefoon of accessoires niet goed werken, neem dan contact op met
uw plaatselijke verkoper.
6. Probeer niet zelf de telefoon of zijn accessoires te ontmantelen.

SAR-informatie
Tijdens tests is de volgende SAR (Specific Absorption Rate) geregistreerd voor
dit model:
SAR hoofd

0,523 W/kg

SAR lichaam

1,490 W/kg
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Dit toestel voldoet aan de richtlijnen inzake blootstelling aan
elektromagnetische velden van radiofrequentie wanneer het tegen het hoofd of
op minimaal 5 mm van het lichaam wordt gehouden. De SAR-limiet volgens de
ICNIRP-regels is 2,0 W/kg gemiddeld over de 10 g weefsel die het meeste
signaal absorbeert.

Noodoproep
Als in een noodsituatie de telefoon aanstaat en er netwerkbereik is, kunt u
een noodoproep plaatsen. Noodoproepnummers zijn echter niet op alle
netwerken bereikbaar. Daarom mag u voor noodoproepen niet op uw mobiele
telefoon vertrouwen.

Naleving van regelgeving
Dit apparaat voldoet aan belangrijke aanbevelingen en andere relevante
vereisten

vastgelegd

in

1999/5/EG.

De

volledige

tekst

van

de

conformiteitsverklaring van uw telefoon is beschikbaar op de volgende website:
www.crosscall.com

0700

16

Copyright
Dit product is alleen voor privégebruik. Cd's kopiëren of muziek-, video- of
fotobestanden downloaden voor verkoop of andere zakelijke doeleinden kan
een inbreuk vormen op de auteursrechtwetgeving. Voor auteursrechtelijk
beschermde materialen, kunstwerken en/of presentaties kan toestemming
vereist zijn als u deze geheel of gedeeltelijk wilt kopiëren of opnemen.
Respecteer de wetgeving voor het opnemen en gebruiken van dergelijke
materialen die in uw land en rechtsgebied van kracht is.
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Uw Telefoon Leren Kennen
Telefoonoverzicht

①Ontvanger

②Spraaktoetsen

③Terug-toets

④Microfoon

⑤Afstand-/lichtsensor

⑥Voorste camera

⑦Programmeerbare toets

⑧Aan/Uitknop

⑨Starttoets

⑩Menutoets
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Submicrofoon 






Flitser/zaklamp

 Luidspreker


 Hoofdcamera

Functies van toets
•

Aan/uit-knop: Indrukken om het scherm te verlichten of te sluiten,
ingedrukt houden om het pop-upmenu weer te geven om te kiezen uit
Uitzetten/Herstarten/Vliegtuigmodus. Houd de aan/uit-knop langer dan 10
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seconden ingedrukt om te herstarten. Houd de aan/uit-knop en de toets om
het volume zachter te zetten tegelijkertijd ingedrukt om een screenshot te
maken.
•

Spraaktoetsen: In belmodus het volume van de oordopjes of de headset
aanpassen; In modus Muziek/Video/Streaming het volume van de media
aanpassen; In algemene modus het beltoonvolume aanpassen; Dempt de
beltoon van een inkomende oproep.

•

Terugtoets: Aanraken om terug te gaan naar het vorige scherm of om een
dialoogvenster, optiemenu, meldingspaneel etc. te sluiten.

•

Starttoets: Druk hier op om in elke applicatie of scherm terug te gaan naar
het startscherm

•

Menutoets: Aanraken om een lijst met miniaturen te zien van applicaties
waarmee u onlangs gewerkt hebt.

•

Speciale toets: Lang indrukken om de vooraf geconfigureerde functie te
activeren (standaard is dat Camera)
Tik op het pictogram Instellingen om de speciale toets te configureren.
1. Tik in het gedeelte Apparaat op Knoppen.
2. Tik onder het gebied Speciale toets en kies de functie die u op deze knop
wilt toepassen.

USB OTG (On The Go): Dit apparaat ondersteunt de OTG-functie, gelieve een
standaard OTG-datakabel of USB-randapparaat (niet inbegrepen) te gebruiken
20

voor OTG-functies.

NFC (Near Field Communication): Deze technologie vereenvoudigt het
koppelen van Bluetooth-apparaten en maakt gegevensuitwisseling mogelijk
wanneer met de telefoon een ander NFC-apparaat wordt aangeraakt.
Om naar de NFC-functie te gaan, houdt u de statusbalk vast met uw vinger en
sleept u deze naar beneden om het meldingenpaneel te openen. Tik
vervolgens op het NFC-pictogram. U kunt de NFC-instellingen openen via de
telefooninstellingen. Tik op het pictogram Instellingen en vervolgens op Meer.
Tik daarna op het NFC-gebied om de NFC-functie in te schakelen.

OPMERKING: Afstands-/Lichtsensor
Als u oproepen ontvangt en zelf belt, dan zet de afstands-/lichtsensor
automatisch het backlight uit als deze detecteert dat de telefoon in de buurt van
uw oor is. Dit verlengt de levensduur van de batterij en voorkomt dat u ongewild
het touchscreen activeert tijdens telefoongesprekken.

WAARSCHUWING:
Een zwaar object op de telefoon plaatsen of erop zitten kan het LCD en de
touchscreenfuncties beschadigen. Bedek de LCD afstands-/lichtsensor niet
met een beschermlaag. Dit kan ervoor zorgen dat de sensor niet meer goed
functioneert.
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De Telefoon Installeren
Voor u alles aan uw nieuwe telefoon kunt ontdekken, moet u deze eerst
installeren.

1. Haal de cover los
Dit product bevat een niet-verwijderbare batterij. U moet eerst de achterkant
verwijderen met het gereedschap. Verwijder vervolgens de kaartklep.
Waarschuwing: Gebruik geen gereedschap om de kaartklep te verwijderen,
want dan kan de rubberen afdichting beschadigd raken.
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2. De simkaart plaatsen
Plaats SIM1-kaart en SIM2-kaart in de telefoon, zoals hieronder weergegeven.
(Voorkant naar beneden)

3. Plaats de Micro SD-kaart (optioneel)
Plaats de Micro SD-kaart (maximaal 128 GB) ) in de telefoon
zoals wordt weergegeven.
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4. Plaats de cover terug

Installeer de kaarten naar behoren. Zorg ervoor dat de verzegeling vrij is van
vuil, zoals zand of stof, om beschadiging van de rubberen afdichting te
voorkomen. Druk de afdichting stevig aan.
Bevestig en vergrendel als laatste de achtercover. Draai de schroeven niet te
strak aan om beschadiging te voorkomen.

Opmerkingen:
1. Uw telefoon ondersteunt alleen micro-simkaarten. Probeer geen andere
simkaart te plaatsen; dat kan de telefoon beschadigen.
2. Gelieve de sim-/SD-kaart niet verwijderen zolang de kaart in gebruik is,
anders kan dat leiden tot dataverlies of schade. Crosscall is niet
aansprakelijk voor verlies, inclusief dataverlies, dat veroorzaakt wordt
door het misbruik van een sim-/SD-kaart.
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3. Gelieve uw mobiele telefoon uit te schakelen voor u de sim-/SD-kaart
vervangt of verwijdert.
4. De SD-kaart wordt niet bijgeleverd dus die moet u zelf kopen.

De Batterij Opladen
Batterij Opladen
1. Plaats het grote uiteinde van de USB-kabel in de oplader van de mobiele
telefoon en plaats het kleine uiteinde in de USB-poort van de mobiele
telefoon. Let op de richting.
2. Plaats de oplader in een 100~240V 50/60Hz-stopcontact om te beginnen
met opladen.
3. Als u klaar bent met opladen, haal dan de USB-stekker uit de mobiele
telefoon en daarna de oplader uit het stopcontact.

Laadtijd
1. Batterijprestaties (lithium-ion-polymeer)
Standaardbatterij
Stand-bytijd
Gesprekstijd
GPS-tijd

3000 mAh
30 dagen
20 uur
10 uur
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2. Er zijn veel omstandigheden die de stand-by tijd van de batterij kunnen
beïnvloeden, zoals de lokale netwerkomstandigheden, de instellingen van
de telefoon, frequent gebruik, het gebruik van dataservices enz.
3. De prestaties van de batterij zijn ook afhankelijk van de oplaadstatus en de
temperatuur.
4. Als de stroomvoorziening een lager voltage heeft, zal het laden mogelijk
langer duren. De laadtijd is afhankelijk van de huidige status van de
batterijcapaciteit.
5. Als gebruik wordt gemaakt van niet-standaard opladers, zoals computers,
dan kan een langere laadtijd nodig zijn;
6. De mobiele telefoon tijdens het opladen gebruiken kan de laadtijd
verlengen.

Opmerkingen:
7. Dit product heeft een ingebouwde batterij; uw aankoop heeft al een
geïnstalleerde batterij, haal deze niet uit elkaar!
8. Gelieve de batterij voor het eerste gebruik volledig op te laden en de
oplader direct nadat de eerste laadbeurt voltooid is loskoppelen.
9. Verwijder de oplader uit het stopcontact als de telefoon niet opgeladen
wordt.
10. De telefoon start mogelijk niet direct als deze met een bijna lege batterij
wordt opgeladen. De telefoon zal gewoon opstarten nadat deze even met
26

de oplader verbonden is geweest.
11. De

mobiele

telefoon

kan

veilig

worden

opgeladen

bij

een

omgevingstemperatuur van 0 ℃ tot 40 ℃. Opladen bij temperaturen lager
dan 0 ℃ of hoger dan 40 ℃ beschadigt de batterijprestaties en verkorten de
levensduur. Langdurig opladen bij extreme temperaturen betekent dat de
batterij permanent niet volledig opgeladen of beschadigd is.
12. De oplader is belangrijk voor de veiligheid, dus gebruik de aangewezen
oplader

voor

dit

product

en

let

veiligheidsinstructies.
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tijdens

het

gebruik

op

de

Basisactiviteiten
Uw apparaat aan/uit zetten
De telefoon aanzetten
Druk op de aan/uit-knop aan de rechterkant van de telefoon en wacht een paar
seconden tot het scherm aangaat.

Opmerking:
Zorg er als de batterij leeg is voor dat u deze ten minste 30 minuten oplaadt.

De telefoon uitschakelen
Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het pop-upmenu met opties te openen,
selecteer "Uitschakelen".

Uw telefoon bij het opstarten configureren
De eerste keer dat u uw telefoon aanzet, ziet u een welkomstscherm.
• Raak het menu aan om een andere taal te kiezen.
• Volg de instructies om uw telefoon te configureren.
• Er kan een actief netwerk of wifi-verbinding nodig zijn om door te gaan.
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De configuratie van een Google-account is essentieel om alle functies en
diensten van uw Android-telefoon te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan toegang
tot Google Play™, synchronisatie van contacten of uw agenda. Als u geen
Gmail- of ander Google-account hebt, maak er dan nu één aan.
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Het scherm ontgrendelen
Druk op het telefoonscherm en schuif het omhoog om het scherm te
ontgrendelen.
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Het scherm begrijpen
Startscherm
Het Startscherm is het beginpunt voor veel applicaties en functies.

Statusbalk: Toont statusinformatie over de telefoon,
inclusief de tijd, signaalsterkte, batterijstatus en
meldingspictogrammen.
Widget: Widgets zijn zelfstandige applicaties die
toegankelijk zijn via het Startscherm of een
uitgebreid startscherm. In tegenstelling tot een
snelkoppeling verschijnt de Widget als applicatie op
het scherm.
Applicatiepictogrammen: Tik op een pictogram
(applicatie, map etc.) om deze te openen en te
gebruiken.
Locatie-indicator: Geeft aan welk startscherm u
bekijkt.

Sneltoetsgebied:

Biedt

met

een

aanraking

toegang tot de functie in elk startscherm.

Uitgebreid scherm
Het besturingssysteem biedt meerdere schermen om meer ruimte te bieden
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voor het toevoegen van pictogrammen, widgets en meer.
Veeg uw vinger naar links of rechts over het startscherm.

Meldingenpaneel
Meldingen herinneren u aan nieuwe berichten, kalendergebeurtenissen en
wekkers, maar ook aan voortgaande gebeurtenissen, bijvoorbeeld als u aan de
telefoon bent.
Als er een melding komt, dan verschijnt het pictogram ervan boven aan het
scherm. Pictogrammen voor meldingen in afwachting verschijnen aan de
linkerkant en systeempictogrammen, zoals wifi- of batterijsterkte, verschijnen
aan de rechterkant.

Meldingen in afwachting Signaalsterkte & batterijstatus

Het meldingenpaneel openen
Houd de statusbalken vast met uw vinger en sleep ze naar beneden om het
meldingenpaneel te openen.
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Selecteer de opties op het meldingenpaneel en krijg snel toegang tot Bluetooth,
wifi, mobiele data, NFC etc.

Uw scherm aanpassen
Houd de lege ruimte in het stand-by-scherm lang ingedrukt en selecteer
vervolgens de optie.
U kunt ervoor kiezen om de "WALLPAPERS/WIDGETS of INSTELLINGEN" in
te stellen.
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Hoofdfunctie
Bellen en gebeld worden
Raak het telefoonpictogram aan om naar het belscherm te gaan als de telefoon
inactief is.
Voer een deel van het telefoonnummer in om automatisch door de opgeslagen
telefoonnummers te zoeken. Selecteer het juiste nummer en klik op de belknop
om te bellen.
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Houd als er een binnenkomend gesprek is de telefoonknop ingedrukt en sleep
hem naar rechts om de oproep te beantwoorden.

Contacten toevoegen
Tik op het pictogram contacten.
Klik op "NIEUW CONTACT AANMAKEN" om een nieuw contact aan de
telefoon of de kaart toe te voegen.
Klik op "EEN ACCOUNT AANMELDEN" om een account toe te voegen.
Synchroniseer vervolgens de contacten met dat account.
Klik op "CONTACTEN IMPORTEREN" om het vCard-bestand uit de
opslagruimte te importeren.
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Klik op het pictogram voor zoeken en voer een deel van het telefoonnummer of
de naam in. Alle contacten met die informatie verschijnen dan.

Bericht versturen
Tik op het pictogram berichten.
Klik op "+" om een bericht aan te maken. Voer het telefoonnummer of de naam
van de ontvanger in om de contacten te doorzoeken.
Klik 'Bericht typen' om het bericht te bewerken.
Als u klaar bent om het bericht te versturen, selecteer dan kaart 1 of kaart 2 om
het bericht te versturen.

36

Muziek
Raak de muziekapplicatie aan om toegang te krijgen tot de muziekspeler.
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Camera
De camera-app is een combinatie van camera en camcorder, die eigenlijk
bestaat uit twee camera's; een camera aan de voorzijde (die op u gericht is) en
de hoofdcamera achter op de telefoon.
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Foto's maken
1. Zorg ervoor dat uw onderwerp goed in beeld is.
2. Klik op het scherm om de camera scherp te stellen.

3. Tik op

om een foto te maken. Uw foto wordt automatisch in de

Galerij opgeslagen.

Chrome
Verbind de webpagina met het mobiele netwerk.
Klik op het pictogram

- Vervolgens kunt u de webbrowser openen.
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Via de adresbalk/zoekbalk van Chrome kunt u toegang krijgen tot webpagina's.
Ook worden functies als bladwijzers, het wisselen tussen meerdere schermen
en andere functies ondersteund. Als u toegang krijgt tot het netwerk kan dit
leiden tot extra kosten. Neem contact op met uw plaatselijke provider voor
meer informatie over de kosten.

Verbinding maken
Verbinding met wifi
3. Tik op het pictogram Instellingen.
4. Tik op "wifi" en selecteer aan.
5. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken.
6. Als het netwerk beveiligd is, voer dan het wachtwoord in.

Verbinding met mobiele data
1. Open de snelle schakelaar vanuit de statusbalken.
2. Klik op "Mobiele data" en zet het aan.
U kunt dan het mobiele netwerk gebruiken en de kosten voor dataverkeer
zouden in rekening moeten worden gebracht. U kunt contact opnemen met uw
plaatselijke provider voor meer informatie.

Verbinding met Bluetooth
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1. Tik op het pictogram Instellingen.
2. Tik op "Bluetooth" en selecteer aan.
3. Selecteer de beschikbare apparaten om te koppelen.
Via Bluetooth-tethering kan uw telefoon de internetverbinding delen met andere
telefoons.

Belangrijke Informatie
Voor een optimale ervaring maakt de telefoon regelmatig verbinding met mailen internetservers.

Dit zorgt automatisch en onvermijdelijk voor data-uitwisseling waarvoor kosten
in rekening kunnen worden gebracht, buiten uw bestaande pakket om, of die
kunnen worden afgetrokken van een prepaid-krediet of prepaid-systeem.

Om facturatieproblemen die te maken hebben met diensten die het internet
gebruiken te voorkomen, wordt sterk aangeraden om een geschikte optie te
hebben met onbeperkt internet en e-mail, om te vermijden dat de
standaardinstellingen steeds gewijzigd moeten worden.

41

Als u wilt kunt u verbinding maken met wifi voor een snellere en meer
gestroomlijnde ervaring. Het gebruik van wifi wordt met name aangeraden voor
het streamen of downloaden van games, video's of grote films.

Disclaimer
• Het gebruik van niet-originele accessoires zoals headsets, laders etc. kan
zorgen voor incompatibiliteit tussen de mobiele telefoon en accessoires.
Dit kan de prestaties verslechteren en tot gevolg hebben dat het toestel
mankementen vertoont. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade die
kan ontstaan.
• Specificaties en functies van uw mobiele telefoon kunnen afwijken van wat
in deze gebruikershandleiding staat, aangezien de gebruikershandleiding
alleen een algemeen overzicht biedt.
• Specificaties en functies van uw mobiele telefoon zijn gecontroleerd na de
productie in de fabriek en werken goed. Als er schade of een defect is dat
komt door de productie en niet door misbruik, dan valt dit onder de
voorwaarden op de garantiekaart.
• Als de functies van uw mobiele telefoon samenhangen met functies en
diensten van de provider, dan vallen deze functies onder de algemene
voorwaarden van de provider.
• Let op: uw mobiele telefoon heeft nog steeds beperkingen met betrekking
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tot specificaties en functies. Deze beperkingen kunnen niet beschouwd
worden als schade, defect of productieschade. Gelieve uw mobiele
telefoon te gebruiken overeenkomstig de doeleinden en functies.

Problemen Oplossen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van een aantal problemen aan waar u mee te
maken kunt krijgen als u uw telefoon gebruikt. Voor sommige problemen is het
nodig om uw serviceprovider te bellen, maar de meeste zijn eenvoudig zelf op
te lossen.

Mogelijke
Bericht

Mogelijke oorzaken

corrigerende
maatregelen

Simkaartfout

Er zit geen simkaart in de

Controleer of de

telefoon of deze is niet juist

simkaart juist geplaatst

geplaatst.

is.
Ga naar een raam of een

Signaal is zwak of u bevindt
Geen

open gebied. Controleer
zich buiten het netwerk van
de dekkingskaart van de

netwerkverbinding/
de provider.

provider.

netwerk valt weg
Provider past nieuwe
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Controleer of de

diensten toe.

simkaart te oud is. Als dit
het geval is, vervang u
uw simkaart dan bij de
dichtstbijzijnde vestiging
van de netwerkprovider.
Neem contact op met uw
serviceprovider.

Om een veiligheidscode te
wijzigen, dient u de nieuwe
Neem contact op met
code te bevestigen door deze
Codes komen niet

uw serviceprovider als
opnieuw in te voeren.

overeen

u de code vergeten
De twee codes die u hebt
bent.
ingevoerd komen niet
overeen.
Nieuw netwerk niet
Belfout.
geautoriseerd.

Oproepen niet

Controleer op nieuwe
Nieuwe simkaart geplaatst.

beschikbaar

beperkingen.
Neem contact op met de
Grens prepaidkosten bereikt.
serviceprovider.
Aan/uit-knop te kort

Houd de aan/uit-knop

ingedrukt.

ten minste twee
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seconden ingedrukt.
Telefoon kan niet

Laad batterij op.

aangezet worden

Controleer de
Batterij is niet opgeladen.
laadindicator op het
scherm.
Buitentemperatuur is te hoog
Laad batterij op.
of te laag.
Zorg ervoor dat de
Buitentemperatuur is te hoog
telefoon oplaadt bij een
of te laag.
normale temperatuur.
Controleer de oplader en

Oplaadfout

Contactprobleem.

de verbinding met de
telefoon.
Steek de oplader in een

Geen voltage.
ander stopcontact.
Oplader defect.

Vervang de oplader.
Gebruik alleen originele

Verkeerde oplader.
accessoires.
Sms & foto's
versturen of

Verwijder een aantal
Geheugen is vol.

berichten van uw

ontvangen lukt niet
Bestanden kunnen

telefoon.
Bestandsformaat wordt niet
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Bekijk de ondersteunde

niet geopend

ondersteund.

bestandsformaten.

worden
Als u een beschermende
tape of hoes gebruikt,
zorg er dan voor dat het
gebied rondom de
Het scherm gaat
Probleem met de

afstands-/lichtsensor er

afstands-/lichtsensor.

niet door bedekt wordt.

niet aan als ik een
oproep krijg.
Zorg ervoor dat het
gebied rondom de
afstands-/lichtsensor
schoon is.
Controleer de
instellingenstatus in het
geluidsmenu om er
Geen geluid

Trilmodus of stille modus.
zeker van te zijn dat u
geen trilmodus of stille
modus aan hebt staan.
Probeer via de website

Hangt op of blijft

Sporadisch voorkomend
een software-update uit

hangen

softwareprobleem.
te voeren.

Contacten worden

Contacten zijn zowel op de
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Controleer de

dubbel

telefoon als simkaart

weergegeven

opgeslagen.

opgeslagen contacten.

Niet ondersteund door
Neem contact op met uw
serviceprovider of
serviceprovider.

App kan niet
registratievereisten.
geïnstalleerd

Verwijder een aantal
worden

Uw mobiele telefoon heeft
berichten van uw
onvoldoende geheugen.
telefoon.

Kan geen

Datakabel defect.

verbinding maken

Verwissel datakabel.
Verwissel

Defecte computerpoort.
met computer

computerpoort.

Bellijsten worden

Controleer de
Tijd is verkeerd ingesteld.

niet opgeslagen

tijdsinstelling.
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