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ONZE ZORG

Wij willen u bedanken voor de aankoop van dit product. Bij de
ontwikkeling en montage van dit product stonden u en het milieu centraal.
Daarom krijgt u bij dit product een beknopte installatiehandleiding,
zodat er minder papier wordt gebruikt en er dus minder bomen moeten
worden gekapt. Bedankt dat u ons steunt in onze zorg voor het milieu.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

2.1
Veiligheid en voorzorgsmaatregelen
Wanneer u uw telefoon gebruikt, dient u steeds enkele fundamentele
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen om het risico op brand,
elektrische schokken en letsel te beperken:
• Schakel de telefoon uit in de buurt van chemische installaties,
benzinestations of andere locaties met explosieve voorwerpen.
• Maak tijdens het autorijden gebruik van de handsfree voorziening
(afzonderlijk aan te schaffen) om de veiligheid te waarborgen. Zet
de auto aan de kant van de weg als u wilt bellen, behalve in een
noodgeval.
• Schakel de telefoon uit wanneer u aan boord van een vliegtuig stapt
en schakel de telefoon tijdens de vlucht niet in.
• Wees voorzichtig wanneer u de mobiele telefoon gebruikt in de
buurt van apparaten zoals pacemakers, gehoortoestellen en andere
elektrische medische apparaten die door de mobiele telefoon kunnen
worden gestoord.
• Probeer nooit om de telefoon zelf te demonteren.
• Laad de telefoon niet op wanneer er geen batterij is geplaatst.
• Laad de telefoon op in een goed geventileerde omgeving en houd
hem uit de buurt van ontvlambare en zeer explosieve voorwerpen.
• Om demagnetisering te voorkomen, moet u de handset uit de buurt
houden van magnetische voorwerpen, zoals magneetkaarten of
creditcards.
• Houd de telefoon uit de buurt van vloeistoffen. Wanneer de telefoon
doorweekt raakt of er erosie optreedt, moet u de batterij uit het
toestel verwijderen en contact opnemen met de leverancier.
• Vermijd het gebruik van de telefoon in omgevingen met te hoge of te
lage temperaturen. Stel de telefoon niet langere tijd bloot aan direct
zonlicht, een hoge vochtigheid of een stoffige omgeving.
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• Gebruik geen vloeistof of een vochtige
reinigingsmiddelen om de handset te reinigen.

doek

met

sterke

2.2
De batterij opladen
Uw toestel is uitgerust met een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij
zal pas optimaal werken na twee of drie volledige laad- en ontlaadcycli.
De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen
maar zal op den duur slijten. Wanneer de gespreks- en stand-bytijden
merkbaar korter worden dan normaal moet u de batterij vervangen.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen en laad de batterij
uitsluitend op met goedgekeurde laders die specifiek zijn bedoeld voor
dit toestel.
Wanneer een vervangende batterij voor het eerst wordt gebruikt of
wanneer de batterij langere tijd niet is gebruikt, kan het nodig zijn om
de lader aan te sluiten, los te koppelen en opnieuw aan te sluiten om
het opladen van de batterij te starten.
Koppel de lader na het laden los van de telefoon. Laat een volledig
opgeladen batterij niet aangesloten op een lader, aangezien de
levensduur kan worden verkort door overladen. Wanneer een
volledig opgeladen batterij langere tijd niet wordt gebruikt, zal het
batterijvermogen na verloop van tijd afnemen.
Wanneer de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren
voordat het laadlampje op het display verschijnt of voordat u met het
toestel kunt bellen.
Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde gebruik. Gebruik
nooit een lader of batterij die is beschadigd.
Zorg dat u de batterij niet kortsluit. Kortsluiting kan onbedoeld
optreden wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, clip of pen
direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) polen van de
batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij
in uw zak of tas bewaard. Door kortsluiting kan de batterij of het
betreffende voorwerp beschadigd raken.
Laat de batterij niet achter op zeer warme of koude locaties, zoals een
afgesloten auto in zomerse of winterse omstandigheden, omdat dit
de capaciteit en levensduur van de batterij kan verkorten. Een toestel
met een zeer warme of koude batterij zal mogelijk tijdelijk niet werken,
zelfs niet wanneer de batterij volledig is opgeladen. Met name bij
temperaturen onder nul zal de batterij minder goed werken.

Gooi batterijen niet in het vuur, aangezien ze kunnen exploderen.
Batterijen kunnen ook exploderen als ze zijn beschadigd. Voer batterijen
af overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Recycle ze indien
mogelijk. Gooi ze niet weg als huishoudelijk afval.
Opmerking:
De feitelijke levensduur van de batterij hangt af van de werkingsmodus,
netwerkinstellingen en oproepinstellingen.
Opmerking:
• Als de batterij van de telefoon leeg is, is het raadzaam om deze zo snel
mogelijk weer op te laden.
• Om de veiligheid te waarborgen, mag u onderdelen en accessoires
van de batterij niet zelf vervangen en mag u de batterijhuizing niet
verwijderen.
• We adviseren u om uitsluitend gebruik te maken van de originele
batterij die bij uw telefoon is geleverd, om schade aan uw telefoon
te voorkomen.
• Het temperatuurbereik voor het opladen van de telefoon bedraagt 0 °C
tot 40 °C. Laad de batterij niet op bij te hoge of te lage temperaturen.
• Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het opladen.
• Laat de batterij niet te lang opladen. Koppel de lader los nadat de
batterij volledig is opgeladen.
2.3
Overige veiligheidsinformatie
De eenheid en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten.
Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.
2.3.1 Gebruiksomgeving
Houd u aan de regels die van toepassing zijn op de locatie waar u zich
bevindt, en schakel het toestel altijd uit op locaties waar het gebruik
niet is toegestaan, om te voorkomen dat het toestel storingen of gevaar
veroorzaakt. Gebruik de toestellen enkel in de normale gebruikspositie.
Dit toestel voldoet aan de richtlijnen voor straling wanneer het wordt
gebruikt in een normale positie bij uw oor of wanneer het op minstens
2,2 cm van uw lichaam wordt gehouden. Als het toestel dicht bij uw
lichaam in een hoes, riemhouder of andere houder wordt gedragen,
mogen deze geen metaal bevatten en moet het product op de
hierboven aangegeven afstand van uw lichaam worden geplaatst.
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Onderdelen van het toestel zijn magnetisch. Het toestel kan
metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere
magnetische media in de buurt van het toestel, aangezien de hierop
opgeslagen gegevens kunnen worden gewist.
2.3.2 Medische apparatuur
Het gebruik van apparatuur die radiosignalen uitzendt, zoals mobiele
telefoons, kan de werking van onvoldoende beschermde medische
apparatuur verstoren. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de
apparatuur om te bepalen of dergelijke apparatuur voldoende
beschermd is tegen externe radiosignalen. Raadpleeg ze ook als u
andere vragen hebt. Wanneer u ergens bordjes ziet waarop staat dat het
gebruik van een mobiele telefoon verboden is, dient u zich hieraan te
houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen maken soms gebruik
van apparatuur die gevoelig kan zijn voor externe radiosignalen.
2.3.3 Pacemaker
Pacemakerfabrikanten adviseren een afstand van minimaal 15 cm tussen
een mobiele telefoon en een pacemaker om het risico op verstoring van
de pacemaker te vermijden. Deze aanbevelingen komen overeen met
onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology
Research. Personen met een pacemaker moeten:
• het toestel niet in een borstzak dragen;
• het toestel bij het oor houden dat het verst van de pacemaker
verwijderd is, om het risico op storing te beperken.
Als u vermoedt dat er een risico op storing bestaat, moet u het toestel
uitschakelen en het op grotere afstand houden.
2.3.4 Gehoorapparaten
Sommige digitale draadloze toestellen kunnen de werking van sommige
gehoorapparaten verstoren. Neem in geval van storing contact op met
uw operator.
2.3.5 Voertuigen
Radiosignalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen
in motorvoertuigen (zoals elektronische brandstofinspuiting, ABSremmen, automatische cruise control, airbagsystemen) die verkeerd zijn
geïnstalleerd of onvoldoende zijn beschermd. Neem contact op met
de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw
voertuig of eventuele aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer brandbare vloeibare gassen of explosieven niet
samen met het toestel of de bijbehorende accessoires. Voor voertuigen
die zijn uitgerust met airbags: houd er rekening mee dat airbag met veel
kracht worden opgeblazen.
Plaats voorwerpen, inclusief vaste of draagbare radioapparatuur,
niet in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waar deze mogelijk
wordt opgeblazen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele
telefoonapparatuur verkeerd is geïnstalleerd en de airbags zich met
lucht vullen.
2.3.6 Explosiegevaarlijke omgevingen
Schakel het toestel altijd uit wanneer u zich bevindt in een omgeving
waar explosiegevaar bestaat en volg alle waarschuwingsboren en
instructies op. Explosiegevaar bestaat in omgevingen zoals die waar u
gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto af te zetten. In
een dergelijke omgeving volstaat een vonk om een explosie of brand te
veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.
Schakel het toestel uit bij benzinestations, d.w.z. in de buurt van
benzinepompen en garages.
Volg de beperkingen die voor het gebruik van radioapparatuur gelden
in de buurt van locaties waar brandstof wordt opgeslagen en verkocht,
chemische fabrieken en locaties waar opblaaswerkzaamheden bezig
zijn.
Gebieden met explosiegevaar worden meestal – maar niet altijd –
duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor benedendekken op schepen:
vervoer of opslag van chemische stoffen; voertuigen die gebruikmaken
van vloeibare brandstof (zoals propaan of butaan); gebieden waar
de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals graan, stof of
metaalpoeder.
2.3.7

Noodoproepen

Belangrijk:
Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen en het mobieletelefoonnetwerk. Dit betekent dat een verbinding onder alle
omstandigheden niet kan worden gegarandeerd.
Vertrouw daarom nooit enkel op een mobiele telefoon voor belangrijke
oproepen zoals medische noodoproepen.
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INHOUD DOOS

In de doos zit het volgende:
• 1 mobiele telefoon
• 1 netvoedingsadapter
• 1 laadhouder
• 1 headset
• 1 oplaadbare batterij
• 1 gebruikershandleiding
Bewaar het verpakkingsmateriaal op een veilige plek, zodat u het later
kunt gebruiken als u het toestel moet vervoeren.

4

UW TELEFOON

4.1

Toetsen en onderdelen (zie P1)

#

Beschrijving

1

Favoriet nummer (directe geheugentoetsen)
Indrukken om het nummer te bellen dat onder deze toets is
opgeslagen.

2

Softtoets links
Indrukken om het menu te openen.
Indrukken om instellingen te bevestigen.

3

Softtoets rechts
Indrukken om het telefoonboek te openen.
Indrukken om de instellingen af te sluiten.

4

Toets omhoog en omlaag
Indrukken om menuopties te selecteren of door lijsten te
schuiven.

5

Afhaaktoets
Kiest het telefoonnummer en beantwoordt een oproep.
In de stand-bymodus: indrukken om de oproeplog weer te
geven.

6

Eindetoets
Beëindigt of weigert een oproep.
Lang indrukken om de telefoon in of uit te schakelen.
Indrukken om naar het stand-byscherm te gaan.

7

Nummertoetsen
In de stand-bymodus: indrukken om cijfers in te voeren.
De cijfers 2-9 lang indrukken voor snelkiesnummers.
In bewerkingsmodus: indrukken om cijfers of letters in te
voeren.

8

Toets *
In de stand-bymodus: indrukken om “*””/”+”/”P”/”W” in te
voeren.
In bewerkingsmodus: indrukken om symbolen in te voeren.
Indrukken om naar links te gaan.

9

Toets #
In de stand-bymodus: lang indrukken om te schakelen tussen
stille/normale modus.
In bewerkingsmodus: indrukken om de invoermethode te
wijzigen.
Indrukken om naar rechts te gaan.

10

Volumetoets
Verhoogt of verlaagt het volume.

11

Zaklamptoets
Omhoog/omlaag schuiven om de zaklampled in/uit te
schakelen.

12

SOS-toets
Ingedrukt houden om een SOS-oproep te maken.

13

Display buitenzijde
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4.2

Schermpictogrammen

Pictogram

Beschrijving
Signaalindicator; hoe meer balkjes, des te sterker het
signaal.
Wekker aan
Indicator batterijniveau
Headsetmodus
Gemiste oproep(en)
Nieuwe sms
Nieuw mms
Bellen
Alleen trillen
Eerst trillen, daarna bellen
Trillen en bellen

5

AAN DE SLAG

5.1
Simkaart en batterij plaatsen
Neem contact op met uw simkaartleverancier voor beschikbaarheidsgegevens over het gebruik van simkaartdiensten.

Opmerking:
• Bewaar alle simkaarten buiten het bereik van kinderen.
• Raak het metalen gedeelte niet aan, om te voorkomen dat u gegevens
in de simkaart verliest of beschadigt.
5.1.1 Batterij verwijderen
• Druk de Eindtoets lang in om de telefoon uit te schakelen als deze
was ingeschakeld.
• Verwijder het deksel aan de achterkant.
• Batterij uitnemen: verwijder de batterij van de achterkant van de
telefoon door de batterij aan de onderkant omhoog te lichten.
5.1.2 Simkaart plaatsen
Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld en de batterij is verwijderd.
Schuif de simkaart vanaf de bovenkant rustig in de simkaarthouder met
de afgesneden hoek van de simkaart linksboven en druk hem omlaag
tot deze is vergrendeld.
5.1.3 De batterij plaatsen
• Steek de bovenkant van de batterij in het batterijcompartiment en zorg
er hierbij voor dat de gouden contacten in het batterijcompartiment
één lijn vormt met de batterijcontacten van de batterij.
• Druk de onderkant van de batterij in het batterijcompartiment.
5.2
Opladen
Gebruik uitsluitend de originele lader of een goedgekeurde lader voor
deze telefoon.
U kunt de telefoon opladen met behulp van de reislader of de
bureaulader.
• Steek de micro-USB-stekker in de telefoon aan de zijkant, waarna het
opladen begint.
• Steek de micro-USB-stekker in de lader en plaats de telefoon op de
lader, waarna het opladen start.
>Wanneer
>
het opladen start, gaat de streep rechtsboven in het
scherm die de batterijcapaciteit aangeeft, 'rollen'. De batterij is
volledig opgeladen wanneer de streep vol is en niet langer rolt.
5.3
In-/uitschakelen
• Druk de Eindetoets lang in om in te schakelen.
• Druk de Eindetoets opnieuw lang in om uit te schakelen.
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5.4
Headset gebruiken
• Sluit de headset aan op de headsetaansluiting, waarna het
headsetpictogram op het scherm wordt weergegeven.
5.5
Taal
U kunt de displaytaal selecteren.
• Druk op de toets omhoog om het menu te openen.
• Schuif naar SETTINGS en druk op de softtoets links.
• Schuif naar PHONE SETTINGS en druk op OK.
• Selecteer LANGUAGE end druk op OK.
• Selecteer uw taal en druk op OK.

6

UW TELEFOON GEBRUIKEN

6.1
Een oproep maken
• In de stand-bymodus: voer het volledige telefoonnummer in en druk
vervolgens op de Afhaaktoets.
Opmerking:
Druk op de C-toets om een cijfer te wissen of houd de toets ingedrukt
om alle cijfers te wissen.
6.1.1 Een oproep maken via het telefoonboek
• Druk op de softtoets rechts om het telefoonboek te openen
• Schuif naar de gewenste naam, of voer de eerste letters van de naam
in en schuif dan naar de gewenste naam.
• Om het nummer te bellen, drukt u op de Afhaaktoets.
6.2

Een oproep beantwoorden of weigeren

6.2.1 Een oproep beantwoorden
• Wanneer uw telefoon overgaat.
• Druk de Afhaaktoets in om de oproep te beantwoorden.
6.2.2 Een oproep weigeren
• Wanneer de telefoon overgaat
• Druk de Eindetoets in om de oproep te weigeren.
6.2.3 Een oproep beëindigen
• Tijdens een oproep
• Druk de Eindetoets in om de oproep te beëindigen.

6.3
Afstandsbediening via sms
De gebruiker kan deze mobiele telefoon op afstand instellen door een
sms te sturen met de gewenste instellingen voor: favoriete nummers,
SOS-nummers, telefoonboek en alarmen.
6.3.1 Favoriet nummer instellen
Stuur de volgende sms naar de telefoon:
Edit: AT+L:naam:num:1234
>Bijvoorbeeld:
>
Edit AT+L:Jack:1333333333:1234
>Hiermee
>
voegt u Jack, met nummer 1333333333, toe als favoriet
nummer. 1234 is het originele wachtwoord voor een dergelijke
bewerking. De gebruiker kan het wachtwoord wijzigen; zie
“14.5.3 Wijzig code”.
U kunt 3 favoriete nummers opslaan. Wanneer de lijst vol is, wordt het
laatste nummer overschreven.
6.3.2 SOS-nummer instellen
Stuur de volgende sms naar de telefoon:
Edit: AT+S:naam:num:1234
>Bijvoorbeeld:
>
Edit AT+S:Jack:1333333333
>Hiermee
>
voegt u Jack, met telefoonnummer 1333333333, toe als
SOS-nummer.
U kunt 5 SOS-nummers opslaan. Wanneer u hierna nog een nummer
opslaat, wordt het laatste nummer overschreven.
6.3.3 Een nieuwe invoer in het telefoonboek toevoegen
Stuur de volgende sms naar de telefoon:
Edit: AT+T:naam:num:1234
>Bijvoorbeeld:
>
Edit AT+T:Jack:1333333333
>U
> voegt Jack, met telefoonnummer 1333333333, toe aan het
telefoonboek.
Wanneer de maximale capaciteit van het telefoonboek is bereikt, kunt u
geen nieuwe nummers toevoegen.
6.3.4 Alarm instellen
Stuur de volgende sms naar de telefoon:
Edit: AT+A:hh:mm:inhoud:1234
>Bijvoorbeeld:
>
Edit AT+A:19:30:Tijd om medicijnen in te nemen!:1234
>Het
>
alarm gaat af om 19.30 uur. De inhoud is: 'Tijd om medicijnen
in te nemen!'
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• De tijd moet in de 24-uursnotatie staan.
• De inhoud kan maximaal 70 tekens bevatten.
Opmerking:
• Naam: maximaal 30 tekens; wanneer de limiet is bereikt, kunt u niets
meer invoeren.
• Nummer: maximaal 40 tekens; het nummer kan niet leeg zijn.
• Wanneer het alarm volledig is ingesteld, ontvangt uw telefoon een
bevestigingsbericht.

7

SOS-FUNCTIE

In noodsituaties kan de gebruiker de SOS-functie activeren door de
SOS-toets aan de achterkant van de telefoon minimaal 2 seconden
ingedrukt houden.
De telefoon zal de vooraf ingestelde SOS-nummers (max. 5 contacten)
één voor één bellen, totdat een oproep wordt beantwoord. Op dat
moment schakelt de telefoon automatisch de handsfree modus in.
De telefoon zal ook een vooraf ingestelde SOS-sms naar de
geprogrammeerde nummers verzenden wanneer de SOS-toets wordt
ingedrukt en deze functie is geactiveerd.
De SOS-functie programmeren:
• Druk op de toets omhoog om het menu te openen.
• Schuif naar INSTELLINGEN en druk op de softtoets links.
• Schuif naar TELEFOON en druk op OK.
• Selecteer SOS-TOETS en druk op OK.
• De volgende opties zijn beschikbaar:
Aan / Uit

Druk op de softtoets links om de functie in of uit te
schakelen.

Alarmtoon

Om het alarmsignaal voor de SOS-modus in of uit te
schakelen.

Vertraging:

U kunt 1, 3, 5 of 9 seconden selecteren.
Bijvoorbeeld: selecteer gedurende 1 seconde en druk
op de Menutoets of de softtoets links om de selectie
op te slaan. Dit is de vertragingstijd tot aan het moment
waarop de SOS-nummers worden gebeld.

Bellijst:

U kunt 5 SOS-nummers programmeren.

SMS sturen

U kunt deze functie in- of uitschakelen. Als de functie
is ingeschakeld, zal de telefoon tevens een sms naar
de SOS-nummers sturen wanneer u de SOS-functie
activeert.

Bewerk
SMS:

U kunt de tekst instellen voor de sms die wordt
verzonden wanneer u de SOS-functie activeert.

8

FAVORIETE NUMMERS
(SNELKIESNUMMERS)

U kunt maximaal 3 snelkiesnummers instellen; deze worden aangeduid
met 1, 2 en 3 onder het display.

Kies

U kunt een bestaand nummer uit uw telefoonboek
selecteren. Ga naar Telefoonboek, selecteer een
naam, druk op de softtoets links voor “OPTIES”, “Als
snelkiesnummer instellen” en selecteer vervolgens 1, 2
of 3 om op te slaan.

Bewerk

U kunt de snelkiesnummers bewerken.
In de stand-bymodus: druk op de toets omhoog
om “Snelkoppelingen” te selecteren en vervolgens
“Snelkiesnummers”. U kunt de naam en het
telefoonnummer invoeren in de betreffende velden.
Druk op OK om op te slaan.

Wissen

Om het snelkiesnummer te wissen

9

TELEFOONBOEK

U kunt uw contacten opslaan in de telefoon of op de simkaart.
9.1
Een nieuw contact toevoegen
Er zijn 2 manieren om een nieuwe invoer toe te voegen:
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1. Rechtstreekse invoer:
• In de stand-bymodus: voer het nummer in, druk vervolgens op Opties
-> Opslaan en selecteer SIM of Telefoon.
• Voer de voor u relevante velden in en selecteer OK.
2. Vanuit de gesprekgeschiedenis:
In de gesprekgeschiedenis: selecteer een nummer -> OK -> Opties ->
Opslaan in telefoonboek -> SIM of Telefoon.
9.2
Contactgroep
U kunt een nieuwe groep toevoegen of de groep bewerken op basis van
groepsnaam, beltoon van contact en contactfoto.
Telefoonboek -> Opties -> Contactgroep; u kunt contactgroepen
en groepsleden toevoegen en bewerken. U kunt onder andere een
beltoon en een foto van de beller instellen, of een sms verzenden naar
alle groepsleden.
9.3
Telefoonboekinstellingen
• Voorkeursopslag: u kunt instellen waar u contacten bij voorkeur wilt
opslaan.
• Snelkiezen: u kunt snelkiezen in- of uitschakelen en het snelkiesnummer
bewerken.
• Eigen nummer: u kunt het eigen nummer bewerken en verzenden.
• Geheugenstatus: u kunt de geheugenstatus van de simkaart en de
telefoon weergeven.
• Contacten kopiëren: u hebt de keuze uit “Van SIM naar telefoon” en
“Van telefoon naar SIM”.
• Contacten verplaatsen: u hebt de keuze uit “Van SIM naar telefoon”
of “Van telefoon naar SIM”.
• Wis alles: u hebt de keuze uit “Van SIM” of “Van Telefoon”.
9.4
Kies
U kunt een opgeslagen nummer in het telefoonboek selecteren en
vervolgens “Opties” selecteren, zoals weergave instellen, sms-berichten
verzenden, multimediaberichten verzenden, contacten bellen/bewerken/
wissen/kopiëren/verplaatsen/verzenden/aan
bloklijst
toevoegen,
diverse markeren, contactgroepen, telefoonboekinstellingen.
• Toon: u kunt de naam en het nummer weergeven.
• Stuur SMS: u kunt een bericht bewerken en verzenden vanaf dit
nummer.

• Stuur MMS: u kunt een multimediabericht bewerken en verzenden
vanaf dit nummer.
• Bellen: u kunt het nummer kiezen.
• Bewerk: u kunt het opgeslagen nummer bewerken.
• Wissen: u kunt het opgeslagen nummer selecteren.
• Kopiëren: u kunt het opgeslagen nummer kopiëren naar telefoon of
SIM.
• Verplaatsen: u hebt de keuze uit “Van SIM naar telefoon” en “Van
telefoon naar SIM”.
• Contact verzenden: u hebt de keuze uit verzenden als tekstbericht,
als multimediabericht en via Bluetooth.
• Aan bloklijst toevoegen: u kunt het contact in de bloklijst plaatsen.
Nummers die in de bloklijst staan, kunnen geen oproep naar uw
telefoon maken.
• Nieuw: u kunt een nieuw contact toevoegen aan telefoon of SIM.
• Contactgroep: u kunt een contactgroep toevoegen/bewerken
(zie 8.2).
• Telefoonboekinstellingen: zie “9.3 Telefoonboekinstellingen”.

10

BERICHTEN

Uw telefoon kan sms-berichten, mms-berichten, CB-berichten en
dergelijke verzenden en ontvangen. Dit zijn netwerkdiensten; neem
contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor u van deze
diensten gebruikmaakt.
Berichten worden opgeslagen in de telefoon of op de simkaart. Als een
van deze vol is, worden berichten op de andere locatie opgeslagen.
Wanneer de limieten van beide zijn bereikt, gaat het berichtpictogram
knipperen. U moet een aantal berichten wissen omdat u anders geen
nieuwe berichten kunt ontvangen.
10.1 Bericht schrijven
Op uw telefoon kunt u berichten bewerken en verzenden.
• In de stand-bymodus: druk op Menu -> SMS -> Nieuw.
• Druk op # om de invoermethode te wijzigen.
• Als u het sms-bericht hebt voltooid, druk u op Opties: Verzenden,
Invoermethode, Gebruik sjabloon, Geavanceerd, Concept opslaan.
Verzenden: u kunt de ontvanger selecteren via het telefoonboek of het
nummer van de ontvanger rechtstreeks invoeren. U kunt het bericht naar
één persoon of naar meerdere personen verzenden.
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Invoermethode: u kunt de invoermethode selecteren.
Gebruik sjabloon: geef de 10 sjablonen weer en selecteer een van
deze.
Geavanceerd:
• Object invoegen: objecten die u kunt invoegen zijn Illustratie,
Foto, Standaard animatie, Animatie, Standaard melodie, Melodie,
Standaard geluid.
• Nummer invoegen: u kunt een nummer uit het telefoonboek
invoegen.
• Naam invoegen: u kunt een naam uit het telefoonboek invoegen.
• Bladwijzer invoegen: u kunt een bladwijzer invoegen.
• Tekst opmaken u kunt de tekstgrootte, tekststijl, uitlijning of nieuwe
alinea definiëren.
• Concept opslaan u kunt het bericht voor later gebruik opslaan in
concepten.
10.2 Postvak IN
Alle ontvangen berichten worden opgeslagen in Postvak IN; u kunt
berichten vervolgens bewerken, doorsturen enz.
Selecteer Berichten, Postvak IN en druk vervolgens op de softtoets
links om de opties weer te geven:
Antwoorden: Stuur een antwoord op dit bericht naar de afzender.
Terugbellen: bel de afzender.
Doorsturen: stuur het bericht door.
Wissen: wis het huidige bericht.
Wis alles: wis alle berichten.
Bewerk: bewerk het huidige bericht.
Geavanceerd:
Nummer gebruiken: neem het nummer over en kies dit nummer of sla
het op in het telefoonboek.
URL gebruiken: gebruik de URL in het bericht.
USSD gebruiken: gebruik USSD in het bericht.
Kopieer naar Telefoon: kopieer het huidige, op de simkaart opgeslagen
bericht naar de telefoon.
Verplaatsen naar telefoon: verplaats het huidige, op de simkaart
opgeslagen bericht naar de telefoon.
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10.3 Concepten
Concepten is een tijdelijke opslaglocatie voor berichten die later
verzonden kunnen worden.
• Selecteer Berichten, Concepten.
• In het bericht: druk op Opties om door de lijst te schuiven en druk
op Kies wanneer de gewenste optie is gemarkeerd: Verzenden ,
Bewerk, Wissen, Wis alles, Geavanceerd (Nummer gebruiken, URL
gebruiken, USSD gebruiken, Kopieer naar Telefoon, Verplaatsen
naar telefoon, Alles kopiëren, Alles verplaatsen).
10.4 Postvak UIT
De map Postvak UIT is een tijdelijke opslaglocatie voor berichten die
nog moeten worden verzonden.
• Opnieuw verzenden: verzend dit bericht en selecteer hiervoor Alleen
verzenden of Send to Many.
• Bewerk: bewerk het huidige bericht.
• Wissen: wis het huidige bericht.
• Alles wissen: wis alle berichten
• Geavanceerd: u hebt de keuze uit Nummer gebruiken, URL
gebruiken, USSD gebruiken, Kopieer naar Telefoon, Verplaatsen
naar telefoon, Alles kopiëren, Alles verplaatsen.
10.5 Verzonden bericht
U kunt instellen dat alle verzonden berichten worden opgeslagen in
Verzonden berichten.
Selecteer Berichten -> Verzonden berichten en druk vervolgens op
Opties:
Doorsturen: stuur het bericht door.
Wissen: wis het huidige bericht.
Wis alles: wis alle berichten in de map.
Geavanceerd:
Nummer gebruiken: neem het nummer over en kies dit nummer of sla
het op in het telefoonboek.
URL gebruiken: gebruik de URL in het bericht.
USSD gebruiken: gebruik USSD in het bericht.
Kopieer naar Telefoon: kopieer het bericht naar de telefoon.
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Alles kopiëren: kopieer alle berichten.
Alles verplaatsen: verplaats alle berichten.
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Verplaatsen naar telefoon: verplaats het bericht naar de telefoon.
Alles kopiëren: kopieer alle berichten naar de telefoon of de simkaart.
Alles verplaatsen: verplaats alle berichten naar de telefoon of de
simkaart.
10.6 Berichten wissen
U kunt ervoor kiezen om alle berichten in de volgende mappen te
wissen: Postvak IN, Concepten, Postvak UIT, Verzonden berichten, Alle
berichten.
10.7 Profielinstelling
Neem contact op met uw netwerkprovider om het SC-adres te verkrijgen.
De profiellijst kan één, twee of vier profielen bevatten, afhankelijk van
de netwerkondersteuning en de simkaart.
• Select één profiel (Profiel 1/2/3/4); via de Menutoets kunt u de
profielnaam, het SC-adres, de geldigheidsperiode en het berichttype
instellen.
Tijdens de geldigheidsperiode zal de berichtencentrale (SMSC – Short
message service centre) het bericht continu verzenden totdat het is
ontvangen. De geldigheidsperiode van het bericht geldt voor alle
verzonden berichten. U kunt de geldigheidsperiode voor berichten
op een van de volgende waarden instellen: “1 hour”, “6 hours”, “12
hours”, “1 day”, “3 days”,”1 Week” or “Maximum” The network
operators must support this function for it to be available. by the * key or
# key to select one of them, then presses the C key to prompt whether
“the storage”, presses the menu key preservation, presses the C key
not to preserve the establishment.
Message type can select the text, fax, page, e-mail by the * key or # key
to select one of them, then presses the C key to prompt whether “the
storage”, presses the menu key preservation, presses the C key not to
preserve the establishment.
Opmerking:
Voor geldigheidsperiode van het bericht, fax, pagina en e-mail is
ondersteuning van de netwerkoperator nodig.
10.7.1 Voicemailserver
Druk op de toetsen omhoog/omlaag om Diensten te selecteren en druk
vervolgens op de Menutoets om het submenu “Diensten” te openen.
Hier kunt u de extra diensten van uw netwerkoperator gebruiken.

Uw mobiele telefoon ondersteunt dienstenfuncties. Deze diens wordt
geleverd door uw netwerkoperator. Als uw simkaart en netwerkoperator
deze dienst niet bieden, kunt u deze functie niet gebruiken. Neem voor
meer informatie contact op met uw netwerkoperator.
Opmerking:
De opties onder dit submenu kunnen variëren op basis van de simkaart
die u gebruikt.
10.7.2 Algemeen
In dit menu zijn 3 opties beschikbaar.
• Verslag: als u hierop klikt, zal voor elk verzonden bericht een
afleveringsrapport worden gegenereerd om aan te geven of het
verzenden van het bericht wel of niet is gelukt.
• Antwoordpad:
• Verzonden opslaan: als u hierop klikt, worden alle verzonden
berichten automatisch opgeslagen.
10.7.3 Geheugenstatus
Hier kunt u zien hoeveel opslagruimte van uw simkaart en telefoon in
gebruik is.
10.7.4 Voorkeursopslag
U kunt selecteren of u de berichten wilt opslaan op de simkaart of in de
telefoon.

11

GESPREKGESCHIEDENIS

11.1

Gesprekgeschiedenis

11.1.1 Gemiste Oproepen
Als u een gemiste oproep hebt, ziet u in de stand-bymodus
“Gemist Gesprek” op het display. Druk op de softtoets links om het
telefoonnummer weer te geven.
• Om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers die
zijn gebruikt om u te bellen, selecteert u Menu -> Oproepcentrum ->
Gesprekgeschiedenis.
• Selecteer in de lijst Gemiste Oproepen.
• Selecteer een telefoonnummer -> OK -> Opties:
>Wissen:
>
wis de huidige geschiedenis.
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>Opslaan
>
in telefoonboek: sla het nummer op in het telefoonboek.
>Bellen:
>
kies het huidige nummer.
>Bewerk:
>
bewerk het huidige nummer.
11.1.2 Uitgaande gesprekken
Om de 20 laatst gebelde/gekozen telefoonnummers weer te geven,
selecteert u Menu -> Gesprekgeschiedenis -> Uitgaande gesprekken.
11.1.3 Inkomende gesprekken
Om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers of namen
waarvan u het meest recent oproepen hebt ontvangen, selecteert u
Menu -> Gesprekgeschiedenis -> Inkomende gesprekken.
11.1.4 Verslag wissen
U kunt de gemiste oproepen, uitgaande gesprekken, inkomende
gesprekken of alles wissen.
11.1.5 Gesprekstijden
Om de duur van uw inkomende en uitgaande gesprekken weer te
geven, selecteert u Menu -> Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis
-> Gespreksduur.
• Laatste gesprek: geeft de duur van het laatste gesprek weer.
• Uitgaande gesprekken: geeft de totale duur van de uitgaande
gesprekken weer.
• Inkomende gesprekken: geeft de totale duur van de ontvangen
oproepen weer.
• Alles resetten: zet alle tijden terug op nul.
11.1.6 Gesprekskosten
Om de gesprekskosten weer te geven, selecteert u Menu ->
Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis -> Gesprekskosten.
• Kosten van laatste gesprek: geeft de kosten van het laatste gesprek
weer.
• Totale kosten: geeft de totale kosten weer.
• Kosten op nul stellen: zet de kosten terug op nul.
• Maximale kosten: stelt de maximale kosten in.
• Prijs per eenheid: geeft de prijs per eenheid weer.
• Om de maximale kosten en de prijs per eenheid in te stellen, moet u
de PIN2-code invoeren.

Opmerking:
Dit zijn netwerkdiensten; neem contact op met u netwerkoperator of
serviceprovider.
De uiteindelijke rekening voor oproepen en diensten van uw
serviceprovider kan variëren; dit hangt af van netwerkfuncties, afronding,
facturering, belastingen en dergelijke.

12

MULTIMEDIA

Menu -> Multimedia. Dit menu biedt instellingen voor radio,
muziekspeler, fotocamera, afbeeldingen, videocamera, videospeler,
geluidsopname.
12.1 Radio
Menu -> Multimedia -> Radio.
• Druk op de toets omlaag om FM in of uit te schakelen.
• Druk op de toets links om de kanalen te doorlopen.
• Druk op de toets rechts om de frequentie aan te passen.
• Druk op de toets aan de zijkant om het volume aan te passen.
• Druk op de softtoets rechts om terug te keren.
• Druk op de toets links voor opties.
>Opties:
>
• Kanaallijst: u kunt de naam en de frequentie van het kanaal bewerken.
U kunt de toetsen 1-9 gebruiken om naar de betreffende kanalen te
gaan.
• Handmatige invoer: u kunt de frequentie van het radiostation
invoeren.
• Autom. zoeken: dient om radiostations automatisch in te stellen en
op te slaan.
• Instellingen: u kunt Op Achtergrond Afspelen instellen, maar ook de
luidspreker enz.
• Opnemen: om het FM-geluid op te nemen en op te slaan in de
telefoon op de micro-SD-kaart.
• Toevoegen: u kunt de lijst met opgenomen bestanden weergeven en
hier een nieuwe opname aan toevoegen.
• Bestandslijst: u kunt de lijst met opgenomen bestanden weergeven.
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12.2 Muziekspeler
Uw telefoon is uitgerust met een muziekspeler. MP3-bestanden die op de
geheugenkaart zijn opgeslagen in de map “My music” (standaardmap),
worden automatisch gedetecteerd en aan de standaardafspeellijst
toegevoegd. U kunt muziekbestanden beluisteren via een compatibele
headset of via de luidspreker van de telefoon. U kunt bellen of een
oproep beantwoorden terwijl u de muziekspeler gebruikt. Tijdens een
oproep wordt het afspelen van muziek gepauzeerd.
Opmerking:
Vanwege de geringe afmetingen van de luidspreker kan het geluid
soms vervormd zijn, met name op het maximale geluidsniveau en
wanneer er veel basgeluiden zijn. We raden u aan om de stereoheadset
te gebruiken om volop te genieten van de hoge kwaliteit van uw muziek.
De muziekspeler ondersteunt MP3- en MIDI-indelingen.
• Selecteer Muziek om de muziekspelerinterface weer te geven.
• Druk op de Afhaaktoets om de lijst te openen.
• Druk op de toetsen * en # om het geluidsniveau aan te passen.
• Druk op de toets omhoog om muziek af te spelen of te pauzeren.
• Druk op de toets omlaag om te stoppen.
• In de lijstinterface: klik op Opties om de opties weer te geven:
• Afspelen: speelt de huidige muziek af.
• Details: u kunt de details van de muziek weergeven.
• Toevoegen aan beltonen: stel de huidige muziek in als beltoon.
• Laad lijst opnieuw: vernieuw de muzieklijst of maak een map “My
music” aan op de geheugenkaart.
• Instellingen: u kunt de afspeelmodus instellen.
• Selecteer Opties voor:
Opmerking:
Alle muzieknummers moeten worden opgeslagen in een map met de
naam My music (standaardinstelling). U kunt het pad niet wijzigen. Als
u muziek naar de geheugenkaart kopieert, moet u ervoor zorgen dat
de naam van de map “My music” is, omdat de bestanden anders niet
zullen worden gedetecteerd in de afspeellijst.
>Bestandslocatie:
>
selecteer of de af te spelen muziek in de telefoon
of op de geheugenkaart staat.
>Automatisch
>
laden: selecteer Aan of Uit.

>Herhalen:
>
mogelijke instellingen voor herhaaldelijk afspelen zijn
Een keer, Alles of Uit.
>Willekeurige
>
volgorde: speel de afspeellijst in willekeurige
volgorde af
>Op
>
achtergrond spelen: stel in of u muziek wilt blijven afspelen
terwijl u een nummer belt of een oproep ontvangt.
>Bluetooth:
>
Stereo-uitvoer: u kunt de BT-stereo-uitvoer instellen op Aan of Uit.
Hoofdtelefoon: zoek de BT-headset en sluit deze aan.
>>Spectrum display: selecteer de weergavestijl voor de muziekbalk.
Gebruik # * om te selecteren.
>>Tekst tonen: om wel of geen muziekteksten weer te geven. Gebruik
*# om aan te passen.
Opmerking:
Deze instelling is alleen actief terwijl er muziek wordt afgespeeld.
12.3 Fotocamera
Menu -> Multimedia -> Fotocamera.
12.3.1 Foto's maken
• Richt het toestel op het voorwerp en druk op 5; de foto is nu gemaakt.
• Druk op softtoets links om Opties te openen:
12.3.2 Instellingen
Instellingen die u kunt aanpassen zijn onder meer sluitergeluid,
belichtingswaarde, contrast, vertraging, extra foto's/sec.
12.3.3 Beeldkwaliteit
U kunt de afmeting en de beeldkwaliteit instellen.
12.3.4 Witbalans
U hebt de keuze uit Automatisch, Daglicht, Gloeilamp, TL, Bewolkt,
TL.
12.3.5 Scènemodus
U hebt de keuze uit Automatisch en Nachtmodus
12.3.6 Effect
U hebt de keuze uit Normaal, Zwart-wit, Sepia, Sepiagroen,
Sepiablauw, Inversie. De standaardinstelling is Normaal.
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12.3.7 Opslag
U kunt de opslaglocatie instellen op telefoon of micro-SD-kaart
12.3.8 Standaard herstellen
Zet alle instellingen terug op de standaardwaarden.
12.4 Afbeeldingen
U kunt afbeeldingen weergeven, erdoorheen bladeren, wissen enz.
Selecteer Menu -> Multimedia -> Afbeeldingen, waarna u afbeeldingen
kunt weergeven, een afbeelding kunt selecteren via de toetsen omhoog/
omlaag. Druk op de Afhaaktoets om “Option” te openen:
• Toon: u kunt de foto weergeven.
• Bladerstijl: u hebt de keuze uit Lijst en Matrix.
• Verzenden: u kunt de foto verzenden via een mms-bericht en via
Bluetooth
• Gebruiken als: u kunt ze gebruiken als achtergrond, opstartscherm,
afsluitscherm of contactfoto.
• Hernoemen: u kunt de huidige foto een andere naam geven.
• Wissen: u kunt de huidige foto wissen.
• Sorteren op: u hebt de keuze uit Naam, Op type, Tijd, Op grootte
en Geen.
• Wis alle bestanden: u kunt alle foto's wissen.
• Opslag: u kunt de opslaglocatie selecteren.
12.5 Videocamera
Uw telefoon kan video-opnames maken; druk op 5 om de video-opname
te starten of te stoppen.
Druk op de Afhaaktoets of klik op Opties om de opties weer te geven:
12.5.1 Instellingen
Instellingen die u kunt aanpassen zijn Belichtingswaarde, Nachtmodus,
Antiflikkering.
12.5.2 Kwaliteit
Instellingen die u kunt aanpassen zijn Videokwaliteit, Maximale
grootte, Maximale lengte, Geluidopname.
12.5.3 Witbalans
U hebt de keuze uit Automatisch, Daglicht, Gloeilamp, TL, Bewolkt,
TL.

12.5.4 Effect
U hebt de keuze uit Normaal, Zwart-wit, Sepia, Sepiagroen,
Sepiablauw, Inversie. De standaardinstelling is Normaal.
12.5.5 Opslag
u kunt de opslaglocatie selecteren.
12.5.6 Standaard herstellen
Zet alle instellingen terug op de standaardwaarden.
12.6 Videospeler
Via dit submenu kunt u video-opnamen afspelen, doorsturen,
hernoemen, wissen en sorteren.
Selecteer Videospeler en druk op Opties om de lijst met video's
weer te geven; gebruik de toetsen omhoog en omlaag om video's te
selecteren en druk vervolgens op de softtoets links of klik op Opties om
de opties weer te geven:
• Afspelen: speel de huidige video af.
• Verzenden: u kunt de video doorsturen.
• Hernoemen: u kunt de huidige video hernoemen.
• Wissen: wis de huidige video.
• Wis alle bestanden: wis alle video's in de lijst.
• Sorteren op: u kunt video's sorteren op basis van Naam, Op type,
Tijd, Op grootte of Geen.
• Opslag: u kunt de opslaglocatie selecteren.
12.7 Geluidsopname
Multimedia -> Geluidsopname; druk op de toets omhoog om de
opname te starten/stoppen.
-> Opties: Als de map leeg is, zijn de opties Lijst /Instellingen
beschikbaar.
• Nieuw: u kunt een nieuwe opname maken
• Lijst: u kunt een nieuw bestand aan de lijst toevoegen.
• Instellingen: u kunt Bestandsindeling en Geluidskwaliteit instellen.
• Bestandsindeling: u hebt de keuze uit AMR en WAV.
In de lijst kunt u op de softtoets links “Opties” drukken voor toegang
tot de volgende opties: Opnemen, Afspelen, Hernoemen, Wissen,
Wis alle bestanden, Gebruiken als, Verzenden.
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13

GELUIDSPROFIELEN

13.1 Aan
In de stand-bymodus: selecteer Menu -> Geluidsprofielen om het
volgende menu weer te geven: Algemeen, Vergadering, Buiten,
Binnenshuis, Headset, Bluetooth.
Instellingen die u kunt aanpassen zijn Beltonen, Volume, Meldingstype,
Intelligent call alert, Beltype, Extra toon, Antwoordstand.
De headsetmodus kan pas worden ingeschakeld nadat u de headset
hebt aangesloten.
13.2 Aanpassen
Menu -> Geluidsprofielen -> Aanpassen.
• Beltonen: Instellingen die u kunt aanpassen, zijn Inkomend gesprek,
Wekker, Inschakelen, Uitschakelen, Bericht en Toetsen.
• Volume: om het volume van de Beltoon en de Toetstoon in te stellen.
• Meldingstype: u hebt de keuze uit Bellen, Trillen , Trillen en bellen,
Trillen daarna Bellen.
• Intelligent call alert: u kunt Intelligent call alert instellen. Wanneer u
een oproep ontvangt, zal de telefoon een Intelligent call alert geven.
• Beltype: u hebt de keuze uit Enkel, Herhalen en Stijgen.
• Extra toon: u kunt deze functie in- of uitschakelen.
• Antwoordstand: u kunt elke gewenste toets selecteren.

14

INSTELLINGEN

14.1 Tijd en datum
• Woonplaats: u kunt de woonplaats instellen.
• Instellen: u kunt Tijd, Datum en Zomertijd instellen.
• Weergave:
>Tijdindeling:
>
u kunt kiezen voor een notatie in 12 of 24 uur. Druk op
* # om te selecteren.
>Datumindeling:
>
u kunt Datumindeling selecteren.
>Scheidingsteken
>
datum: u kunt “.” , “:” of “/” instellen als
scheidingsteken.
14.2 Vluchtstand
Om de vluchtstand in of uit te schakelen.
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Telefooninstellingen

14.3.1 Aan-Uit schema
Eerst kunt u Status Aan of Uit zetten en vervolgens kunt u Toestel aan
of Toestel uit selecteren en de tijd bewerken.
14.3.2 Weergave
Instellingen die u kunt aanpassen, zijn Achtergrond, Stand-by,
Opstartscherm, Afsluitscherm, Stijl van hoofdmenu, Tijdsweergave.
• Achtergrond: u kunt instellen dat uw telefoon een
achtergrondafbeelding weergeeft wanneer de telefoon in de standbymodus staat.
• Stand-by:
u
kunt
instellen
dat
uw
telefoon
een
schermbeveiligingsafbeelding weergeeft wanneer de telefoon in de
stand-bymodus staat.
• Opstartscherm: u kunt instellen welke afbeelding bij het opstarten
moet worden weergegeven.
• Afsluitscherm: u kunt instellen welke afbeelding bij het afsluiten moet
worden weergegeven.
• Stijl van het hoofdmenu: u kunt de stijl van het hoofdmenu instellen
op pagina of matrix.
• Tijdsweergave: u kunt deze functie in- of uitschakelen.
14.3.3 Welkomsttekst
U kunt de status in- of uitschakelen en de welkomsttekst bewerken.
14.3.4 Datum en tijd automatisch bijwerken
U kunt deze functie in- of uitschakelen.
14.3.5 Instellingen
Oproeper-ID
U hebt de keuze uit: Netwerkstandaard, ID verbergen en ID
verzenden. Deze functies moeten worden ondersteund door lokale
operators.
Wisselgesprek (Netwerkdienst)
Om het netwerk zodanig in te stellen dat u een melding krijgt als er een
nieuwe oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent. Om het netwerk te
verzoeken om Wisselgesprek in te schakelen, selecteert u Aan.
• Om het netwerk te verzoeken om Wisselgesprek uit te schakelen,
selecteert u Uit.
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• Om te controleren of de functie is ingeschakeld, selecteert u Status.
Doorschakelen:
Mogelijke instellingen zijn Alle oproepen, Bij niet bereikbaar, Bij geen
antwoord, Wanneer bezet, Alle gegevensverbindingen of Stop alle
doorverbindingen
Blokkeringen (Netwerkdienst)
Blokkeringen stelt u in staat om oproepen naar of vanaf uw telefoon
te blokkeren. Mogelijke instellingen zijn Uitgaand, Inkomend, Stop
alle blokkeringen en Wijzig blokkeringscode. Om de instellingen
te kunnen wijzigen, hebt u de blokkeringscode van uw serviceprovider
nodig.
Lijnwissel
U kunt schakelen tussen Lijn 1 en Lijn 2.
Gesloten gebruikersgroep (Netwerkdienst)
• Druk op de softtoets links om de groepslijst weer te geven.
Geavanceerd
• Bloklijst: U kunt een aantal ongewenste nummers in de lijst plaatsen
om te voorkomen dat u vanaf deze nummers wordt gestoord.
• Auto herhalen: u kunt deze functie in- of uitschakelen.
• Beltijd tonen: u kunt ervoor kiezen om de beltijd wel of niet weer te
geven.
• Beltijd waarschuwing: u hebt de keuze tussen Uit, Eenmalig en
Periodiek.
• Automatisch ophangen: u kunt deze functie in- of uitschakelen; de
maximale tijd is 1-9999.
14.3.6 Schermverlichting
Druk op * # om de helderheid van het scherm aan te passen en de
verlichtingsduur (1-60 seconden).
14.4 Netwerk
• Netwerkselectie: u hebt de keuze uit Automatisch, Handmatig en
Selectiestand.
• Voorkeur: u kunt uw voorkeursnetwerk selecteren.

14.5 Beveiliging
14.5.1 SIM-blokkering
Schakel SIM-blokkering in of uit; hiervoor moet u een pincode invoeren.
• Aan: om de PIN in te schakelen; de telefoon vraagt altijd om de code
wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
• Uit: om de PIN uit te schakelen.
>Als
> u de pincode drie keer verkeerd invoert, zal de telefoon u vragen
om de pukcode in te voeren. Als u geen pukcode hebt, moet u
contact opnemen met uw netwerkoperator.
• Wijzig code: u kunt de SIM PIN-code wijzigen.
14.5.2 Telefoonslot
Als u instelt dat de telefoon altijd om de code vraagt wanneer de
telefoon wordt ingeschakeld. De standaardinstelling is Uit. Stel in
of u wel of geen code moet invoeren. De fabrieksinstelling voor de
blokkeercode is 0000.
Aan: Als u Aan selecteert, zal de telefoon altijd om de code vragen
wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Uit: Als u Uit selecteert, zal de telefoon niet om een code vragen
wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
14.5.3 Wijzig code
U kunt de blokkeercode en de traceercode van de telefoon wijzigen.
14.6 Fabrieksinstellingen herstellen
• Selecteer OK om de fabrieksinstellingen te herstellen.
>De
> telefoon zal u vragen om de code in te voeren. De fabrieksinstelling
voor de blokkeercode is 0000.
14.7 Geluid
Mogelijke instellingen zijn Normal, Bass, Dance, Classical, Treble,
Party, Pop, Rock.

15

GEREEDSCHAPPEN

15.1 Rekenmachine
• Druk op de toetsen omhoog en omlaag om “+”, “-”, “×”en “/” in te
voeren.
• Toets “#”: om “.” in te voeren.
• Softtoets links: om “=” in te voeren.
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• Softtoets rechts: om de ingevoerde tekens één voor één te wissen.
15.2 Kalender
U kunt de agenda weergeven; druk op de softtoets links “Opties” om
de opties weer te geven: Open, Takenlijst, Taak toevoegen, Wis taak,
Springen naar datum, Ga naar vandaag, Weekweergave.
• Open: u kunt de takenlijst voor vandaag weergeven.
• Takenlijst: u kunt alle takenlijsten voor alle dagen weergeven.
• Taak toevoegen: u kunt nieuwe taken toevoegen.
• Wis taak: u kunt een taak wissen.
• Springen naar datum: voer de datum in die u wilt weergeven.
• Ga naar vandaag: geeft de huidige dag weer.
• Weekweergave: u kunt schakelen tussen maandweergave en
weekweergave.
15.3 Wekker
U kunt 5 wekkers instellen.
In de wekkerbewerkingsinterface zijn de volgende instellingen mogelijk:
Aan of Uit, Tijd, Herhalen, Snooze en Meldingstype.
• Gebruik * en # om te selecteren.
15.4 Taken
U kunt taken weergeven of toevoegen.
15.5 Tijdzones
U kunt de tijd voor veel landen ter wereld weergeven.
• Druk op * en # om tussen de verschillende steden te schakelen.
• U kunt zomertijd in- of uitschakelen.
15.6 Eenheidsconversie
• Gewicht: gebruik * # om de eenheidsconversie te schakelen; voer een
waarde in de kg-kolom in en druk op OK.
• Lengte: gebruik * # om de eenheidsconversie te schakelen; voer een
waarde in de eerste kolom in en druk op OK.
15.7 Valutaconversie
• Voer een bedrag in de valutaconversie-interface in en druk op OK.
• Druk op de toets Rechts (*) of Links (#) om de verhouding te
schakelen; voer de waarde in de lokale valuta in, waarna het bedrag in
buitenlandse valuta zal worden berekend.

15.8 Stopwatch
• Typische stopwatch: bevat splittijden en rondetijden. Wanneer
u Tijden tonen selecteert, kunt u de door u gerealiseerde tijden
weergeven.
• n-wegs stopwatch: druk op OK om te starten en druk vervolgens op
de toetsen omhoog, omlaag, links en rechts om 4 tijden te verkrijgen.
De totale tijd wordt bovenaan weergegeven.
15.9 Spellen
• Nieuw spel: om het spel te spelen.
• Moeilijkheid: u kunt de moeilijkheidsgraad van het spel selecteren.
• Topscores: u kunt de topscores weergeven.
• Uitleg: geeft de introductie weer over hoe u het spel kunt spelen. Als
het spel nog niet is geëindigd, kunt u Hervatten selecteren om verder
te gaan met het spel.
• Spelinstellingen: u kunt Muziek, Geluid, Trillen en Volume in- of
uitschakelen.
15.10 Tekstlezer
U kunt hier e-books lezen.
15.11 Bestandbeheer
Als u een geheugenkaart insteekt, kunt u een map aanmaken om
bestanden te beheren. In de bestandsbeheerinterface zal de telefoon
de totale ruimte en de vrije ruimte van de memorizer weergeven.
• Druk op de softtoets links “Opties” om de volgende opties weer te
geven: Openen, Create map, Formatteren.

16

DIENSTEN

16.1 Bluetooth
• Status: om Bluetooth in/uit te schakelen.
• Zichtbaarheid: stelt Bluetooth in. Toestel is zichtbaar voor andere
Bluetooth-apparaten.
• Apparaatlijst: zoek nieuw apparaat.
• Geluidsapparaat opvragen: om te zoeken naar apparaten die zich
binnen het bereik bevinden; vervolgens moet u de toegangscode
invoeren.
• Eigen naam: geeft de Bluetooth-naam weer.
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• Geavanceerd: bevat de submenu's Audiopad, Opslag,
Toegankelijkheid, Mijn adres.
• Audiopad: kan worden ingesteld op In telefoon laten of Doorsturen
naar Bluetooth-hoofdtelefoon
• Opslag: selecteer Telefoon of Geheugenkaart of Altijd vragen
• Toegankelijkheid: selecteer Volledige beheersing of Alleen lezen
• Mijn adres: geef Bluetooth-adres weer
Opmerking:
De verbinding kan last hebben van storingen door obstakels zoals
muren of door andere elektronische apparaten
16.2 Internetdiensten
Startpagina: u kunt de startpagina openen.
Bladwijzers om de bladwijzer weer te geven, selecteert u GaNaar,
Bewerk, Verzenden, Wissen, Wis alles, Bladwijzer toevoegen.
Recent bekeken: om recent bekeken pagina's weer te geven.
Adres invoeren: om een adres in te voeren.
Onderhoudsberichten: om de ingekomen onderhoudsberichten weer
te geven.
Instelling: mogelijke instellingen zijn SIM selecteren, Selecteer profiel,
Navigatie, Onderhoudsberichten, Cache wissen, Cookies wissen.

17

BIJLAGE

17.1 CERTIFICERINGSINFORMATIE (SAR)
Dit model voldoet aan internationale richtlijnen inzake blootstelling aan
radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het
is ontworpen om binnen de limieten voor blootstelling aan radiogolven
te blijven die in internationale richtlijnen worden aanbevolen.
Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke
organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die dienen om alle
personen te beschermen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.
De richtlijnen maken gebruik van een meeteenheid die “specifiek
absorptietempo” of SAR wordt genoemd. De SAR-limiet van ICNIRP
voor mobiele apparatuur die door het grote publiek wordt gebruikt,
bedraagt 2,0 W/kg.

Als SAR wordt gemeten bij het hoogst mogelijke zendvermogen van het
apparaat, ligt de feitelijke SAR-waarde tijdens gebruik gewoonlijk onder
het maximaal toegestane niveau.
Dit komt doordat het vermogenniveau van het apparaat automatisch
wordt aangepast, zodat het slechts het minimumniveau gebruik dat
nodig is om het netwerk te bereiken.
Hoewel er verschillen kunnen optreden tussen de SAR-niveaus van
diverse telefoons en bij diverse posities voldoen ze allemaal aan
de vereisten die door de overheid worden gesteld aan een veilige
blootstelling.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat de op dit moment
beschikbare wetenschappelijke gegevens geen aanwijzingen bevatten
die het noodzakelijk maken om speciale voorzorgsmaatregelen te
treffen voor het gebruik van mobiele apparatuur. De organisatie geeft
aan dat u het blootstellingsniveau eventueel kunt verlagen door de
gespreksduur te beperken of door gebruik te maken van een handsfree
voorziening om de mobiele telefoon weg te houden van het hoofd en
het lichaam.
17.2

Verzorging en onderhoud

17.2.1 Veiligheid van de batterij en de lader
1. Gebruik uitsluitend batterijen die door de fabrikant van de telefoon
zijn goedgekeurd.
2. Uw toestel is uitgerust met een oplaadbare batterij. Een nieuwe
batterij zal pas optimaal werken na twee of drie volledige laad- en
ontlaadcycli.
3. De oplaadtijd hangt af van de lader en van de batterij die wordt
gebruikt.
4. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen
maar zal op den duur slijten. Wanneer de gespreks- en stand-bytijden
merkbaar korter worden dan normaal moet u de batterij vervangen.
5. Wanneer een volledig opgeladen batterij langere tijd niet wordt
gebruikt, zal het batterijvermogen na verloop van tijd afnemen.
6. Laat een batterij niet langer dan nodig aangesloten op de lader en
de voedingsbron, aangezien de levensduur kan worden verkort door
overladen
7. Laat de batterij niet achter op zeer warme of koude locaties, zoals
een afgesloten auto in zomerse of winterse omstandigheden, omdat dit
de capaciteit en levensduur van de batterij kan verkorten. Een toestel
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met een zeer warme of koude batterij zal mogelijk tijdelijk niet werken,
zelfs niet wanneer de batterij volledig is opgeladen. Met name bij
temperaturen onder nul zal de batterij minder goed werken.
8. Zorg dat u de batterij niet kortsluit. Kortsluiting kan onbedoeld
optreden wanneer een metalen voorwerp direct contact maakt met de
positieve (+) en negatieve (-) polen van de batterij. Door kortsluiting van
de polen kan de batterij of het betreffende voorwerp beschadigd raken.
9. Gooi batterijen niet in het vuur.
17.2.2 Onderhoud van de telefoon
Onderstaande aanwijzingen zullen u helpen om uw garantie te
waarborgen.
1. Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires (zoals de
simkaart) buiten het bereik van kleine kinderen.
2. Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile locaties.
Hierdoor kunnen de bewegende delen en elektronische onderdelen
beschadigd raken.
3. Gebruik of bewaar de telefoon niet op extreem warme locaties.
Hoge temperaturen zullen de levensduur van de telefoon bekorten, de
batterij beschadigen en het bij de productie van de telefoon gebruikte
kunststof vervormen of smelten.
4. Bewaar de telefoon niet op extreem koude locaties. Wanneer de
telefoon weer op de normale temperatuur komt, kan er vocht in de
telefoon ontstaan waardoor de elektronische circuits beschadigd
kunnen raken.
5. U mag de telefoon niet ruw of verkeerd behandelen. Door vallen,
stoten of schudden kunnen de interne circuits beschadigd raken.
6. Gebruik geen agressieve chemische stoffen, sterke reinigingsmiddelen
of oplosmiddelen om de telefoon te reinigen. Gebruik een zachte,
schone en droge doek als de telefoon moet worden gereinigd.
7. Behandel de telefoon niet met verf. Verf kan leiden tot verstopping
van de bewegende delen en een correcte werking belemmeren.
8. Gebruik uitsluitend de meegeleverde antenne of een goedgekeurde
vervangende antenne. Niet-goedgekeurde antennes, modificaties of
toevoegingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn
met voorschriften die gelden voor radioapparatuur.
9. Als de telefoon of een van de accessoires niet naar behoren werken,
moet u contact opnemen met uw leverancier voor deskundige hulp.

17.3 Veelgestelde vragen
Raadpleeg onderstaande antwoorden als u regelmatig problemen met
uw telefoon ondervindt. Neem contact op met de leverancier van uw
mobiele telefoon of uw serviceprovider als u hier geen antwoord op uw
vragen vindt.
Probleem

Mogelijke oorzaak

De telefoon
schakelt niet in

• Is de batterij opgeladen?
• Is de batterij correct geplaatst?

Batterij laadt
niet op

• Controleer of de lader correct is aangesloten
op de telefoon.
• Is de batterij nog bruikbaar? De prestaties
van de batterij zullen afnemen nadat deze
meerdere jaren is gebruikt.
• Is de batterij volledig ontladen? De telefoon
moet enige tijd op de lader zijn aangesloten
voordat het opladen start.

Kan niet
aanmelden bij
het netwerk

• Het signaal is te zwak of er kan sprake zijn van
radiostoringen in de omgeving. Controleer de
signaalsterktemeter op het scherm om te zien
of er verticale streepjes worden weergegeven.
• Is de simkaart correct geplaatst, maakt hij slecht
contact of is hij beschadigd? Als uw simkaart
beschadigd is, kunt u uw netwerkoperator
vragen om hem te vervangen.

Kan niet bellen

• Is de simkaart aangemeld bij het netwerk?
• Zijn er blokkeringen actief?
• Is bellen geblokkeerd vanwege niet betaalde
rekeningen?
• Hebt u de FDN-functie ingeschakeld?
• Hebt u Lijn 2 geselecteerd terwijl uw
netwerkoperator deze dienst niet ondersteunt?
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Kan geen
oproepen
ontvangen

• Is de simkaart aangemeld bij het netwerk?
• Worden inkomende oproepen geblokkeerd
vanwege niet betaalde rekeningen?
• Is Doorschakelen ingeschakeld?
• Worden alle inkomende oproepen geblokkeerd
via de blokkeringsfunctie?

PIN geblokkeerd

Voer de pukcode in die u bij uw simkaart hebt
gekregen om te deblokkeren of neem contact op
met de netwerkoperator.

SIM-fout

• Simkaart is vuil. Reinig hem.
• Plaats de simkaart opnieuw.
• Simkaart is beschadigd. Vervang hem.

18

GARANTIE EN SERVICE

De telefoon wordt geleverd met 24 maanden garantie vanaf de
aankoopdatum vermeld op uw aankoopbon. Onder deze garantie
vallen geen storingen of defecten als gevolg van ongevallen, verkeerd
gebruik, normale slijtage, onachtzaamheid, storingen in de telefoonlijn,
blikseminslag, knoeien met de apparatuur of pogingen om het toestel
aan te passen of te repareren die niet door goedgekeurde servicepunten
zijn uitgevoerd. Bewaar uw aankoopbon; dat is uw garantiebewijs.
18.1 Tijdens de garantieperiode
• Koppel het basisstation los van de telefoonlijn en de netvoeding.
• Doe alle onderdelen van uw telefoonsysteem in de originele
verpakking.
• Breng het toestel terug naar de winkel waar u het hebt gekocht en
neem uw aankoopbon mee.
• Vergeet ook de netvoedingsadapter niet (indien van toepassing).
18.2 Na de garantieperiode
Als het toestel niet meer onder de garantie valt, kunt u
contact met ons opnemen via www.aegtelephones.eu
Dit product werkt enkel met oplaadbare batterijen. Als u niet-oplaadbare
batterijen in de handset steekt en de handset op het basisstation
plaatst, wordt de handset beschadigd en deze schade is NIET gedekt
door de garantie.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Dual Band

GSM 900 Mhz / DCS 1800 Mhz

Display

2,4” QVGA 320 x 240 pixels

Fotocamera

0,3 Megapixels

Batterij

Li-Ion 3,7 V/1000 mAh

Gebruikstijden

Stand-by: tot 8 dagen
Gesprekstijd: tot 4 uur

Afmetingen

101 x 51 x 19 mm

USB

Micro-USD/EU-norm

Micro-SD-kaart

Type SD of SD-HC, max. 8 GB, FAT (niet
inbegrepen)

Headsetaansluiting

2,5 mm

SAR-waarden

GSM 900 Mhz: 0,33 W/kg
DCS 1800 Mhz: 0,30 W/kg
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CE-VERKLARING

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG.
U vindt de conformiteitsverklaring op: www.aegtelephones.eu
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HET TOESTEL AFDANKEN (MILIEU)

Aan het einde van de levensduur van het product mag u dit product
niet weggooien met het normale huishoudafval, maar moet u het
product naar een inzamelingspunt voor de recycling van elektrische
en elektronische apparatuur brengen. Dat wordt aangegeven met het
symbool op het product, in de gebruikershandleiding en/of op de
verpakking. Sommige productmaterialen kunnen worden hergebruikt
als u ze naar een inzamelingspunt brengt. Door sommige onderdelen
of grondstoffen van gebruikte producten aan te bieden voor hergebruik
levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.
Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie
over de inzamelingspunten in uw regio.
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