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Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie; uw telefoon is leidend. 
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ý Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 
 

Voordat u de telefoon gaat gebruiken, lees de onderstaande belangrijke informatie om elk risico van 
schade of mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen of verminderen. 
• Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden. 
• Schakel uw mobiele telefoon uit in een vliegtuig. Draadloze apparaten kunnen storingen in het 

vliegtuig veroorzaken. Het gebruik daarvan in een vliegtuig is illegaal. 
• Gebruik geen mobiele telefoons waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u strikt aan alle regels 

en voorschriften. 

• Gebruik geen mobiele telefoon bij een tankstation. Gebruik geen mobiele telefoons in de buurt van 
brandstof of chemicaliën. 

• Houd u aan de voorschriften of regels in ziekenhuizen en zorginstellingen. Schakel de 
telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur. 

• Alle draadloze apparaten kunnen interferentie veroorzaken die de prestaties van apparatuur kan beïnvloeden. 
• Uitsluitend gekwalificeerd personeel mag deze telefoon installeren of repareren. 
• Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. 
• Gebruik de telefoon alleen in de normale stand. 

• Stel uw telefoon niet bloot aan extreem hoge temperaturen boven +60℃ (+140F). 
• Reinig uw telefoon alleen met een antistatische doek. 

 

ý Uw telefoon 
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1. Luidspreker 2. Beeldscherm 

3. Oproeptoets /  Links toets 4. Aan/uit toets / eindetoets 

5. Pijltoets Omhoog / Omlaag 6. Cijfertoets 

7. Micro USB / lader poort 8. SOS-knop 

9. Luidspreker 10. Zaklamp 

 Opmerking: In de stand-by modus druk op de Omhoog toets om het hoofdmenu te openen gebruik 
de Links toets om de functies te openen   of opties te selecteren. Om ingevoerde tekst te wissen, druk op de eindetoets.  

 

ý SIM-kaart/T-Flashkaart plaatsen 
Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kinderen. 
Raadpleeg uw SIM-kaart dealer voor SIM-kaart diensten en gebruiksmogelijkheden daarvan. De SIM-
kaart dealer kan de serviceprovider zijn, de netwerkoperator of een andere gerelateerde dealer. 

      Opmerking: Controleer altijd of de telefoon is uitgeschakeld voordat u de SIM-kaart plaatst of 
verwijdert, anders kan de SIM-kaart beschadigd worden. 
1. Verwijder het batterijdeksel door het te schuiven, plaats de SIM-kaart in de kaartsleuf met de 
inkeping in de linkerbovenhoek en met de gouden contactpunten naar beneden. 
2. Open de gouden dop van de Hinge-type connector. Plaats de T-Flashkaart op de connector met de 
gouden contactpunten naar beneden en vervolgens sluit het. Plaats de kaart in overeenstemming met 
het pijltje zoals op de afbeelding: 
3. Plaats de batterij opnieuw en sluit het deksel stevig vast. 

 

ý Opladen 
 

1. Sluit de stekker van de reisadapter aan op de telefoon. 
2. Steek de adapter in een stopcontact. 
3. Wanneer uw telefoon aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, koppel de adapter los van 
de I/O-aansluiting. 

 

ý Toestel in-/uitschakelen 
 

1. Houd de eindetoets enkele seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen. 
2. Als de telefoon om een telefoon blokkeringscode vraagt, toets dan de code voor de  
       telefoonblokkering in en druk op OK. De standaard code is 1234. 
3. Als u wordt gevraagd om een PIN-code, voer de PIN-code in en druk op OK. De PIN-code wordt    

                gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Raadpleeg uw netwerkoperator voor meer informatie. 
4. Houd de eindetoets enkele seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. 

 

ý Oproepen aannemen en verbreken 
 

Voer het telefoonnummer in (met het netnummer). Naar gelang uw behoefte, voer de landcode of 
het toestelnummer in. 

Druk op de oproeptoets om het nummer te bellen. 
Om een inkomende oproep te beantwoorden, drukt op de oproeptoets of de linker functietoets. Om 

een inkomende/uitgaande oproep te beëindigen of weigeren, druk op de eindetoets. 
 

ý Functies en opties selecteren 
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Deze mobiele telefoon biedt u een aantal functies om te gebruiken en op maat aan te passen. Deze 
functies of opties zijn gerangschikt in het menu of submenu. U kunt de linker of de eindetoets gebruiken 
om die functies die links of rechts van de prompt balk op het scherm aangegeven staan uit te voeren. 

  Opmerking: In de stand-by mode houd de Omhoog toets ingedrukt om de zaklamp in/uit te schakelen. 
 

ý Handenvrij 
 

Sluit de handsfree set aan op uw mobiele telefoon, u kunt nog steeds oproepen beantwoorden en de 
microfoon gebruiken zonder de telefoon vast te houden. 

  Opmerking:     Als u de SIM-kaart of de batterij wilt vervangen, moet u eerst de telefoon uitschakelen en 
pas dan de batterij uit de telefoon verwijderen. 

 
ý Invoermethodes 

 

Deze telefoon beschikt over de invoermethodes Multitap ABC (ABC), Multitap abc (abc), 
Numeriek (123) etc. die kunnen worden gebruikt bij het bewerken van het telefoonboek, korte 
berichten, alarmen en andere tekst toepassingen. 
Schakelen tussen invoermethodes 

Druk op de # toets om tussen de invoermethodes te schakelen, gebruik de richting toets om de balk te 
bewegen en druk dan op links toets om te selecteren. 
Numerieke invoermethode 

Wanneer het pictogram van de invoermethode "123" is, druk op de cijfertoetsen om de cijfers 
direct in te voeren. 

Multitap ABC en Multitap abc 
Als het pictogram "ABC" of "abc" is, druk herhaaldelijk op de cijfertoetsen (2-9) totdat de 

gewenste letter in de tekst wordt weergegeven. Druk eenmaal op de cijfertoets voor de eerste letter. 
Druk tweemaal voor de tweede letter. Druk dus de cijfertoetsen om de gewenste letter op dezelfde 
manier in te typen.  

     Druk op 0 om een spatie of “0” in te voeren. 
Opmerking: Tijdens het gebruik van de numerieke invoer, schakel dan eerst naar de Multitap ABC en 

Multitap abc methode wanneer u een spatie nodig heeft en druk vervolgens op 0 om de spatie in te voeren. 
Speciale symbolen invoeren 
Als u speciale symbolen wilt invoeren, zoals “. ! ? = < >” etc. volg dan de onderstaande stappen: Druk op 

de toets * om symbolen weer te geven. Druk Omhoog/Omlaag om de cursor in de tabel met symbolen te 
verplaatsen en kies een symbool. Druk op de rechter functietoets om de selectie te annuleren. 

 
ý Algemeen 

 
Antenne 

Het gebruik van andere antenne apparatuur kan uw mobiele telefoon beschadigen en de prestaties 
verminderen. De telefoon heeft een ingebouwde antenne, raak deze niet onnodig aan wanneer de 
telefoon is ingeschakeld. Contact met de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen 
dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. 

Netwerkdiensten 
Veel functies die in deze handleiding staan, worden netwerkdiensten genoemd. Dit zijn speciale 

diensten die door draadloze providers geleverd worden. U moet zich abonneren op deze diensten 
van uw eigen service provider en de verplichtingen leren voordat u het gewenste netwerk selecteert. 
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Accessoires 
De Li-Ion batterij is door de fabrikant goedgekeurde oplaadbare batterij beschikbaar voor uw telefoon. 

Sommige batterijen werken het beste nadat ze een aantal keren volledig zijn opgeladen/ontladen. 
Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die door de fabrikant van de telefoon zijn 

goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. 
Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. 
Neem contact op met uw dealer voor de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. 

Telefoonblokkeringscode  
De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 1234. Om onbevoegd gebruik van de telefoon 

te voorkomen, kunt u de code in de Instellingen > Beveiliging veranderen. Onthoud de nieuwe 
code en bewaar deze op een veilige plaats. 

 

ý Berichten 
 

Alleen als uw netwerk operator deze functie ondersteunt, kunt u de functie gebruiken. 
Tekstbericht 

Bericht schrijven: U kunt de SMS/MMS bewerken. 
Postvak IN: De telefoon zal u informeren wanneer u een nieuw bericht ontvangt.  
Postvak UIT: Deze functie wordt gebruikt om berichten in het postvak IN te controleren. 
Concepten: Deze functie wordt gebruikt om berichten in concepten te controleren. 
Templates: Bij algemeen gebruik slaat de telefoon berichten op voor beide SMS postvakken. U kunt 

de berichten bewerken, wissen of schrijven. 
Broadcast-bericht: U kunt deze functie gebruiken om de broadcast-berichten te ontvangen. Deze dienst 

wordt aangeboden door uw netwerkoperator, voor meer informatie raadpleeg uw lokale netwerk operators. 
SMS instellingen: U kunt de standaard informatie over SMS-eigenschappen configureren. 
Bericht capaciteit: U kunt de capaciteit van het bericht controleren. 

    Opmerking: Deze dienst wordt geleverd door het netwerk. Dit maakt de beller mogelijk om 
berichten achter te laten als je niet kunt of niet bereid bent om de inkomende oproep te beantwoorden. 
Raadpleeg uw netwerkoperator voor meer informatie. 

 
 
ý Telefoonboek 

 
Nieuw contact toevoegen 

1. Aan SIM: Druk op OK en bewerk de naam en het telefoonnummer van het contactpersoon. 

2. Aan telefoon: U kunt de naam, telefoonnummer enzovoort van de contactpersoon toe te voegen. 
Contact zoeken 

U kunt het gewenste telefoonnummer eenvoudig en snel opzoeken in het telefoonboek. Druk op de 
links toets om Optie > Zoek en dan wordt alle relevante informatie van het gewenste contact weergegeven. 
Voor elk contact kunt u Bellen selecteren, SMS versturen, Bekijken, Bewerken, Wissen of andere opties. 
Bericht schrijven 

Met deze functie kunt u een SMS/MMS versturen. 
Spraakoproep 

Met deze functie kunt u een nummer opbellen. 
Wissen / Meerdere wissen 

U kunt kiezen om items uit de SIM-kaart/telefoon te verwijderen. 
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Kopiëren 
Met deze functie kunt u alle items uit de SIM-kaart of uit de telefoon kopiëren. De kopie inhoud 

neemt de kleinere als standaard. 
Aan zwarte lijst toevoegen 

Met deze functie kunt u een aantal nummers aan de zwarte lijst toevoegen als u wilt dat dit nummer u 
niet opbelt of u geen bericht verstuurt. 
Andere 

U kunt de status van het geheugen, Eigen nummer tonen en servicenummer controleren. 
 
 
ý Bellerslijst 

 
De telefoon registreert gemiste, uitgaande en ontvangen oproepen en registreert ook de geschatte lengte 

en kosten van uw gesprekken en de hoeveelheid verzonden of ontvangen berichten (netwerkdienst). 

  Opmerking: De uiteindelijke gespreksduur die door de serviceprovider in rekening wordt gebracht 
kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afronden bij het factureren, enzovoort. 
Corresponderende opties selecteren: 
Gemiste oproepen: toont de lijst van recent gemiste telefoonnummers; 
Uitgaande oproepen: Toont de lijst met recent gebelde nummers;  
Ontvangen oproepen: Toont de lijst met recent ontvangen telefoonnummers. 
Alles wissen : Met deze functie kunt u alle gegevens van gemiste oproepen, uitgaande oproepen of 
ontvangen oproepen wissen of alle mappen tegelijk wissen. 
Oproeptimers: 
Laatste oproep: De tijd van het laatste gesprek kan worden gecontroleerd. 
Uitgaande oproepen: De totale tijd van alle uitgaande oproepen kan worden gecontroleerd. 
Ontvangen oproepen: De totale tijd van alle ontvangen oproepen kan worden gecontroleerd. 
Alles resetten: Reset de tellers. 
GPRS-teller: 

Bekijk de gegevens van het internetverkeer. 
 
 
ý Multimedia 

 

Afbeeldingsviewer 
Open de “Afbeeldingsviewer” om de afbeeldingsbestanden in de standaardmap “foto’s” weer te geven. 
Audiospeler 

In de audiospeler interface, selecteert Opties om de volgende functies uit te voeren: 
  Opmerking: Het huidige systeem ondersteunt sommige MP3 met een niet-standaard indeling niet.  

1. Afspelen: Om de gewenste muziek af te spelen. 
2. Muzieklijst: U kunt de lijst met muziekbestanden op de geheugenkaart vernieuwen. Voor elk 
muziekbestand kunt u de volgende handelingen uitvoeren: Afspelen, Afspelen hervatten, Instellen als 
beltoon en ga zo maar door, 
3. Herhalen>U kunt kiezen tussen Uit, Een of Alle. 
Afspelen in de achtergrond> Druk op de rode toets om Afspelen in de achtergrond te activeren, de 
muziek zal blijven spelen, ook als u het afspeelscherm afsluit (muziek stopt wanneer u wordt opgebeld). 

  Opmerking: Druk op * of  # toets om het volume aan te passen. Tijdens het gebruik van de audiospeler zorg 
ervoor dat het volume voor u geschikt is. Om van de non-stop muziek te genieten. De audiospeler van de telefoon zal  
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automatisch muziekbestanden afspelen vanaf de geheugenkaart. In het geval dat u eerder handmatig vernieuwen 
hebt gekozen, kan het nodig zijn om de geheugenkaart handmatig vanuit instellingen te vernieuwen. 

Audio recorder 
De mobiele telefoon ondersteunt de opname indelingen: AMR / WAV. U kunt gesprekken 

opnemen die u kunt opslaan in de Audio map onder Bestandsmanager. Als er zich een opname bevindt, 
druk op de linker functietoets en selecteer: Nieuwe opname, Instellingen en enzovoort. 

ý FM 
 

U kunt uw telefoon gebruiken om naar FM-radiostations te luisteren. Druk op de linker toets om de 
opties te openen, vervolgens selecteer: afspelen/pauze, Automatisch zoeken, Zenderlijst enz. 

 

ý Alarm 
 

Deze mobiele telefoon beschikt over verschillende alarmen die u naar uw wens kunt instellen. 
 

ý Agenda 
 
Bestandsmanager 
U kunt deze functie gebruiken om alle soorten bestanden te beheren die op de geheugenkaart zijn opgeslagen. 
Zaklamp 

U kunt zaklamp in- en uitschakelen. 
Kalender 

Met deze functie kunt u een datum bekijken en een nieuwe kalendernotitie naar wens toevoegen. 
Rekenmachine 

De rekenmachine kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Druk op ’*’ toets om het 
decimaalteken in te voeren. Druk op de omhoog, omlaag en links toets om respectievelijk  +, - , *, /, = te 
selecteren. Druk op de eindetoets om een item te wissen. 
STK Service 

Deze service is een SIM-kaart dienst die door de netbeheerder wordt geleverd. 
 

ý Instellingen 
 

SOS instellingen 
SOS-knop Aan/Uit 
Nummerlijst: Contact invoer / Handmatige invoer 
SMS verzenden: Uit/Activeren. U kunt de standaard SOS SMS bewerken, het zal automatisch deze 
informatie aan uw toegewezen nummer opsturen wanneer u op de SOS-toets drukt. 
Gebruikersinfo: dit is eigenaar informatie voor SOS, de gebruiker kan persoonlijk gerelateerde ziektes en 
bloedgroep bewerken zodat ambulancemensen redding onder de status noodsituatie uitvoeren. 
Hulp: Hier kunt u de help-informatie bekijken 

Oproepinstellingen 
Oproepen doorschakelen> Met deze netwerkdienst kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar 
een ander nummer. Voor meer informatie neem contact op met uw serviceprovider. 
Oproep blokkeren > Activeren, met deze netwerkdienst kunt u inkomende oproepen beperken. Voor 
meer informatie neem contact op met uw serviceprovider. 
Oproep in de wacht > Activeren, u wordt gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is 
terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). 

Andere: de instellingen omvatten Gespreksduur herinnering, Automatisch opnieuw kiezen, Trillen 
wanneer aangesloten, 
Oproep weigeren met SMS-bericht, Vliegtuigmodus (Indien geactiveerd, uw mobiele telefoon zal naar de 
vliegtuigmodus overschakelen,  



 

de mobiele telefoon zal alle draadloze signalen 
uitschakelen) enzovoort. 

Telefooninstellingen 
Datum en tijd: U kunt Datum/Tijd, Tijd-  en datumnotatie instellen. 
Taalinstellingen: Selecteer de gewenste taal voor de 
tekstweergave. Automatisch Aan/Uit: U kunt de tijd voor 
automatisch aan/uit instellen. Fabrieksinstellingen 
herstellen 

Met deze functie kunnen alle instellingen worden teruggezet naar de 
fabrieksinstellingen. De fabrieksinstelling voor het wachtwoord is 1234. 

Beeldscherminstellingen 
U kunt de achtergrond, Stand-by beeldscherm, Contrast, Toetsenbordverlichting 

tijd, Automatische toetsenblokkering e.z.v. configureren. 

Beveiligingsinstellingen 
Uw telefoon is voorzien van een veelzijdig beveiligingssysteem om onbevoegd 

gebruik van de telefoon of de SIM-kaart te voorkomen, zoals PIN. 
PIN: Deze dienst wordt geleverd door het netwerk. Neem contact op met je 
netwerkoperator. 
PIN2 wijzigen: Deze dienst wordt geleverd door het netwerk. Neem contact op met je 
netwerkoperator. Telefoonblokkering: Aan, als u bij inschakelen van uw telefoon om 
een wachtwoord wordt gevraagd. Telefoonwachtwoord wijzigen: Wijzig het 
standaardwachtwoord van uw telefoon. 
Scherm vergrendelen met eindtoets: Aan, in de stand-by kunt u op de eindetoets 
drukken om uw telefoon te vergrendelen. 
Guardlock: Aan, als uw mobiele telefoon gaat verloren en iemand de SIM-kaart 
vervangt, zal deze mobiele telefoon automatisch het nummer naar uw toegewezen 
nummer versturen. Het standaardwachtwoord is 123456. 
Vaste nummers: Deze dienst wordt geleverd door het netwerk. Neem contact op met je 
netwerkoperator. 
Zwarte lijst: Actief, uw zult geen oproepen en berichten van de zwarte lijst nummers 
ontvangen.  

Gebruikersprofielen 
U kunt Normaal, Stil, Vergadering, Buiten, Binnen en Driving mode selecteren. 

Voor elke modus kunt u de beltooninstellingen, Volume, Oproepsignaal, 
Berichtsignaal en extra beltoon naar uw behoefte configureren. 

  Opmerking: Sluit de oortelefoon aan om automatisch de Headset-modus in te 
schakelen. Deze modus heeft geen optie Activeren. In de Stille modus kunt u geen 
geluiden horen behalve de trilling van een inkomend gesprek of bericht.  

 
 
ý USB gebruik 

 



 

Voordat u een USB-poort gaat gebruiken 
• USB-apparaat altijd correct aansluiten en verwijderen. 
• Gebruik nooit Windows om de schijf van de mobiele telefoon te formatteren; 

anders zal deze ernstig worden beschadigd. 
• USB werkomgeving: 
• Windows2000 / XP. 
• Voor andere besturingssystemen kan de verbinding tussen de PC en de mobiele 

telefoon niet worden uitgevoerd, tenzij de USB-stuurprogramma is geïnstalleerd. 
 
ý Belangrijke informatie 
Gebruik van wachtwoorden 

Uw mobiele telefoon en SIM-kaart hebben verschillende wachtwoorden. Die 
wachtwoorden voorkomen ongeoorloofd gebruik van uw telefoon en SIM-kaart. U 
kunt de PIN, PIN2 en telefoonwachtwoord in de "Instellingen > 
Beveiligingsinstellingen" veranderen. 
Telefooncode 

De telefooncode kan worden gebruikt om onbevoegd gebruik van de telefoon 
te voorkomen. De fabrieksinstelling voor de telefooncode is 1234. Als de 
telefoonblokkering is ingeschakeld, wordt u gevraagd om het telefoonwachtwoord in 
te voeren wanneer u de telefoon aanzet. 
PIN (4 tot 8 cijfers) 

De PIN-code (Personal Identification Number) beschermt de SIM-kaart tegen 
ongeoorloofd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als 
de instelling PIN-codeverzoek aan staat, moet u de PIN-code steeds invoeren wanneer 
u de telefoon aanzet. Nadat de verkeerde pincode drie keer wordt ingevoerd, wordt de 
SIM-kaart geblokkeerd en u moet de PUK-code gebruiken om SIM te ontgrendelen. 
PUK wordt meestal door de netwerkoperator vastgelegd. 
1. Voer de juiste PUK in om de SIM te ontgrendelen en voer dan de nieuwe pincode in 

en druk op OK. 
2. Als u wordt gevraagd om de nieuwe PIN-code nogmaals in te voeren, voer deze in en 

druk op OK. 
3. Als de PUK correct is, zal de SIM-kaart worden ontgrendeld en de PIN worden gereset. 
PUK (8 cijfers) 

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een vergrendelde PIN-
code te wijzigen. Neem dan contact op met uw netwerkoperator om de code te 
verkrijgen. 
Opmerking: Nadat de PUK-code tien keer achter elkaar verkeerd wordt ingetoetst, 
wordt de SIM-kaart ongeldig en u moet contact met uw netwerkoperator opnemen voor 
een nieuwe SIM-kaart. 
PIN2 (4 tot 8 cijfers) 



 

De PIN2-code die bij sommige SIM-kaart wordt geleverd, wordt gebruikt voor 
een aantal functies, zoals Gesprekskosten, Vaste nummers e.z.v. 

Raadpleeg uw netwerkoperator om te bevestigen of uw SIM-kaart deze diensten 
ondersteunt of niet. Nadat PIN2 drie keer verkeerd wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaart 
geblokkeerd en u moet de PUK2 gebruiken om SIM-kaart te ontgrendelen. 
1. Voer de juiste PUK2 in om PIN2 te ontgrendelen en dan voer de nieuwe PIN2-code 

in en druk op OK. 
2. Als u wordt gevraagd om de nieuwe PIN2-code nogmaals in te voeren, voer deze in en 

druk op OK. 
 

ý Belangrijke informatie (vervolg) 
 
PUK2 (8 cijfers) 
De bij sommige SIM-kaarten geleverde PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-
code te wijzigen. Het kan worden geleverd met de SIM-kaart. Zo niet, neem dan contact 
op met uw netwerkoperator. 
Opmerking: Nadat de code tien keer achter elkaar verkeerd wordt ingetoetst, wordt de 
SIM-kaart ongeldig en u moet contact met uw netwerkoperator opnemen voor een 
nieuwe SIM-kaart. 
Blokkeerwachtwoord 
Om het blokkeren van oproepen te activeren is een blokkeerwachtwoord nodig. U 
kunt het wachtwoord verkrijgen bij uw serviceprovider. 

 

ý Batterij 
 

Opladen en ontladen 
o De lader is ontworpen om te worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 tot 40℃. 

o Laad de telefoon niet op in natte en vochtige omstandigheden. 
 

o Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant van de telefoon zijn 
goedgekeurd en laad de batterij op alleen met de door de fabrikant 
goedgekeurde laders. 

o Wij streven ernaar om producten te fabriceren in overeenstemming met de wereldwijde 
milieunormen. 

o De lader voldoet aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. 
Het mag alleen worden gebruikt voor dit doel. 

o Uw telefoon is voorzien van een oplaadbare batterij. Een volledige capaciteit 
van de accu wordt pas na twee of drie volledige oplaadcycli bereikt. 

o Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt op het scherm "Accu bijna leeg" 
weergegeven. Als u een Waarschuwingstoon heeft geselecteerd 
(Waarschuwingstoon van willekeurig profiel in Profielen), zal deze 
waarschuwingstoon klinken. 



 

o Haal de oplader uit het stopcontact als uw telefoon opgeladen is. Laat de batterij 
niet langer dan 12 uur aan de oplader zitten, aangezien overladen de levensduur 
kan verkorten. 

o Extreme temperaturen kunnen het oplaadproces van de batterij verstoren. 
Batterij tips 

• Het plaatsen van de batterij op een hete of koude plaats, zoals in een afgesloten 
auto in de zomer of winter, zal de capaciteit en levensduur van de batterij 
verminderen. 

• Laat de metalen contactpunten op de batterij geen contact maken met ander metaal. 
Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen 
voor het beoogde doel. 

• Probeer de batterij nooit zelf te demonteren of wijzigen. 
• Gebruik geen water of welk soort organisch oplosmiddel dan ook om de 

batterij te reinigen. 
• Houd de batterij altijd schoon en droog. 
• De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na 

verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreks- en stand-bytijd 
aanzienlijk korter wordt dan normaal, is het beter een nieuwe en door de 
fabrikant goedgekeurde batterij te kopen. 

• Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. 
• Schakel de mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert. 
• Gooi batterijen nooit in vuur. 
• Als u iets vreemds van de accu ruikt of merkt dat de batterij oververhit raakt, stop 

onmiddellijk met het gebruik van de batterij en neem contact op met de 
geautoriseerde Service Center in uw regio. 

• Als u de batterij niet zult gebruiken gedurende een lange periode, laad de batterij 
volledig op voordat u deze opbergt. 

• Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil. De batterij moet worden gerecycled 
of weggegooid op een correcte manier.  Houd u aan de lokale voorschriften 
voor de verwijdering van batterijen.  

Gebruik en onderhoud 
Om uw product in goede werking te houden, neem even de tijd om de volgende 

gebruiks- en onderhoudstips te bekijken, die u kunnen helpen om aanspraak te 
blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit 
product. 

• Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van 
kleine kinderen. 

• Uw producten zijn niet waterbestendig. Houd de telefoon droog. Neerslag, 
vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische 
schakelingen veroorzaken. 



 

• Ga altijd voorzichtig met uw producten om en bewaar deze op een schone en 
stofvrije plaats.  

• Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Uw 
telefoon werkt het best bij een temperatuur tussen 15℃ en 25℃. De door 
de fabrikant aanbevolen minimum en maximum temperaturen zijn -10℃ en 
55℃. 

• Stel uw product niet bloot aan open vuur of brandende rookwaren. 

• Probeer uw product niet te demonteren of te modificeren. Alleen 
geautoriseerd personeel mag onderhoud uitvoeren. 

• Vermijd stoten, gooien, vallen en buigen van uw product. 
• Verf de telefoon niet. 
• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke 

reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken. 
• Houd creditcards en andere magnetische media uit de buurt van uw product. 
• Als u een barst of een vervorming van de batterij ziet, moet u onmiddellijk met 

het gebruik van de batterij stoppen. 
• Als de elektrolytvloeistof uit de batterij lekt en in contact komt met uw huid of 

kleding, moet u onmiddellijk schoon water en zeep gebruiken om dit schoon te 
maken. Als de elektrolytvloeistof uit de batterij in uw ogen komt, spoel uw 
ogen dan grondig en zo snel mogelijk uit met schoon water en ga onmiddellijk 
naar het ziekenhuis. 

• Als uw telefoon of een accessoire niet normaal functioneert, stuur deze naar het 
dichtstbijzijnde goedgekeurde servicepunt. Het personeel zal u helpen en indien 
nodig zorgen voor onderhoud. 

 

ý Noo
doproep
en 

 

Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van 
radiosignalen, draadloze en kabelnetwerken zodat niet onder alle omstandigheden 
verbinding gegarandeerd is. Vertrouw daarom nooit uitsluitend op een mobiele 
telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bv. bij medische 
noodgevallen). 
Om een 
alarmnummer te 
bellen: 
1> Schakel de telefoon in. Sommige netwerken kunnen vereisen dat in de telefoon 
een geldige SIM-kaart correct is geplaatst. 
2> Kies het officiële alarmnummer. Alarmnummers 
verschillen per locatie. 



 

• Controleer of het volume te laag is ingesteld. 
• Controleer of de telefoon is ingeschakeld. 
• Controleer of de batterij is opgeladen. 
• Controleer of de signaalsterkte hoog genoeg is. 
• Controleer of de lijn schakelaar in de oproep instelling de door systeem vooraf ingestelde lijn is. 

  
  
  
  

Bij het bellen van een alarmnummer vergeet niet alle noodzakelijke informatie zo 
nauwkeurig mogelijk door te geven. Verbreek het gesprek nooit voordat u toestemming 
hebt gekregen om dat te doen. 

 

ý    
Problemen 
oplossen 

 

In dit hoofdstuk komt een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen 
tijdens gebruik van de telefoon. Als u het gevoel hebt dat uw telefoon niet normaal 
functioneren, reset eerst de instellingen en volg dan de gids Problemen oplossen. Als 
het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het erkende servicecentrum of 
de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft. 
Kan niet bellen of oproepen 
beantwoorden： 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Controleer of u het blokkeren van oproepen, vaste nummers of een andere 
veiligheidsfunctie hebt ingesteld. 

• Controleer of de eigen nummer functie in de oproep instelling als standaard is 
ingesteld en het nummer belt. 

• Controleer of u doorschakelingen hebt ingesteld. Controleer of u de juiste SIM-
kaart correct hebt geplaatst. 

 
 
  Zachte stem: 

• Controleer of het belvolume niet te laag staat. 
 

Geen beltoon: 
• Controleer of u de "Stille modus" hebt ingesteld. 
• Ga verder weg van een drukke plaats om te controleren of u de beltoon wel 

hoort. 
• Controleer of u doorschakelingen hebt ingesteld. 

 
 
ý Verkrijgbare accessoires 

 
Persoonlijke Dual Stereo Hands Free Headset 

Met de Persoonlijke Dual Stereo Handsfree headset kunt u naar muziek luisteren 
of gesprekken met handsfree comfort maken. 



 

Reislader 
Wanneer u onderweg bent kunt u de telefoon met de reislader 

opladen.   

   Opmerking: Gebruik originele accessoires om het beste uit uw 

telefoon te halen. 

  

ý Verklaringen 
 

2012. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden 
overgenomen zonder toestemming. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken 
en merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de inhoud van 
deze handleiding te waarborgen, zijn wij niet aansprakelijk voor fouten of omissies 
of verklaringen in deze handleiding van welke aard dan ook, ongeacht of deze 
fouten, omissies of verklaringen gevolg zijn van nalatigheid, ongelukken of enige 
andere oorzaak. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 

  Bescherm uw omgeving! Wij streven ernaar om producten te fabriceren in 

overeenstemming met de wereldwijde milieunormen. Raadpleeg uw plaatselijke 
autoriteiten over de juiste afvalverwijdering. 

 



 

 

 


