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www.sar-tick.com

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de SAR-waarden 
vinden op pagina 21 van deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw 
lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand 
van 0 cm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee 
dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u het niet gebruikt. 

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let 
goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

De tablet bevat magneten die storing kunnen veroorzaken bij andere apparaten en voorwerpen (zoals creditcards, 
pacemakers, defibrillators, enzovoort). Zorg ervoor dat er een ruimte van minstens 15 cm tussen uw tablet en de 
apparaten/voorwerpen wordt gehouden die hierboven zijn vermeld.
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1 Uw apparaat �����������������������������������������������������������������

1�1 Uiterlijk 
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Nummer Functie Nummer Functie

1 Ingang voor hoofdtelefoon 5 Camera aan voorzijde

2 Micro-USB-connector/oplaadpoort 6 Camera aan achterzijde

3 IrLED 7 Aan/uit-toets

4 Micro-SD-kaart 8 Volume omhoog/omlaag

De microSD-kaart plaatsen

Opmerking
Laad het apparaat op voor het eerste gebruik. U schakelt de tablet gewoonlijk in door de Aan-/uit-toets ingedrukt te houden, 
waarna het startscherm wordt weergegeven. Wanneer de accu bijna leeg is, verschijnt er een batterijpictogram dat aangeeft 
dat u het apparaat voor gebruik moet opladen. Gebruik alleen de oplader die wordt aanbevolen door TCT Mobile Limited en 
zijn dochterondernemingen.
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1�2 Startscherm
Het startscherm van uw apparaat bestaat uit vijf pagina's, waardoor u meer ruimte hebt om uw favoriete apps, mappen en widgets toe te 
voegen. U kunt deze met één tik openen. Als u wilt schakelen tussen schermen, veegt u uw vinger naar links of rechts.

1�2�1 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Wanneer uw apparaat is ingeschakeld, wordt een vergrendeld scherm weergegeven. Dit is standaard ingesteld.

Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u uw vinger naar rechts.
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1�2�2 Pictogrammen op het scherm
Meldingsbalk

Google Zoeken

Alle apps

Terug

Statusbalk

Spraakacties

Start

Recente apps

Naam Beschrijving
Google Zoeken Raak dit aan om de Google zoekmachine te openen.
Spraakacties Gebruik Spraakacties om een video te bekijken, e-mail te verzenden, een alarm in te stellen, routebeschrijvingen te 

ontvangen, enzovoort.
Alle apps Raak dit aan om de volledige lijst met apps weer te geven.
Terug Terug naar het vorige menu of scherm.
Start Terug naar het startscherm.
Recente apps Raak dit aan om naar Widgets toevoegen, Toepassing beheer, Achtergrond en Instellingen te gaan, Blijf dit aanraken 

om recente apps te bekijken.
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Wanneer u uw vinger op de meldingenbalk plaats en omlaag veegt, verschijnt er een meldingenvenster. Raak het pictogram  
rechtsboven aan (Afbeelding 1) om alle op gebeurtenissen gebaseerde meldingen te wissen (andere actieve meldingen blijven staan).

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het scherm voor snelle instellingen (Afbeelding 2) te openen. Raak pictogrammen aan om 
functies in of uit te schakelen of modi te wijzigen.

Afbeelding 1 Afbeelding 2
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1�3 Apps en widgets

1�3�1 Apps
De lijst met Apps bevat alle vooraf geïnstalleerde en later geïnstalleerde apps. Als u de Apps-lijst wilt weergeven, raakt u de toets voor alle 
apps  in het startscherm aan.

1�3�2 Widgets
U kunt schakelen naar de interfacemodus met widgets door in het startscherm een leeg gebied aan te blijven raken.

1�3�3 Meer apps downloaden
Raak het Google Play Store pictogram  aan om meer apps te downloaden.

1�3�4 Snelkoppelingen op het bureaublad maken en beheren
Wanneer u een pictogram blijft aanraken in de interface Alle apps of in de interfacemodus met widgets, gaat u automatisch naar het 
startscherm, van waaruit u het naar de gewenste locatie kunt slepen. Als u pictogrammen op elkaar plaatst, wordt een map gemaakt. U kunt 
de map een naam geven door de tab onder de pictogrammen aan te raken.

1�3�5 Een app-pictogram van het bureaublad verwijderen
Blijf het item dat u wilt verwijderen, aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item omhoog bovenop het pictogram  en 
laat dit los nadat het item rood is geworden.

1�3�6 Apps verwijderen
Druk op  om naar Alle apps te gaan, blijf vervolgens de applicatie aanraken die u wilt verwijderen en sleep het naar het pictogram  op 
het bureaublad. Raak ten slotte OK aan om te bevestigen.
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1�4 Algemene werking

1�4�1 Uw apparaat inschakelen
Houd  de aan/uit-toets ingedrukt tot de tablet wordt ingeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat de schermverlichting gaat branden.

1�4�2 Het apparaat uitschakelen
•	Houd  de aan/uit-toets toets ongeveer drie seconden ingedrukt tot de opties worden weergegeven. Selecteer 'Uitschakelen' om uw 

apparaat uit te schakelen.

•	Houd de aan/uit-toets ongeveer tien seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

1�4�3 Stand-bystand
Druk op de aan/uit-toets om het scherm uit te zetten en over te schakelen op de stand-bystand.

Opmerking: Als het apparaat niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch over op de stand-bystand.. Druk op de aan/uit-toets om het 
te activeren.

1�4�4 Opnieuw starten
•	Houd de aan/uit-toets ongeveer drie seconden ingedrukt tot de opties worden weergegeven. Selecteer Opnieuw starten om uw 

apparaat opnieuw te starten.

•	Wanneer uw apparaat is vastgelopen, houdt u de aan/uit-toets ongeveer tien seconden ingedrukt om uw apparaat uit te zetten. Druk 
vervolgens op de aan/uit-toets om het opnieuw te starten.

1�4�5 Aansluiten op een computer via USB
Nadat u uw apparaat op een computer hebt aangesloten via USB kunt u bestanden tussen  uw apparaat en de computer overzetten.

Opmerking: Bestanden die zijn gekopieerd naar uw tablet zijn pas beschikbaar nadat de USB-gegevenskabel is losgekoppeld van de pc. Sluit 
apparaten op een USB 2.0-poort of hoger aan.
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1�4�6 Uw achtergrond wijzigen
U kunt uw achtergrond op twee verschillende manieren wijzigen: raak Recente apps aan en selecteer Achtergrond. Het pop-upvenster 
Achtergrond kiezen van wordt weergegeven waarin u verschillende opties kunt selecteren. Veeg naar links en rechts om de gewenste 
afbeelding te vinden en raak Achtergrond instellen aan om te bevestigen. U kunt ook deze stappen volgen: Instellingen > Weergave 
> Achtergrond.

1�4�7 Wi-Fi
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

•	Raak het Wi-Fi-pictogram aan op het scherm Snelle instelling om Wi-Fi in of uit te schakelen.

•	 Selecteer Instellingen, raak de schakelaar  aan naast het Wi-Fi-pictogram om Wi-Fi in of uit te schakelen.

•	Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk is beveiligd, moet u een wachtwoord of 
andere referenties opgeven (u moet mogelijk contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak Verbinden aan wanneer u 
klaar bent.

Tip: Om de levensduur van de accu te verlengen, moet u Wi-Fi uitschakelen wanneer u dit niet gebruikt.

1�4�8 E-mail
Naast uw Gmail-account kunt u ook externe POP3- of IMAP-e-mailaccounts instellen op uw apparaat.

Als u deze functie wilt openen, gaat u in het startscherm naar het tabblad met Applicaties en selecteert u E-mail.

Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.

•	Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.

•	Raak Volgende aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de tablet wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd 
naar het instellingenscherm voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook Handmatig instellen 
aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.

•	Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op.
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•	Als u nog een e-mailaccount wilt toevoegen, kunt u  en Instellingen aanraken. Raak AccOUNT TOEVOEGEN rechts van de titel 
aan om een account te maken.

E-mails opstellen en verzenden

•	Raak het pictogram  in het scherm Postvak IN aan.

•	Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld Aan in.

•	Raak desgewenst  en cc/Bcc toevoegen aan om een kopie of blinde kopie van het bericht te verzenden.

•	Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.

•	Raak  aan en raak Bestand bijvoegen aan om een bijlage toe te voegen.

•	Raak ten slotte  aan om te verzenden�
•	Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u  en concept opslaan aanraken of Terug aanraken om een kopie op 

te slaan. 

1�4�9 Op het web surfen
Gebruik de applicatie Browser om eenvoudig en veilig op het web te surfen.

Als u deze functie wilt openen, gaat u in het startscherm naar het tabblad met Applicaties en raakt u Browser aan.

Naar een webpagina gaan

Raak het URL-vak in het scherm Browser aan, geef het adres van de webpagina op en raak vervolgens  aan om te bevestigen. 
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1�5 In-/uitzoomen
Knijp uw vingers samen of spreid deze om in of uit te zoomen (Webbrowser, Galerij enzovoort...).
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2 Instellingen��������������������������������������������������������������������������

2�1 Apparaat

2�1�1 Gebaren
U kunt uw apparaat in de modus Alarm zo configureren dat de sluimerfunctie wordt ingesteld als u het apparaat omkeert. U kunt ook een 
selectievakje inschakelen zodat u bij gebruik van de muziekspeler van nummer kunt wisselen door het apparaat te schudden.

2�1�2 Geluid
U kunt het volume, hoorbare selectie, het geluid voor schermvergrendeling en de beltoon voor in-/uitschakelen op de gewenste 
waarde instellen met de toets voor Volume omhoog/omlaag of door Instellingen > Geluid aan te raken.

2�1�3 Weergave
Raak Instellingen > Weergave aan om het volgende weer te geven:

•	Achtergrond Uw achtergrond instellen

•	Helderheid Uw scherm instellen op de gewenste helderheid

•	Lettergrootte Een geschikt lettertype selecteren voor uw tablet

•	Slaapstand Stel een tijd in waarop de Schermbeveiliging wordt ingeschakeld.

•	Dagdromen Selecteer een animatie-effect om op het apparaat weer te geven in de stand-bymodus.
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2�1�4 Vergrendelinstellingen
Om uw apparaat en privacy te beschermen, kunt u het scherm vergrendelen door een patroon, PIN-code of wachtwoord in te stellen.

2�1�5 Statusbalk
Selecteer dit om de meldingenfuncties van de statusbalk te activeren.

2�1�6 Opslag
Raak Instellingen > Opslag aan om de status van het geheugengebruik te weer te geven.

2�1�7 Accubeheer
Raak Instellingen > Accubeheer aan om de acculading de de servicestatus te controleren.

2�1�8 Toepassingen
Raak Instelling > Toepassingen aan om de status van uw apps te controleren.

2�2 Persoonlijk 
2�2�1 Locatietoegang
Raak dit aan om toe te staan dat sites toegang tot uw locatie vragen.

2�2�2  Beveiliging
Raak dit aan om de beveiligingsinstellingen in te stellen.
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2�2�3 Taal en invoer
Raak Instellingen > Taal en invoer aan om de systeemtaal en invoermethoden weer te geven of in te stellen.

•	Taal De systeemtaal instellen.

•	Toetsenbord en 
invoermethoden

Alle invoermethoden controleren die zijn geïnstalleerd op de tablet.

2�2�4 Back-up maken en opnieuw instellen
U kunt een back-up maken van instellingen en andere gegevens die zijn gekoppeld aan een of meer van uw Google-accounts. Als u uw 
apparaat wilt vervangen of de fabrieksinstellingen wil herstellen, kunt u uw gegevens herstellen van een account waarvan u eerder een 
back-up hebt gemaakt.

Raak Instellingen > Back-up en herstel aan.

Tips: Zorg ervoor dat er een back-up is gemaakt van alle belangrijke gegevens voordat u de fabrieksinstellingen herstelt, omdat met deze 
functie alle apps en gegevens worden verwijderd die de gebruiker heeft geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de accu nog meer dan 50% vol is.

2�3 Systeem
2�3�1 Datum en tijd
Raak Instellingen > Datum en tijd aan om de datum, tijd en indeling in te stellen

Opmerking: U kunt de datum en tijd handmatig instellen wanneer de optie Automatisch is uitgeschakeld.

2�3�2 Apparaat in-/uitschakelen
U kunt de tijd inplannen wanneer het apparaat in- en uitschakelt.
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2�3�3 Toegankelijkheid
U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op het 
apparaat hebt geïnstalleerd.

2�3�4 Afdrukken
Raak dit aan om Cloud-printer in te stellen.

2�3�5 Regelgeving en veiligheid
Raak dit aan om informatie over regelegeving en veiligheid, inclusief productmodel, naam van fabrikant, weer te geven.

2�3�6 Snel opstarten
Schakel het selectievakje in om Snel opstarten in te schakelen waardoor de opstarttijd wordt verkort.

2�3�7 Over tablet
Raak Instellingen > Over tablet aan om juridische gegevens, tabletstatus en softwareversie, enzovoort, te controleren.
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Veiligheidsvoorschriften �����������������������������������������������������
Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen 
van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

•	VERKEERSVEILIGHEID

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een apparaat tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen. Daarom adviseren wij om 
uw apparaat tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw apparaat en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk 
zijn en is in sommige landen verboden. De straling van het ingeschakelde apparaat kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, 
bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- Uw apparaat niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen.

- Bij de fabrikant of dealer van de auto te informeren of het dashboard goed is afgeschermd tegen de straling van het apparaat.

•	GEBRUIK

Zet voor optimale prestaties het apparaat van tijd tot tijd even uit.

Schakel het apparaat uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

Schakel het apparaat uit in ziekenhuizen, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur 
kunnen deze apparaten andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw apparaat uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en 
aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van het apparaat in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere 
plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als het apparaat aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, 
hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort).
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Laat kinderen niet zonder begeleiding het apparaat of de accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Uw apparaat is een unibodyapparaat, dus u kunt de achterklep en accu niet verwijderen. Probeer niet het apparaat uit elkaar te halen. Als u 
het apparaat uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Daarnaast kan de accu van het apparaat beschadigd raken als u het apparaat uit elkaar haalt 
en gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel uw apparaat altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw apparaat niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De 
fabrikant adviseert het apparaat te gebruiken bij temperaturen van 0°C tot +45°C.

Bij temperaturen boven 45°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

Maak uw apparaat niet zelf open en probeer niet zelf om het apparaat te ontmantelen of te repareren.

Laat uw apparaat niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om het te buigen.

Gebruik uw apparaat niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen.

Beschilder uw apparaat niet.

Gebruik alleen laders en accessoires die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen en die compatibel 
zijn met uw apparaatmodel. TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is 
ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig back-ups van alle belangrijke gegevens die u op uw apparaat bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook 
gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen 
of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw apparaat videospelletjes speelt of het 
flitslicht van uw apparaat gebruikt.
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Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van het 
apparaat. Stop altijd met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen 
van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, 
adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.

- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.

- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.

- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.

- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.

- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw apparaat kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen 
krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren 
of gewrichten te voorkomen.

•	PRIVAcY
Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw apparaat moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) 
gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen 
en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke 
levenssfeer. De gebruiker van het apparaat moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van 
privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van 
uw apparaat aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het apparaat.

•	AccU
Uw tablet is een unibodyapparaat, dus u kunt de achterklep en accu niet verwijderen. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer niet de achterklep te openen en de ingebouwde oplaadbare lithium-polymeer-accu te vervangen. Neem contact op met de 
verkoper om de accu te vervangen.

- Probeer niet de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.

- Doorboor de achterklep van uw apparaat niet.
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- U moet uw apparaat niet verbranden, weggooien met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.

- Houd u aan de geldende voorschriften wanneer u gebruikte batterijen weggooit.

Als dit symbool op uw apparaat, de accu en de accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal 
inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;

- Inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw 
kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met 
de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal 
kan worden gerecycled.

•	LADERS
Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C en 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw apparaat, voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in 
overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader 
die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw apparaat.

•	RADIOGOLVEN

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN
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Uw apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan 
radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke 
wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen 
waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in 
de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het 
hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd:

ONETOUCH PIXI 7 I213 (gedragen op het lichaam) 0,196 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens 
gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende 
energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het 
zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 0 mm. 
Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het 
apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden.

Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat het 
apparaat zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat 
als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree accessoire moeten gebruiken om het draadloze 
apparaat uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens gebruik of ze het apparaat minder lang moeten gebruiken.
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•	LIcENTIES

Het microSD-logo is een handelsmerk.

De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG,

Inc. en worden door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere 
handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

ALcATEL ONETOUcH I213 Bluetooth Declaration ID D023062
Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM, YouTube, Google Play Store, Google 
LatitudeTM en HangoutsTM zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de 
voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u Juridische 
informatie van Google bij Instellingen > Over tablet > Juridische informatie blijft aanraken)(1).

(1) Beschikbaarheid kan afhangen van het land van gebruik.
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Algemene informatie ����������������������������������������������������������
•	Website: www.alcatelonetouch.com

•	Klantenservice: raadpleeg de brochure 'TCT Mobile Services' of kijk op onze website.

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van 
beschikbaarheid, op onze server:  
www�alcatelonetouch�com

Uw apparaat is een ontvanger die werkt op Wi-Fi en Bluetooth met 2,4 GHz.

Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC, 2011/65/EU en 2009/125/EC. 
De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw apparaat kan worden verkregen via onze website:  
www.alcatelonetouch.com.

Bedrijfsadres:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw apparaat of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen 
bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van het apparaat.

TCT Mobile is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De 
verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider.
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Dit apparaat kan materialen bevatten, waaronder applicaties en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door 
derden voor gebruik op dit apparaat ('materialen van derden').

Alle materialen van derden op dit apparaat worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief 
impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik/toepassing door derden, samenwerking met 
andere materialen of applicaties van de koper en niet-inbreukmakendheid van copyright. De koper aanvaardt dat TCT Mobile heeft 
voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met 
de intellectuele eigendomsrechten. TCT Mobile is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet 
volledig werken op dit apparaat of in combinatie met andere apparaten van de koper. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, 
wijst TCT Mobile alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet 
beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend 
uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de 
aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCT Mobile, in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde 
updates en upgrades. TCT Mobile wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend 
ten laste van de koper vallen. De beschikbaarheid van de applicaties kan verschillen afhankelijk van de providers en de landen waarin 
het apparaat wordt gebruikt. In geen geval mag de lijst van mogelijke applicaties en software die bij de apparaten wordt geleverd, 
worden beschouwd als garantie van TCT Mobile. De lijst wordt alleen geleverd als informatie voor de koper. TCT Mobile kan dus niet 
aansprakelijk worden gesteld als een of meer applicaties die de koper wil hebben, niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid 
van deze applicaties afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCT Mobile behoudt zich het recht voor op elk gewenst 
moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden op zijn apparaten toe te voegen of te verwijderen. In geen geval kan 
TCT Mobile door de koper aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die een dergelijke verwijdering heeft voor de koper met 
betrekking tot het gebruik of de poging tot het gebruik van dergelijke applicaties en materialen van derden.

I213_QG_Dut_NL_03_0627.indd   24 2014/6/27   9:40:30



25

Garantie �������������������������������������������������������������������������������
De garantie van het apparaat dekt alle defecten of storingen die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van 
twaalf (12) maanden(1) vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu(2) en accessoires die bij uw apparaat worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de 
eerste zes (6) maanden(1) vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw apparaat waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de 
hoogte brengen en uw apparaat en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw apparaat geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde apparaten en 
accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden 
gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw apparaat en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische 
gebied waarin uw apparaat wordt gebruikt.

2) Het aansluiten van het apparaat op apparatuur die niet is bijgeleverd of wordt aanbevolen door TCT Mobile Limited.

(1) De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

(2) De levensduur van de oplaadbare accu van het mobiele apparaat met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur 
is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare 
verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw apparaat optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden 
na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin het apparaat ongeveer 200 keer wordt opgeladen.
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3) Het aanpassen of repareren van het apparaat door personen die niet zijn goedgekeurd door TCT Mobile Limited of zijn 
dochterondernemingen of uw verkoper.

4) Het modificeren, aanpassen of wijzigen van software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door TCT Mobile Limited.

5) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden 
van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw apparaat wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.

Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie 
die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard 
dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade 
wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete 
garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

I213_QG_Dut_NL_03_0627.indd   26 2014/6/27   9:40:30



27

I213_QG_Dut_NL_03_0627.indd   27 2014/6/27   9:40:30



28

ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent 
en wordt onder licentie gebruikt door  

TCT Mobile Limited.

© Copyright 2014 TCT Mobile Limited 
Alle rechten voorbehouden

TCT Mobile Limited behoudt zich het recht voor  
materiaal of technische specificaties te wijzigen  

zonder voorafgaande kennisgeving. 
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