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Algemene informatie 57 

 58 

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw 59 
Bea-fon S20!  60 

Op de volgende pagina‟s hebben wij voor u alle 61 
informatie verzameld voor een prettig en veilig 62 
gebruik van uw telefoon. 63 

Mochten de letters voor u slecht of moeilijk leesbaar 64 
zijn dan kunt u op onze website deze handleiding 65 
terug vinden en grotere letters instellen.  66 
Ga naar: www.beafon.nl/producten. 67 

Uw Bea-fon S20 doos bevat: 68 

 1 Mobiele telefoon 69 

 1 Oplader 70 

 1 Accu 71 

 1 Headset 72 

 Gebruiksaanwijzing 73 

Toestelcode  74 

Deze toestelcode zorgt ervoor dat onbevoegden 75 
geen gebruik kunnen maken van uw toestel.  76 
De code is standaard: 0000. 77 

PIN-Code  78 

De PIN-code werd bij uw simkaart door uw 79 
netwerkprovider meegeleverd en/of zelf door u 80 
ingesteld /gewijzigd.  81 
 82 

83 
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Eerste stappen 84 

 85 

Installeren van de SIM-kaart 86 

Bewaar de SIM-kaart buiten bereik van kinderen. 87 
De SIM-kaart kan makkelijk beschadigen en 88 
verbuigen. Behandel de SIM-kaart daarom 89 
voorzichtig met het installeren en / of verwijderen.  90 
 91 
Schakel de telefoon uit, koppel de oplader los en 92 
haal de accu uit het toestel voordat u de SIM-kaart 93 
installeert.  94 
 95 

 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
Schuif met uw duim de deksel ca 1 cm naar 102 
beneden en haal de deksel van het toestel.  103 
Neem de accu uit het toestel als deze erin zat.   104 

 105 
 106 
 107 
 108 
 109 
 110 
 111 
 112 

Schuif de SIM-kaart voorzichtig met de chip aan de 113 
onderkant in het toestel. De metalen contactpunten 114 
wijzen naar beneden. 115 
 116 
 117 
 118 
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Eerste stappen 119 

 120 

Accu installeren 121 

 122 
 123 
 124 
 125 
 126 
 127 

 128 
Leg de batterij in het batterijvak. De tekst op de 129 
batterij moet leesbaar zijn. De metalen punten van 130 
de batterij liggen in lijn met de metalen punten in uw 131 
toestel. 132 
 133 
 134 
 135 
 136 
 137 
 138 
 139 
Sluit het batterijvak door de deksel terug te 140 
schuiven totdat u een „klik‟ hoort. 141 

Toetsenbordblokkering 142 

Deze knop verhinderd het ongemerkt 143 
indrukken van de toetsen als de 144 
telefoon b.v. in uw zak of tas zit. U 145 
blokkeert of deblokkeert het 146 
toetsenbord door de toets aan de 147 
zijkant van uw toestel naar boven of 148 
onderen te verschuiven. 149 

150 
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Eerste stappen 151 

 152 

Accu opladen 153 

Opmerking: laadt voor het eerste gebruik de accu 154 
minimaal 10 uur op. 155 
 156 
De telefoon kan opgeladen worden als hij aan of uit 157 
staat. Zorg ervoor dat de batterij in de telefoon zit 158 
voordat u begint met opladen. 159 

 160 
Steek de plug van de oplader bovenin uw toestel in 161 
het kleinste gaatje. Steek de stekker in het 162 
stopcontact. 163 
 164 
 165 
 166 

 167 
 168 
Tijdens het laden zal het icoontje van het 169 
batterijniveau knipperen. 170 
 171 

Laden Laden voltooid 
 

    
 

 

 

 172 
Als de batterij bijna leeg is, zal de mobiele telefoon 173 
een waarschuwingstoon uitzenden en zal een 174 
bericht "laag batterijniveau" op het scherm 175 
verschijnen. Als u een waarschuwing "laag 176 
batterijniveau" ontvangt tijdens een gesprek dan 177 
kunt u de oplader tijdens het gesprek aansluiten op 178 
het stopcontact en uw gesprek voortzetten. 179 
 180 
De accu is vol als er 3 streepjes in het icoontje 181 
zichtbaar zijn. 182 
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Eerste stappen 183 

 184 
 185 
 186 
 187 
 188 
 189 

 190 
Als de accu vol is haalt u de lader uit het 191 
stopcontact en de plug uit de telefoon.  192 

In- of uitschakelen van de telefoon 193 

Opmerking: schakel de telefoon niet in als dit 194 
verboden is. 195 
 196 
Als de rode toets            lang ingedrukt wordt, zal 197 
de telefoon inschakelen. Als u eerder een PIN-code 198 
ingesteld heeft zal de telefoon hier nu om vragen. 199 
Toets de PIN-code in en bevestig deze met de 200 
groene toets. 201 
 202 
Opmerking: als u 3 keer een verkeerde PIN-203 
codeheeft ingetoetst zal de telefoon u vragen de 204 
PUK-code in te voeren. Deze PUK-code heeft u bij 205 
uw SIM-kaart ontvangen.  206 
 207 
Als u de rode toets nogmaals lang indrukt, zal de 208 
telefoon uitschakelen. 209 

Standby 210 

Als u enige tijd niks met uw telefoon doet zal deze 211 
automatisch naar de standby-modus omschakelen. 212 
Door op een willekeurige toets te drukken wordt u 213 
telefoon opnieuw geactiveerd. In standby-modus 214 
kunt u gewoon gebeld worden. 215 

216 
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Eerste stappen 217 

 218 

Bovenaanzicht 219 

Van links naar recht: aansluiting voor de headset, 220 
aansluiting van de oplader, zaklamp.  221 
 222 
 223 
 224 
 225 
 226 
 227 
 228 
 229 
 230 
 231 
 232 
 233 
 234 
 235 
 236 
 237 
 238 
 239 
 240 
 241 
 242 
 243 
 244 
 245 
 246 
 247 
 248 
 249 
 250 
 251 
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Eerste stappen 252 

 253 
 254 

 255 
 256 
 257 
 258 
 259 
 260 
 261 
 262 
 263 
 264 
 265 
 266 
 267 
 268 
 269 
 270 
 271 
 272 
 273 
 274 
 275 

 276 
 277 
 278 
 279 

 280 
Aan de zijkant linksboven: Volumeregeling 281 
Aan de zijkant linksonder: Radioknop 282 
Aan de zijkant rechtsboven: Knop voor de zaklamp 283 
Aan de zijkant rechtsonder: Knop voor 284 
toetsenbordblokkering. 285 
 286 
Opmerking:  287 
Met de menuknop tussen de rode en groene knop 288 
komt u in het menu. 289 

290 
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Eerste stappen 291 

 292 

Hoofdscherm 293 

 294 
 295 
 296 
 297 
1. Signaalstatus  4. Tijd 298 
2. Batterijstatus  5. Netwerkoperator 299 
3. Pictogrammen  6. Menu 300 
 301 
Volgende symbolen kunnen op het scherm 302 
verschijnen: 303 
 304 

   
 

Batterijstatus 

    
 

Signaalstatus 

 
Alarmklok 

 
Ongelezen SMS berichten  

 
Voice SMS (gesproken SMS) 
voicemail 

 
Beltoon 

 
Trilalarm 

 
Oproepdoorschakeling  

 
Gemiste gesprekken 

 
Gelieve de koptelefoon in te 
steken 

 305 
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Eerste stappen 306 

 307 
 

308 

 
Toetsenbord vergrendeld 

 
Toetsenbord ontgrendeld 

 

Nieuweberichten ontvangen 
terwijl toetsenbord  
vergrendeld is 

 

Gemiste oproepen terwijl 
toetsenbord vergrendeld is 

 

Nieuwe berichten en gemiste 
oproepen terwijl toetsenbord 
vergrendeld is 

Functies van toetsen 309 

Toets Functie 

Oproeptoets 
(groene toets) 

Iemand opbellen 
Een oproep ontvangen: de 
toets indrukken en het gesprek 
beantwoorden. 
Stand-by modus: indrukken en 
alle oproeprecords controleren  
Werking: bevestiging van de 
geselecteerd functies. 

Eindtoets 
(rode toets) 

Lang indrukken om de telefoon 
in te schakelen nadat hij 
uitgeschakeld was. Lang 
indrukken om de telefoon in uit 
te schakelen nadat hij 
ingeschakeld was.  

 310 
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Eerste stappen 311 

 312 

 313 

Eindtoets 
(rode toets) 

Lang indrukken om de telefoon 
in te schakelen nadat hij 
uitgeschakeld was. Lang 
indrukken om de telefoon in uit 
te schakelen nadat hij 
ingeschakeld was.  

Opwaartse 
pijltoets 

Stand-by modus: indrukken om 
naar het hoofdmenu te gaan 
Werking: indrukken en de 
cursor opwaarts verplaatsen.  

Neerwaartse 
pijltoets 

Stand-by modus: indrukken om 
naar het telefoonboek te gaan 
Werking: indrukken en de 
cursor naar beneden 
verplaatsen. 

Toets 
Luidspreker 

Indrukken om het volume op 
maximaal te zetten. 

Volumetoets 

Druk op “+” om het volume te 
verhogen en op “-” om het 
volume te verlagen (kan ook 
gebruikt worden tijdens het 
telefoneren/beantwoorden van 
oproepen, bij het luisteren naar 
de radio, om het volume te 
regelen). 

Radiotoets 
Aan/Uitschakelen om de radio 
in stand-by te zetten. 

 314 

315 
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Eerste stappen 316 

 317 

 318 

Zaklamp toets 

Voorwaarts duwen om het 
Zaklamp in te schakelen. 
Achteruit duwen om het 
Zaklamp uit te schakelen. 

Toets voor de 
vergrendeling/
ontgrendeling 
van het 
toetsenbord 

Voorwaarts drukken om het 
toetsenbord t vergrendelen; 
achteruit om het toetsenbord te 
ontgrendelen. 

Noodtoets 

Naar beneden drukken voor 
een noodoproep  
Naar boven drukken om de 
noodoproep te beëindigen. 

 319 

320 
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Bellen en gebeld worden 321 

 322 

Bellen 323 

1. Om te bellen voert u het telefoonnummer in 324 
inclusief het kengetal en druk op de groene 325 
toets. Voor internationaal bellen voert een "+" in 326 
door de 0 lang ingedrukt te houden. Voer 327 
vervolgens de landcode in en daarna het 328 
telefoonnummer waarbij u de 0 van het 329 
kengetal weglaat.  330 

2. Druk op de rode knop om tijdens het invoeren 331 
van het telefoonnummer een verkeerd getal 332 
links van de knipperende cursor te verwijderen.  333 

3. Druk op de groene knop al u een verbinding wilt 334 
maken. 335 

4. Druk op de rode knop als u de verbinding wilt 336 
verbreken. 337 

 338 
Gebeld worden 339 
 340 
1. Druk op de groene toets als u een oproep wilt 341 

beantwoorden. 342 
2. Druk op de rode knop als u een oproep wilt 343 

weigeren of de verbinding na een gesprek te 344 
verbreken. 345 

Voicemail 346 

De voicemail is een dienst van uw netwerkprovider. 347 
Het nummer dat u in moet toetsen om uw mailbox 348 
af te luisteren kunt u bij uw netwerkprovider 349 
opvragen. U heeft de mogelijkheid om dit nummer 350 

standaard in te voeren onder snelkeuzetoets  .  351 
Ga hiervoor in het menu naar [SMS] > [voicemail] > 352 
[bewerken]. 353 
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Bellen en gebeld worden 354 

 355 

Snelkiezen 356 

U kunt 10 snelkiesnummers instellen en u kunt 357 
deze nummers opbellen vanuit de stand-by modus 358 
door op de overeenkomstige nummertoetsen (2~9, 359 
*en #) te drukken. Ga hiervoor naar [Telefoonboek] 360 
> [Snelkiezen] > [Nummer instellen]. 361 

Luidsprekertoets 362 

Om de handsfree functie in te schakelen drukt u 363 
tijdens het bellen op de groene toets. Bij 364 
[Handsfree] drukt u nogmaals op de groene toets 365 
om de handsfree functie aan te zetten. 366 
Met de volumeknoppen, op uw toestel aan de 367 
zijkant linksboven, kunt u het volume van de 368 
luidspreker instellen. 369 
Om de handsfree functie uit te schakelen drukt u 370 
tijdens het bellen op de groene toets. Bij 371 
[Handsfree] drukt u nogmaals op de groene toets 372 
om de handsfree functie uit te zetten. 373 

374 
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Telefoonboek 375 

 376 

Namen en telefoonnummers 377 

U kunt de namen en de telefoonnummers 378 
(contacten) bewaren in het geheugen van de 379 
telefoon en in het SIM-kaartgeheugen; contacten 380 
die opgeslagen worden in het geheugen van de 381 
telefoon, worden aangeduid met;    contacten 382 
opgeslagen in het SIM-kaartgeheugen worden 383 
gemarkeerd met . 384 
 385 
Toevoegen van nieuwe nummers in uw 386 
telefoonboek: [Telefoonboek] > [Nieuwe invoer] > 387 
maak de keuze waar u het telefoonnummer op wilt 388 
slaan b.v. [naar telefoon]. Hier heeft u de ruimte om 389 
500 telefoonnummers en namen op te slaan.  390 
 391 
Wilt u in het telefoonboek naar een naam/nummer 392 
zoeken om te bellen kies dan achtereenvolgens: 393 
[Telefoonboek] > [Zoeken].  394 

Zoeken naar namen en telefoonnummers 395 

Toetst u in het menu: [Telefoonboek] > [Zoeken] 396 
Met de pijltjes kunt u vervolgens door het 397 
telefoonboek bladeren. 398 
 399 
In het telefoonboek kunt u kiezen uit: 400 

 [Zoeken] 401 

 [Nieuwe invoer]: een nieuw nummer invoeren 402 

 [Wis]: telefoonnummers van de SIM-kaart of uit 403 
het telefoongeheugen wissen. 404 

 405 
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Telefoonboek 406 

 407 

 [Kopieer]: telefoonnummers kopiëren naar SIM-408 
kaart of telefoongeheugen. 409 

 [Snelkiezen]: via toetsen 2 t/m 9 en * en # 410 
snelkeuzenummers programmeren 411 

 [SOSnummer]: tot 5 noodnummers invoeren 412 

 [Instelling]: ingeven van de voorkeursopslag en 413 
opzoeken hoeveel telefoonnummers u nog kunt 414 
invoeren. 415 

 416 
 417 
 418 
 419 
 420 
 421 
 422 
 423 
 424 
 425 
 426 
 427 
 428 
 429 
 430 
 431 
 432 
 433 
 434 
 435 
 436 
 437 
 438 
 439 
 440 
 441 
 442 
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Menu 443 

 444 

Menu 445 

Blader met de pijltjestoets (tussen rode en groene 446 
toets) door het menu heen. 447 
Drukt u op de groene toets om het betreffende 448 
menu in te gaan en de rode toets om terug te keren.  449 
OM een invoer te bevestigen drukt u op de groene 450 
toets.  451 

Menustructuur 452 

1. SMS 453 
1. Schrijf bericht 454 
2. Inbox 455 
3. Uitgaand 456 
4. Ontwerpen  457 
5. Voicemail 458 
6. SOS SMS 459 
7. Sjabloon 460 
8. Berichtinstellingen 461 
9. Wis SMS 462 

 463 
2. Rekenmachine 464 
 465 
3. Alarm 466 

 467 
4. Instellingen 468 

1. Telefooninstellingen 469 
2. Netwerkinstellingen 470 
3. PIN 471 
4. Herinnering 472 
5. Herstellen fabrieksinstellingen 473 

 474 
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Menu 475 

 476 

5. Profielen 477 
1. Algemeen 478 
2. Vergadering 479 
3. Buiten 480 
4. Binnen 481 
5. Headset 482 

6. Telefoonboek 483 
1. Zoeken 484 
2. Nieuwe invoer 485 
3. Wis 486 
4. Kopieer 487 
5. Snelkiezen 488 
6. SOS nummer 489 
7. Instelling 490 

 491 
7. Logboek 492 

1. Gemaakte oproepen 493 
2. Ontvangen 494 
3. Gemiste oproepen 495 
4. Logboek wissen 496 
5. Gespreksduur 497 

 498 
8. Radioknop 499 

1. Programmatie automatisch kiezen 500 
2. Handmatige invoer 501 
3. Volumeinstellingen 502 
4. Kanaallijst 503 
5. Luidspreker 504 

 505 

 506 

507 



20 

SMS 508 

 509 

SMS 510 

Als      op het scherm verschijnt, betekent dit dat u 511 
een nieuw SMS bericht ontvangen heeft. Als uw 512 
opslagruimte voor SMS-berichten vol is, zal de  513 
knipperen tot u een SMS wist die u niet meer nodig 514 
heeft.  515 
Wilt u een SMS bericht schrijven?  516 
Selecteer in het menu [SMS] > [Schrijf bericht] om 517 
naar SMS-berichten te gaan. Elke letter komt 518 
overeen met een nummertoets (2-9). Druk b.v. op 519 
“2”als u de A wilt typen. Druk nogmaals op “2”voor 520 
B enz. U kunt ook op “1” drukken om frequent 521 
gebruikte symbolen in te voeren en “0” om “0” of 522 
spaties in te voeren. Als u klaar bent met uw 523 
bericht, kunt u op de groene knop drukken om het 524 
te bewaren, te versturen of te wissen.  525 
Voor de nieuwe berichten die u ontvangt kunt u op 526 
de groene oproeptoets drukken om de berichten te 527 
bekijken; of druk op de rode eindtoets als u de 528 
berichten later wilt bekijken. 529 
 530 
Sjablonen 531 
 532 
In het menu [SMS] > [sjabloon] vind u verschillende 533 
voorbeelden van SMS sjablonen die u kunt 534 
gebruiken. 535 

Logboek 536 

In het logboek vindt u diverse telefoonnummers. 537 
Bijvoorbeeld de laatste 20 gemiste oproepen, de 538 
laatste 20 gebelde nummers en de laatste 20 539 
ontvangen nummers. 540 

541 
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Instellingen 542 

 543 

Instellingen 544 

In het menu [telefooninstellingen] kunt u diverse 545 
zaken instellen. 546 
 547 
Selecteer [telefooninstellingen] > [Tijd & Datum] > 548 
[tijd instellen] of [datum Instellen] om de tijd en 549 
datum in te stellen. Alleen de tijd wordt in het 550 
scherm getoond. 551 
 552 
Selecteer [telefooninstellingen] > [Tijd & Datum] > 553 
[Datum format] om het datumformaat in te stellen. 554 
 555 
Selecteer [telefooninstellingen] > [taal] om de taal in 556 
te stellen op Nederlands, Engels, Duits, Frans, 557 
Spaans of Italiaans.  558 

Bij [netwerkinstellingen] kunt u bijvoorbeeld 559 
aangeven of u gesprekken wilt blokkeren of 560 
omleiden naar een ander nummer. 561 

Selecteer [PIN] om de status (aan/uit) van de PIN te 562 
selecteren. Belangrijke opmerking: deze mobiele 563 
telefoon ondersteunt de PIN-functie.  564 
 565 
In het menu [Herinnering] kunt u een notitie maken 566 
met daaraan een tijd gekoppeld wanneer de 567 
mobiele telefoon u ergens aan moet herinneren. 568 
Vergeet u nog wel eens om op een bepaald tijdstip 569 
uw medicijnen in te nemen dan kunt u hiervoor een 570 
herinnering in de telefoon opslaan. 571 

 572 

 573 



22 

Instellingen 574 

 575 

Selecteer [Instellingen] > [Fabrieksinstellingen] > 576 
wachtwoord [1122] om alle persoonlijke informatie 577 
uit de telefoon te wissen. Na bevestiging is de  578 
telefoon weer zoals u hem kreeg toen u deze net 579 
kocht.  580 
Let op: ook opgeslagen SOS-nummers verdwijnen 581 
na bevestiging.  582 

Uw telefoon maakt gebruik van een aantal profielen 583 
die u naar uw wens kunt aanpassen. Profielen die 584 
gebruikt worden zijn: [Algemeen], [Vergadering], 585 
[Buiten], [Binnen], [Headset]. 586 

In de profielen kunt u het volume van de beltoon 587 
instellen die u hoort wanneer u gebeld wordt. 588 
[Algemeen] > [Aanpassen] > [Volume] > [Beltoon].  589 
 590 
Ook kunt hier het trilalarm instellen. [Algemeen] > 591 
[Aanpassen] > [Waarschuwingstype] > b.v. [Toon & 592 
Trillen].  593 
 594 
Als u gebeld wordt trilt u telefoon en gelijktijdig 595 
hoort u de beltoon. 596 

 597 

 598 
 599 
 600 
 601 
 602 
 603 
 604 
 605 
 606 



23 

Noodknop 607 

 608 

Noodknop / Nood-SMS  609 

Stel een noodoproep in: selecteer [Telefoonboek] > 610 
[SOS-nummer] > [Bewerken]. U kunt 5 611 
noodnummers instellen.  612 
 613 
Als u SOS-nummers ingesteld heeft, zal de mobiele 614 
telefoon een SOS-SMS naar de ingestelde SOS-615 
nummers sturen en zal deze nummers vervolgens 616 
gaan opbellen zodra u de noodknop heeft gebruikt.  617 
 618 
Zodra u de SOS-knop in werking heeft gesteld zal 619 
de telefoon een noodsignaal laten horen. 620 
 621 
Het nummer dat bovenaan in de lijst staat zal als 622 
eerste gebeld worden. Als het gekozen nummer 623 
niet bereikbaar is, zal de telefoon verder gaan met 624 
het volgende nummer, tot één van de nummers 625 
bereikt wordt. 626 
 627 
Na beëindiging van de noodoproep op het bereikte 628 
nummer, zal de mobiele telefoon het volgende 629 
noodnummer opbellen, tot u de "SOS"-toets naar 630 
boven terugduwt in zijn oorspronkelijke positie.  631 
 632 
U kunt het noodbericht dat via SMS verstuurd wordt 633 
zodra u de noodknop bedient, zelf opstellen. Er kan 634 
één noodbericht ingesteld worden. Ga naar [SMS] 635 
> [SOS SMS] > [bewerken] en voer de gewenste 636 
tekst in. 637 
 638 
De SOS-knop werkt alleen als er een simkaart in de 639 
telefoon zit! 640 
 641 
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Noodknop 642 

 643 

Als er geen antwoord komt na het opbellen van de 644 
noodnummers, zal de mobiele telefoon zijn 645 
noodtoestand behouden en zal u vragen of een 646 
(eventuele) binnenkomende oproep beantwoord 647 
moet worden. In een dergelijk geval kunt u de 648 
groene toets indrukken om de telefoon te 649 
beantwoorden.  650 

Na het beantwoorden van de oproep, zal de 651 
mobiele telefoon verder gaan met het kiezen van de 652 
noodnummers. In ingeschakelde toestand zal het 653 
systeem automatisch terugkeren naar de stand-by 654 
modus nadat u de "SOS"-toets omhoog geschoven 655 
heeft.  656 

Let op: Als u 112 als één van uw noodnummers 657 
programmeert bent u zelf verantwoordelijk voor 658 
eventuele onnodige oproepen en de eventueel 659 
hieruit voortvloeiende kosten. 660 

 661 

662 
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Extra’s 663 

 664 

Rekenmachine 665 

Selecteer [MENU]> [Calculator] om toegang te 666 
verkrijgen tot de rekenmachine. Gebruik de 667 
cijfertoetsen om de gewenste aantallen in te voeren 668 
en de pijltjestoets om “+”, “-”, “×”, “†” en andere 669 
bewerkingen te selecteren en gebruik de groene 670 
toets om de selectie te bevestigen. Druk op de rode 671 
toets om alle ingevoerde informatie te wissen en 672 
druk op de rode toets om de rekenmachine te 673 
verlaten.  674 

Wekker / Alarm 675 

Selecteer [MENU] > [Alarm] om maximaal 5 676 
verschillende wekkertijden in te stellen. 677 

Radio 678 

Voor in- en uitschakelen van de radio drukt u lang 679 
op de radioknop aan de zijkant van uw toestel. 680 
U kunt op de volumetoesten drukken om het 681 
geluidsniveau aan te passen. Als u de eerste keer 682 
de radio gebruikt sluit u dan de headset aan. In het 683 
menu [Optie] > [Luidspreker] kunt u kiezen of u via 684 
de headset of via de luidspreker naar de radio 685 
luistert. Selecteer in het menu [Optie] > 686 
[Automatisch kiezen] als u de radio zelf naar 687 
kanalen wilt laten zoeken. U kunt op de groene 688 
toets drukken om het zoeken voort te zetten, of op 689 
de rode toets om de Automatische zoekfunctie te 690 
verlaten en om naar het huidige kanaal te luisteren.  691 
Selecteer [Optie] > [Kanaallijst] om de 29 kanalen 692 
van de kanaallijst te bekijken of te bewerken.  693 

694 
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 696 

De batterij/accu 697 

Vermijd kortsluiting van de batterij aangezien dit 698 
kan leiden tot oververhitting. 699 
 700 
Gooi de batterij niet in het vuur. 701 
 702 
Haal de batterij niet uit elkaar. Dit kan lekkage, 703 
oververhitting, explosie of brand van de batterij 704 
veroorzaken.  705 
 706 
Bewaar de batterij op een koude en droge plaats 707 
als deze voor langere tijd niet gebruikt wordt.  708 
 709 
De batterij kan honderden keren opgeladen 710 
worden, maar zal uiteindelijk uitgeput geraken. Als 711 
de gesprek- of standby-tijd erg kort geworden is, is 712 
het tijd om de batterij te vervangen.  713 
 714 
Haal de telefoon of batterij niet uit elkaar.  715 
 716 
Laad de mobiele telefoon niet op zonder 717 
batterij! 718 
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Telefoon 719 

 720 

Verzorging 721 

Om schade aan uw telefoon te voorkomen 722 
adviseren wij u de meegeleverde originele 723 
accessoires gebruiken, of accessoires die 724 
goedgekeurd zijn door Bea-fon. Het gebruik van 725 
niet-goedgekeurde accessoires kan leiden tot een 726 
slechte werking van het apparaat of schade aan uw 727 
telefoon.   728 
Als u de telefoon wilt schoonmaken schakel hem 729 
dan eerst uit. Gebruik een vochtig of antistatische 730 
doek. Gebruik geen chemicaliën of reinigingslotion 731 
want deze kunnen uw mobiele telefoon 732 
beschadigen.  733 
Uw mobiele telefoon kan een elektromagnetisch 734 
veld creëren, houd hem daarom verwijderd van 735 
magnetische voorwerpen zoals de harde schijf van 736 
een computer.  737 
Er zal zich interferentie voordoen wanneer de 738 
mobiele telefoon gebruikt wordt in de buurt van 739 
sommige elektrische apparaten, zoals televisie, 740 
telefoon, radio en computer. Dit is niet schadelijk. 741 
Houd uw mobiele telefoon uit de directe zon. Hoge 742 
temperaturen zullen de levensduur van de 743 
elektronische componenten in uw telefoon 744 
verkorten.  745 
Houd uw mobiele telefoon altijd droog. Water en 746 
andere vloeistoffen kunnen uw telefoon 747 
beschadigen.  748 
Laat uw telefoon niet vallen, gooi er niet mee en 749 
bescherm hem tegen harde stoten aangezien 750 
hierdoor de interne printplaat kan beschadigen. 751 
Sluit geen apparaten aan op uw toestel die daar 752 
niet voor geschikt zijn.  753 
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 755 

Leest u alstublieft deze eenvoudige richtlijnen voor 756 
een veilig gebruik van uw mobiele telefoon!.  757 

Schakel de telefoon niet in als dat 758 
verboden is en gebruik mogelijk tot 759 
storing kan leiden. 760 
 761 
 762 
Verkeersveiligheid 763 
Gebruik uw telefoon nooit tijdens het 764 
rijden tenzij u handsfree belt. 765 
 766 
 767 
Storingen 768 
Mobiele telefoons kunnen storing of 769 
interferentie veroorzaken. 770 
 771 
Uitschakelen in het ziekenhuis 772 
Volgt u de borden en / of aanwijzingen 773 
van het personeel op. Schakel de 774 
telefoon in de nabijheid van medische 775 
apparatuur uit. 776 
 777 
Uitschakelen in het vliegtuig 778 
Mobiele telefoons kunnen storing in het 779 
vliegtuig veroorzaken. Volgt u de 780 
aanwijzingen van het personeel op. 781 
 782 
Uitschakelen bij benzinestations 783 
In de buurt van benzinestations en 784 
andere locaties met explosiegevaar 785 
schakelt u de telefoon uit.  786 

787 
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 789 

Verkeersveiligheid 790 

Telefoneren tijdens het autorijden lijdt u af van wat 791 
er om u heen op de weg gebeurt. Wij adviseren u 792 
niet te bellen tijdens het rijden, houd u aan de 793 
verkeersregels en let op de verkeersveiligheid. 794 
 795 
Gebruikt u in de auto altijd de headset om te bellen 796 
of als u gebeld wordt. Of maak gebruik van de 797 
handsfree-optie.  798 
 799 
Stop, uiteraard indien mogelijk op een daarvoor 800 
geschikte plek, om een oproep te beantwoorden of 801 
om iemand op te bellen.  802 
 803 
Uw mobiele telefoon is zo gemaakt dat deze geen 804 
storing mag veroorzaken aan uw airbags, remmen, 805 
cruisecontrole, het brandstoftoevoersysteem en het 806 
elektronische circuit van uw auto.  807 
 808 
Leg uw mobiele telefoon en andere voorwerpen niet 809 
op of in de buurt van de airbag. Indien de airbag 810 
ontvouwt kan de telefoon door de druk 811 
weggeslingerd worden wat ernstige verwondingen 812 
kan veroorzaken. 813 
 814 
Bediening 815 
 816 
Wij adviseren u deze mobiele telefoon te gebruiken 817 
zoals beschreven in deze handleiding.  818 
Houd u het toestel vast zoals een draadloze 819 
telefoon en houd hem steeds 2,5 centimeter van uw 820 
lichaam af als u iemand opbelt of een oproep 821 
beantwoordt.  822 
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 824 

Sommige mensen leiden aan epilepsie of vertigo 825 
die veroorzaakt wordt door b.v. door flitsen van de 826 
mobiele telefoon of flitsen tijdens het televisiekijken. 827 
Als u de symptomen van epilepsie of vertigo heeft, 828 
of als deze symptomen in uw familie voorkomen, 829 
raadpleeg dan een dokter voordat u de 830 
zaklampfunctie van uw mobiele telefoon gebruikt.  831 
Houd u telefoon buiten bereik van kleine kinderen. 832 
Uw telefoon is geen speelgoed.  833 
 834 
Medische apparatuur 835 
 836 
Houdt u alstublieft rekening met volgende punten 837 
wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt in de buurt 838 
van medische apparatuur zoals b.v. een 839 
pacemaker.  840 
 841 
Houd de mobiele telefoon minstens 20 cm weg van 842 
medische apparatuur; steek de mobiele telefoon 843 
niet in uw borstzakje en gebruik uw telefoon aan de 844 
andere kant van de pacemaker om de mogelijke 845 
storingen te beperken; schakel de telefoon uit als 846 
dat nodig is. Raadpleeg voor andere vragen de 847 
fabrikant van de medische apparatuur voordat u de 848 
mobiele telefoon gebruikt.  849 
 850 
Sommige mobiele telefoons kunnen storing 851 
veroorzaken als zij in combinatie met 852 
hoorapparaten gebruikt worden. Als dit bij u het 853 
geval is, neemt u dan contact op met de fabrikant 854 
van het hoorapparaat om dit probleem op te lossen.  855 
 856 
 857 
 858 

app:ds:cardiac%20pacemaker
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 860 

Als u andere persoonlijke medische hulpmiddelen 861 
heeft (zoals een geïmplanteerde cochlea) 862 
raadpleeg dan de fabrikant om zeker te zijn dat 863 
deze apparaten het RF-signaal van uw telefoon 864 
kunnen afschermen.  865 
 866 
Op sommige plaatsen waar veel medische 867 
apparatuur staat, zoals in ziekenhuizen, dient u er 868 
rekening mee te houden dat u uw mobiele telefoon 869 
niet mag gebruiken. Borden en/of medewerkers 870 
kunnen u vragen uw telefoon uit te schakelen. 871 

Gevaarlijke locaties 872 

Schakel de mobiele telefoon altijd uit voordat u 873 
gebieden met een explosierisico betreedt. Denk 874 
hierbij aan plaatsen met gas, benzinestations, 875 
plaatsen waar chemicaliën bewaard worden of waar 876 
tweeweg- radioverkeer verboden is. 877 
 878 
Laat de batterij op deze plaatsen in het toestel 879 
zitten en steek de oplader hier niet in het 880 
stopcontact. De vonken kunnen in deze gebieden 881 
tot een explosie of brand leiden.  882 
 883 
Om het explosiegevaar te verkleinen adviseren wij 884 
u goed op de borden te letten en / of de 885 
aanwijzingen van het personeel op te volgen.  886 

 887 

 888 
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 890 

Certificering / SAR 891 

SAR vereist een standaardwaarde van 2,0W/Kg, 892 
uw mobiele telefoon heeft een geteste waarde van: 893 
1,320W/Kg en voldoet daarmee aan de nationale 894 
standaard GB21288-2007.  895 

Beperking van de aansprakelijkheid 896 

 Bea-fon Mobile GmbH aanvaardt geen 897 
aansprakelijkheid voor enige relevante, 898 
onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke 899 
verwondingen die veroorzaakt worden door het 900 
product, ook niet voor verwondingen die al dan 901 
niet voorspelbaar zijn. 902 
 903 

 Voor alle verliezen veroorzaakt door 904 
natuurrampen (zoals een aardbeving, 905 
overstroming, enz.) of voor alle daden of 906 
ongevallen (inclusief opzettelijk of accidenteel 907 
misbruik door de gebruiker bij deze accidenten 908 
of bij andere ongewone omstandigheden) die 909 
buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, 910 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.  911 

 912 
 913 
 914 
 915 
 916 
 917 
 918 
 919 
 920 
 921 
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 923 
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 925 
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