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Algemene informatie 
 
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw  
Bea-fon S200/S210! 
 
Voor gebruik van de telefoon graag eerst deze 
informatie lezen, zodat niets een optimaal gebruik 
in de weg staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
ontstane schade door misinterpretatie van deze 
informatie of door verkeerd gebruik. 
  
We streven voortdurend naar verbetering van onze 
producten en diensten. We behouden ons het recht 
voor om software, beschrijvingen van het product 
en de gebruikershandleiding te wijzigen zonder de 
verplichting om iemand van dergelijke wijzigen op 
de hoogte te stellen.  
  
Deze handleiding is bedoeld voor het beter en 
volledig in gebruikstelling van de telefoon. Het is 
geen goedkeuring van accessoires. Alle 
afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn 
alleen bedoeld als referentie. Er kunnen geringe 
verschillen bestaan tussen het uiterlijk van de 
telefoon / toetsen / inhoud van het display en de 
afbeeldingen die worden gebruikt. Voor de 
werkelijkheid verwijzen wij u naar de telefoon. 
Sommige functies zoals geïntroduceerd in deze 
handleiding zijn netwerk of abonnement 
ondersteunde functies. Voor meer informatie 
hierover neemt u contact op met uw 
netwerkoperator. 
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Algemene informatie 
 
Kijk naar de inhoud van de verpakking om ervoor te 
zorgen dat alle hierna genoemde onderdelen zijn 
opgenomen. Als het product defect is of als er een 
onderdeel ontbreekt, neem dan onmiddellijk 
contact op met de winkel waar u dit toestel heeft 
gekocht. 
 
Uw Bea-fon S200/S210 verpakking bevat: 
• 1 mobiele telefoon 
• 1 bureaulader 
• 1 reislader 
• 1 batterij 
• 1 headset 
• 1 Micro SD kaart (alleen voor S210) 
• Gebruiksaanwijzingen 
 
Mochten de letters voor u slecht of moeilijk 
leesbaar zijn dan kunt u op onze website deze 
handleiding terug vinden en grotere letters 
instellen.  
Ga naar: www.beafon.com / Producten 

Beveiligingscode:  

Deze fabriekscode beschermt uw toestel tegen 
ongewenst gebruik. 
De fabriekscode is 0000. 

PIN Code:  

Deze code, geleverd bij uw SIM kaart, of is door 
uzelf al aangepast, beschermt de kaart tegen 
ongewenst gebruik. 
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Uw Telefoon 
 

Voorkant 

Oproep toets 
Groene toets 

Pijltjestoets 
(beneden) 
In standby 
modus; lang 
indrukken om na 
Bluetooth te  
gaan. 
(Alleen op de S210) 

Pijltjestoets 
(boven) 
In standby 
modus, 
indrukken om 
na het Menu te 
gaan. 

Aan/Uit 
toets 
Rode toets 

# Toets 
In standby modus; 
lang indrukken om te 
schakelen tussen de 
profielen. 
In bewerk; om de 
invoer methode aan  
te passen. 

 Toets 
In standby modus; om  
/ + / p / w in te voeren 
In bewerk; om symbolen 
in te voeren. 

Nummer toets 
In standby modus; om nummers  
in te toetsen. 
Lang indrukken voor een 
snelkiesnummer, 2-9. 
In bewerk; om nummers of woorden 
in te voeren. 

Functietoets 
‘rechts’ en 
Snel toets 
Contacten 

 

Functietoets 
‘links’ en  
Snel toets 
Berichten 

 

Scherm 



7 

Uw Telefoon 
 

Bovenkant 
 
 
 
 
 

Achterkant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
(Alleen op de S210)  

 SOS knop 

Zaklamp 
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Uw Telefoon 
 

 
 
 
 
 
 

Linkerkant                     Rechterkant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Alle illustraties, nagebootst scherm en 
bijbehorende afbeeldingen gebruikt in deze handleiding 
zijn alleen ter referentie. Raadpleeg uw telefoon voor de 
werkelijkheid. 

Volume toets 
  

 

Zaklamp toets 

Headset aansluiting 

Lader aansluiting 

 

Wekker toets (S200) 
Camera toets (S210) 

Toetsenbordblokkering  
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Aan de slag 
 

Wat is een SIM kaart? 

Iedere mobiele telefoon heeft een SIM kaart 
(Gebruikers Identiteits Module). Dit is een 
microchip waarop u persoonlijke gegevens zoals 
namen en telefoonnummers staan. U telefoon 
werkt niet zonder SIM kaart. Als u al contacten op u 
SIM kaart heeft staan, woorden deze in de meeste 
gevallen overgenomen.  

De SIM kaart (en Micro SD kaart) instaleren: 

1. Zorg ervoor dat de telefoon is uitschakelt en de 
oplader uit het stopcontact is. 

2. Draai de telefoon om en verwijder de 
batterijdeksel.  

3. Als de batterij er al inzit, haal deze er dan uit. 
4. U ziet nu twee kaartsleuven naast elkaar (links 

SIM, rechts: Micro SD) 
5. Schuif de SIM kaart voorzichtig in de daarvoor 

bestemde gleuf. Zorg ervoor dat de 
goudkleurige connectoren op de kaart aan de 
onderkant zitten en dat de afgeschuinde hoek 
rechts zit. 

6. Alleen voor S210: Open de Micro SD kaartsleuf. 
Schuif de Micro SD kaart in de Micro SD 
kaartsleuf. Sluit het slot na het plaatsen van de 
Micro SD kaart. 
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Aan de slag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De batterij instaleren: 

1. Plaats de batterij connectoren tegen de 
goudkleurige connectoren van het toestel. 

2. Druk op het bovenste gedeelte van de batterij 
totdat deze vast 'klikt'. 

3. Leg de batterijdeksel op de telefoon en schuif 
deze terug op zijn plek. 

 
 
 
 
 
 
 

De batterij opladen: 

Er zijn 2 manieren om de batterij van uw S200/S210 
op te laden: 
A. Met de bureaulader 
B. Met de reislader 
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Aan de slag 
 
De lithium batterij van de mobiele telefoon kan 
direct worden gebruikt na het uitpakken. Een 
nieuwe batterij presteert het best als deze 3 keer 
volledig is opgeladen en ontladen: 
1. Steek de lader in de lader aansluiting. 
2. Steek de steker in het stopcontact.  
3. De telefoon kan enkele uren nodig hebben 

voordat hij volledig is opgeladen. 
Wanneer uw telefoon is uitgeschakeld, kan het 
een paar seconden duren voordat het oplaad 
symbool te zien is. Deze toont ook aan als hij 
klaar is met lade. 
Wanneer uw telefoon aanstaat zal tijdens het 
laden het icoontje van het batterijniveau 
knipperen. Zodra de batterij volledig is 
opgeladen zal deze niet meer knipperen. 
 

Opmerking: Laad de batterij voor het eerste gebruik 
minimaal 10 uur op. 

De telefoon aan- of uitzetten: 

Zorg er voor dat de SIM kaart in uw mobiele 
telefoon zit en dat de batterij is opgeladen. 
1. Druk op de rode toets om de telefoon aan te 

zetten. 
2. Kiest u uw taal, als daarom wordt gevraagd, en 

druk op OK. 
3. Als u ooit al een PIN-code hebt ingevoerd, zal de 

telefoon er nu omvragen. Voer de PIN-code in en 
druk op OK. 
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Aan de slag 

 
4. Om u telefoon uit te zetten, druk dan minstens 2 

sec op de rode toets. 

Als u geen een SIM kaart heeft geïnstalleerd, dan 
laat uw telefoon Insert SIM zien. Functies met 
betrekking tot de SIM kaart kunnen niet worden 
gebruikt. U kunt alleen een noodoproep maken. 
 
Opmerking: Als u 3 keer een verkeerde PIN-code heeft 
ingetoetst zal de telefoon u vragen de PUK-code in te 
voeren. Deze PUK-code heeft u bij uw SIM kaart 
ontvangen. 

Toetsenbordblokkering: 

Deze knop voorkomt dat er knoppen / toetsen per 
ongeluk ingedrukt worden. 
 
Vergrendelen / ontgrendelen van het toetsenbord: 
 

Schuif de knop, die aan de rechterzijde 
van uw telefoon zit, omhoog om de 
toetsen te gebruiken. Als de knop naar 
beneden geschoven is, is het toetsenbord 
vergrendeld. 

Standby: 

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

 

Hoofdscherm (Standby modus): 

1 2 3 
4 
5 
6 

7 8 9 
 

1. Signaalstatus  6. Datum en dag 
2. Pictogrammen  7. Berichten 

3. Batterijstatus  8. Menu 
4. Netwerkoperator 9. Contacten 
5. Tijd 

Scherm icoons: 

 Signaalsterkte 
De verticale balken geven de netwerkverbinding 
sterkte aan. De SIM kaart heeft signaal. 

 Nieuw bericht 
Dit icoon geeft aan dat u een nieuw bericht hebt 
ontvangen. 

SIM kaart heeft een ongelezen bericht 
Het Postvak In is vol.  
Dit icoon        knippert wanneer het Postvak IN 
vol is. U moet berichten verwijderen om nieuwe 
berichten te kunnen ontvangen. 

 Headset 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer u de 
headset in de headset lader steekt. Geluiden 
kunt u nu door de headset horen. 

 Gemiste oproep 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer u een 
gemiste oproep hebt. 
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Aan de slag 
 

 Beltoontype 

Geluid 

Stilte aan en alleen Trillen 

Trillen daarna geluid 

 Doorschakelen 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer u Alle 
spraakoproepen heeft doorgeschakeld. 

 Toetsenbordblokkering aan 
Dit icoon wordt weergegeven als u 
toetsenbordblokkering aanstaat. 

 GPRS 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer de GPRS-
verbinding beschikbaar is of actief is. 

 Alarm staat aan 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer het alarm 
aanstaat. 

 Roaming 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer u telefoon 
in roaming staat. SIM kaart is roaming. 

 Bluetooth (Alleen op de S210) 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer Bluetooth 
aanstaat. 

 Batterijstatus 
Dit icoon verandert van kleur naargelang de 
status van de batterijstatus: 

Functie toetsen: 

 Pijltjestoets (boven) 
In Standby modus, om na het Menu te gaan. 
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Aan de slag 
 

 Pijltjestoets (Beneden)- (Alleen op de S210) 
In Standby modus, om direct na het Bluetooth 
menu te gaan. 

 Functietoets ‘rechts’  
In Standby modus, om direct na de Contacten te 
gaan. 

 Functietoets ‘links’ 
In Standby mode, om direct na de Berichten te 
gaan. 

Wachtwoord: 

Het wachtwoord van uw telefoon is oorspronkelijk 
ingesteld op 0000. U kunt dit wijzigen wanneer u 

maar wilt. U kunt ook uw SIM kaart wachtwoord 
wijzigen. Zie Beveiligingsinstellingen op blz. 36. 
 
Opmerking: Neem contact op met uw netwerkoperator 
voor meer informatie. 
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Bellen en gebeld worden 
 

Bellen: 

1. Toets het telefoonnummer in, inclusief het 
netnummer en druk op de groene toets. Voor 
internationale gesprekken: Voer ‘+’ in d.m.v. 2 
keer op  te drukken. Druk dan de 2-cijferige 
landcode in (Laat de 0 van het netnummer weg). 
Als u een verkeerd nummer heeft ingetoetst 
druk dan op de functietoets ‘rechts’ Wissen om 

het cijfer links van de cursor te verwijderen 
2. Druk op de groene toets om het nummer te 

bellen. 
3. Druk op de rode toets om het gesprek te 

beëindigen (of om de belpoging te stoppen). 

Bellen met behulp van het telefoonboek: 

Als u al een naam en nummer heeft opgeslagen in 
het telefoonboek, kunt u ook gebruik maken van 
het telefoonboek om te bellen (Zie Nieuw contact 
op pagina 20, hoe je een naam en nummer kunt op 
slaan). 
1. In standby modus, druk op de functie toets 

‘rechts’ om na de Contacten te gaan. 
2. Ga met de pijltjestoets (na boven of beneden) 

na de naam die u wilt bellen. 
3. Druk op de groene toets om het nummer te 

bellen. 
4. Druk op de rode toets om het gesprek te 

beëindigen (of om de belpoging te stoppen). 
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Bellen en gebeld worden 
 

Een oproep beantwoorden: 

Wanneer er een oproep binnenkomt, gaat de 
telefoon af en/of trilt en wordt het nummer of de 
bijbehorende naam getoond.  
1. Druk op de groene toets of Antw. als u een 

oproep wilt beantwoorden. 
2. Druk op de rode toets of Stop als u een oproep 

wilt weigeren of de verbinding na een gesprek te 
verbreken. 
 

Headset/Bluetooth Modus (BT alleen op de S210): 
Met de headset (incl. Bleutooth headset) kunt u 
een oproep beantwoorden d.m.v. het indrukken van 
de toets op de headset. 

Opties tijdens een oproep: 

Druk op Optie om volgende handeling uit te kunnen 

voeren tijdens een gesprek: 
Gesprek in de wacht: Gesprek in de wacht zetten. 
Luidspreker*: Normaal/Handsfree. 
Nieuw gesprek: Nieuwe oproep.  
Telefoonboek: Na Telefoonboek te gaan. 
Berichten: Na Berichten te gaan. 
 
Opmerking: de menu gemarkeerd met * moet worden 
ondersteund door uw SIM kaart. Voor meer informatie 
neem contact met u netwerkoperator. 

Handsfree: 

U kunt de handsfree functie in- en uitschakelen met 
de pijltjestoets (boven). 
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Menu 
 
Druk op de pijltjestoets (boven) om na het Menu te 
gaan. Scroll door de menu met behulp van de 
pijltjestoetsen. 
 
1. Contacten 

1. Zoeken 
2. Nieuw contact 
3. Kopieer alle 
4. Wissen 
5. Geheugenstatus 
6. Snelkiezen 

 
2. Logboek 

1. Gemiste 
2. Gebeld 
3. Ontvangen 
4. Verwijder gespreksgeschiedenis 
5. Gesprekstijd 
6. Kosten gesprek* 
7. SMS teller 
8. GPRS teller 

 
3. Berichten 

1. SMS 
2. MMS (Alleen op de S210) 
3. MMS account (Alleen op de S210) 
4. Voicemail 
5. Broadcast 
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Menu 
 
4. Instellingen 

1. Geluid & Waarschuwingen 
2. Telefooninstellingen 
3. Bluetooth 
4. Gespreksinstellingen 
5. Netwerkinstellingen 
6. Beveiligingsinstellingen 
7. Herstel fabrieksinstellingen 

 
5. Agenda 

1. Taken 
2. Wekker 
3. Rekenmachine 

 
6. SOS 

1. SOS knop 
2. SOS nummer 
3. SOS SMS bewerken 

 
7. Camera (Alleen op de S210) 

1. Camera 
2. Foto’s 
3. Camera instellingen 
4. Foto instellingen 
5. Scènemodus 
6. Herstel standaardinstellingen 

 
Opmerking: de menu gemarkeerd met * moet worden 
ondersteund door uw SIM kaart. Voor meer informatie 
neem contact met u netwerkoperator. 
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Contacten 
 

Zoeken: 

1. Kies Zoeken in het Telefoonboek. 
2. Toets de eerste letter (s) van de naam die u 

zoekt in en druk op Zoeken. 
3. Als u op Optie drukt, kunt u de volgende opties 

kiezen: 
Kiezen, Verstuur bericht, Verstuur MMS, 
Bekijken, Bewerk, Wissen en Kopiëren (Verstuur 
MMS alleen op de S210). 

Nieuw contact: 

U kunt contacten opslaan in het geheugen van uw 
telefoon of van uw SIM kaart. Het geheugen van de 
telefoon kan 500 nummers opslaan. 
1. Kies Nieuw contact in het Telefoonboek. 
2. Kies geheugen: Naar SIM of Naar Telefoon. 
3. Als u kiest Naar SIM: Kunt u alleen Naam en 

Nummer bewerken. 
4. Als u kiest Naar Telefoon: Kunt u Naam, 

Nummer en Verwante afbeelding bewerken. 
Deze afbeelding ziet u wanneer u een oproep van 
dit contact ontvangt. 

5. Druk op OK of Gereed als u de contactpersoon 

wilt opslaan. 

Kopieer alle: 

Om contacten in één keer van het 
telefoongeheugen naar het SIM kaart geheugen of 
omgekeerd te kopiëren. 
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Contacten 

 

Wissen: 

U kunt de volgende opties kiezen: 
Van SIM: Verwijder alle namen van de SIM 

kaart. 
Van telefoon: Verwijder alle namen die zijn 

opgeslagen in de telefoon. 
Eén voor één: Verwijder de namen één voor één. 

Geheugenstatus: 

Geeft het aantal SIM- en telefoonnummers weer die 
u heeft opgeslagen. En ook nog hoeveel u er kunt 
opslaan. 

Snelkiezen: 

U kunt snelkiezen aan- of uitzetten bij Snelkiezen 
activeren. 
 

U kunt 8 snelkiesnummers opslaan die u vanuit de 
stand-by modus kunt bellen door op de 
desbetreffende cijfertoets te drukken (2-9). 
1. Kies Nummer instellen en druk op OK. 
2. Kies de toets die u wilt (2-9) en druk op Optie. 
3. Druk op OK voor Bewerk. 
4. Kies de naam die u wilt en druk op OK (de naam 

die u wilt moet al zijn opgeslagen bij Contacten). 
De naam is nu opgeslagen onder de 
desbetreffende cijfertoets. 

 
In standby modus: Houd de betreffende toets 
ingedrukt totdat de telefoon begint te bellen. 
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Logboek 
 

Gemiste, Gebeld en Ontvangen: 

Uw telefoon registreert de Gemiste, Gebeld en 
Ontvangen oproepen. 
 
Drukt u op OK bij Gemiste, Gebeld of Ontvangen, 
dan kunt u de oproepen zien die u Gemiste, Gebeld 
of Ontvangen hebt. Als u op Optie drukt, kunt u de 
volgende opties kiezen: 
Kiezen, opslaan, oproep info, Wissen, Bewerk, 
Verstuur bericht en Verstuur MMS (Verstuur MMS 

alleen op de S210) 

Verwijder gespreksgeschiedenis: 

U kunt alle oproepen van de Gemiste, Gebeld en 
Ontvangen oproepen verwijderen. U kunt ook Alles 
verwijderen kiezen om alle oproepen, in een keer te 
verwijderen. 

Gesprekstijd: 

Toont de tijd van het Laatste gesprek en ook de 
totale tijd van de Gebeld en Ontvangen gespreken. 
 
Alle tijden wissen: Om de tijd van het Laatste 
gesprek, de totale Gebeld en Ontvangen tijd terug 
te zetten op nul. 

Kosten gesprek: 

Hier kunt u de kosten van het laatste gesprek of de 
totale kosten bekijken. Niet iedere netwerkoperator 
ondersteunt deze functie. 
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Logboek 
 
U kunt de volgende opties kiezen: 
Kosten laatste gesprek: Hier kunt u de kosten van 

het laatste gesprek zien. 
Totale kosten: Hier kunt u de totale 

kosten zien. 
Kosten terugzetten: Hier kunt u de gesprek 

kosten terug zetten. 
Max. kosten: Voer PIN2 in en u kunt de 

Max. kosten aanpassen. 
Prijs per eenheid: Voer PIN2 in en voer een 

bedrag voor de Prijs per 
eenheid in. 

 
Opmerking: Niet iedere SIM kaart ondersteunt deze 
functie. Het aantal items in deze lijst hangt af van de 
inhoud van uw SIM kaart. 

SMS teller: 

Hier kunt u het aantal Verstuurd en Ontvangen 
berichten zien. Druk op Reset op de Verstuurd en 
Ontvangen terug te zetten op nul. 

GPRS teller: 

Hier kunt u de gegevens van Laatst verzonden, 
Laatst ontvangen, Alle verzonden en Alle ontvangen 
zien. U kunt ook alle gegevens verwijderen door op 
Verwijderen te drukken. 
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Berichten 
 
U kunt Berichten schrijven en ontvangen: SMS en 
op de S210 ook MMS. Hier kunt u ook kiezen voor 
Voicemail en Broadcast. Deze diensten zijn netwerk 
afhankelijke diensten. Neem contact op met uw 
netwerkoperator voor gebruik. 

SMS 

Postvak IN: 

In Postvak IN worden ontvangen SMS berichten 

opgeslagen. Wanneer er een bericht binnenkomt, 
gaat de telefoon af en/of trillen. In de standby 
modus ziet u dit icoon      . Deze gaat pas weg nadat 
u het bericht heeft gelezen. 
 
U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen 
van u ontvangen SMS: 
Antwoord, Wissen, Bewerk, Doorsturen, Kopieer 
naar SIM*, Verplaats naar SIM*, Alles Wissen, 
Kopieer alle, Verplaats alle en Gebruik nummer. 
*Niet alle opties worden mogelijk weergegeven. 
 
Opmerking: Het bericht icoon blijft knipperen wanneer 
Postvak IN vol is. U moet berichten verwijderen om 
nieuwe berichten te kunnen ontvangen.  

Schrijf SMS: 

U kunt berichten schrijven en ontvangen. De kosten 
van het verzenden van een bericht is afhankelijk 
van het aantal berichten die u verstuurd.  
Druk op de toets waarop de letter staat meerdere 
malen in totdat de juiste letter verschijnt.  



25 

Berichten 
 
Om tekst te bewerken kiest u: 
 Voor een spatie, druk op 0. 

 Voor een uitroepteken of special leestekens, 
druk op 1. 

 Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor naar 
links of rechts te bewegen. 

 Om een letter te verwijderen kies Wissen. Om 
het hele scherm leeg te maken, houdt u deze 
knop ingedrukt. 

 Om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters, 
druk op #. De volgende opties zijn mogelijk: 
ABC, abc, 123 
 

Toets het bericht in. Het huidige aantal gebruikte 
karakters en aantal sms’en kunt u rechtsboven in 
het scherm zien. 
 
Als het bericht klaar is, druk op Optie, en kies 
Verzend, zoek of typ het gewenste nummer, en 
druk op en druk op OK. 
 
Als u een bericht naar meerdere personen tegelijk 
wilt versturen, druk op Optie en kies Verzenden 
naar meerdere, en kies Wijzig ontvangers en 
Bewerk de eerste ontvanger, en druk op OK. 
Herhaal dit voor elke ontvanger en druk op Terug 
en kies Verzenden om het bericht te verzenden. 
 
Andere opties zijn: 
Voeg voorbeeld in, Voer nummer in, Voor naam in 
en  Invoer methode. 
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Berichten 
 

Postvak UIT: 

In Postvak UIT worden verzonden SMS berichten 
opgeslagen. 
 
U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen 
van u verzonden SMS: 
Verzenden, Bewerk, Wissen, Kopieer naar telefoon*, 
Verplaats naar telefoon*, Alles wissen, Kopieer alle, 
Verplaats alle en Gebruik nummer. 
*Niet alle opties worden mogelijk weergegeven. 

Concepten: 

Bij Concepten kunt u de concept berichten bekijken 
die u hebt opgeslagen. 
 
U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen 
van u concept: 
Verzenden, Bewerk, Wissen, Kopieer naar SIM*, 
Verplaats naar SIM*, Alles wissen, Kopieer alle, 
Verplaats alle en Gebruik nummer. 
*Niet alle opties worden mogelijk weergegeven. 

Voorbeelden: 

De telefoon bevat 10 Voorbeelden berichten. Deze 
voorbeelden kunt u Bewerk, Verwijderen en 
gebruiken voor Bericht schrijven. 

SMS instellingen: 

Hier kunt u de SMS instellingen bewerken. U kunt 
de volgende opties kiezen:  
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Berichten 
 
Profiel instellingen: Deze instelling is nodig voor 

de SMS functie. Het nummer 
kunt u opvragen bij u 
netwerk operator. 

Geheugenstatus: Geeft het % geheugen ruimte 
aan van de SMS berichten. 

Voorkeursopslag:  Kies SIM of Naar telefoon 
waar u de berichten wilt 
opslaan 

Voorkeursverbinding: Kies hier u voorkeur. 

MMS (Alleen op de S210) 

Bericht schrijven: 

Hier kunt u MMS berichten schrijven. Gebruik de 
volgende functie voor het schrijven van u MMS: 
Naar, Cc, Bcc:  Hier kunt u het nummer of  

e-mail van u ontvanger 
invoeren. 

Onderwerp: Korte beschrijving van de 
inhoud van de MMS. 

Inhoud bewerken: Hier kunt u Tekst toevoegen, 
Foto toevoegen, Audio 
toevoegen, Bijlage toevoegen, 
Dia toevoegen voor, Dia 
toevoegen na, Voorbeeld en 
Diatiming. 

Kies Gereed, als de MMS klaar is. Hier kunt kiezen 
wat u wilt doen met u MMS: Verzenden, Opslaan en 
verzenden, Bewaar in ontwerpen, Als sjabloon 
opslaan, Verzendopties en Stoppen.  
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Berichten 
 
Opmerking: Als het niet lukt om te MMS'en, herstel de 
betreffende instellingen of neem contact met u 
netwerkoperator op. 

Postvak IN: 

In Postvak In worden ontvangen MMS berichten 
opgeslagen. Wanneer er een bericht binnenkomt, 
gaat de telefoon af en/of trillen. In de standby 
modus ziet u dit icoon       . Deze gaat pas weg nadat 
u het bericht heeft gelezen. 
 
U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen 
van u ontvangen MMS: 
Bekijken, Antwoord, Antwoorden per SMS, Alles 
antwoorden, Doorsturen, Verwijderen, Alles wissen, 
Als sjabloon opslaan, Eigenschappen en Details 
gebruiken. 

Postvak UIT: 

In Postvak UIT worden verzonden MMS berichten 
opgeslagen. 
 
U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen 
van u verzonden MMS: 
Bekijken, Verzenden, Verwijderen, Alles wissen, Als 
sjabloon opslaan, Eigenschappen en Details 
gebruiken. 

Concepten: 

Bij Concepten kunt u de concept berichten bekijken 
die u hebt opgeslagen. 
 



29 

Berichten 
 
U kunt de volgende opties kiezen bij Concepten: 
Bekijken, Verzenden, Bewerk, Verwijderen, Alles 
wissen, Als sjabloon opslaan, Eigenschappen en 
Details gebruiken. 

Voorbeelden:  

Bij Voorbeelden kunt u de voorbeeld berichten 
bekijken die u hebt opgeslagen. 
 
U kunt de volgende opties kiezen bij Voorbeelden: 
Bekijken, Bericht schrijven, Verwijderen, Alles 
Wissen en Eigenschappen. 

MMS instellingen: 

Hier kunt u de MMS instellingen bewerken. U kunt 
de volgende opties kiezen: 
Samenstellen: Hier kunt u de Creatiestand, 

Automatische handtekening en 
Handtekening van u MMS 
samenstellen. 

Verzenden: Stel de Geldigheidsperiode, 
Rapport consignatie, Leesverslag, 
Prioriteit, Diatiming en Af-
leveringstijd van u verzonden 
MMS in. 

Ophalen: Stel de Huisnetwerk, Roaming, 
Verslag lezen en Aflever rapport 
van u ontvangen MMS in. 

Filter: U telefoon zal met de filter MMS 

toestaan of weigeren. 
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Berichten 
 
Serverprofiel: Actieveer of bewerk het 

Serverprofiel. Neem contact op 
met u netwerkoperator voor de 
instellingen 

Geheugenstatus: Geeft het geheugen ruimte aan 
van de berichten en hoeveel 
ruimte er nog over is. 

MMS account (Alleen op de S210) 

GSM data: 

Hier kunt u de instellingen van de het GSM 
datanetwerk aanpassen. 
 
Bij ieder Account kunt u de volgende opties kiezen: 
Naam:  Hier kunt u de Naam bewerken. 
Nummer:   Typ hier het service nummer in. 
Gebruikersnaam: Type hier de Gebruikersnaam in, 

die nodig is voor u GSM 
datanetwerk. 

Wachtwoord: Type hier het Wachtwoord in, 

die nodig is voor u GSM 
datanetwerk. 

Soort lijn: Kies hier de netwerk connectie 
ISDN of Analoog. 

Snelheid: Kies hier de gewenste snelheid: 
9.6 Kbps, 14.4 Kbps of 4.8Kbps.  

DNS:  Type hier het DNS IP adres. 
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Berichten 
 

GPRS:  

Hier kunt u de instellingen van de het GPRS 
datanetwerk aanpassen. 
 
Bij ieder GPRS netwerk kunt u de volgende opties 
kiezen: 
Naam: Hier kunt u de Naam bewerken. 
APN: Hier kunt u het webadres van het 

GPRS netwerk invullen. 
Gebruikersnaam: Type hier de Gebruikersnaam in, 

die nodig is voor u GPRS 
netwerk. 

Wachtwoord: Type hier het Wachtwoord in, die 
nodig is voor u GPRS netwerk. 

Auth. Type: Hier kunt u het toestemmings-
type invullen: Medium of Veilig. 

Voicemail: 

De voicemail is een dienst van uw netwerkoperator. 
Voor meer informatie en voor u voicemail nummer 
kunt u het beste contact opnemen met u 
netwerkoperator. U telefoon ontvangt een bericht 
wanneer u een nieuw voicemail bericht heeft. 
De telefoon biedt u 2 voice mail adressen aan. 
1. Kies adres 1 of 2 en druk op Optie. 
2. Kies Bel voicemail of Bewerk. 
3. Kiest u Bewerk, voer hier de naam en nummer 

van de voicemail in. Druk na het invoeren van 
het nummer op OK. 
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Berichten 
 
In standby modus: Houd toets 1 ingedrukt om direct 
de Voicemail te bellen. Alleen het nummer wat is 

opgeslagen onder adres 1 wordt gebeld. 
 
Opmerking: Deze functie moet door u netwerkoperator 
worden ondersteunt. Neem voor meer informatie contact 
op met u netwerkoperator. 

Broadcast: 

Broadcast berichten zijn berichten dat uw 
netwerkoperator uitzend naar alle gebruikers 
binnen een bepaald gebied, zoals bv het 
weerbericht en de vervoersvoorwaarden. Nieuwe 
broadcast berichten dekken de oude berichten als 
ze van hetzelfde kanaal zijn. 
 
Ontvangstmodus: Hier kunt u de modus van de 

broadcast instellen (aan of 
uit). 

Lees bericht: Hier kunt u het broadcast 
bericht lezen. 

Taal: Hier kunt u de taal kiezen 

van het broadcast bericht. 
Kanaal instellingen: Hier kunt u het broadcast 

bericht kanaal bewerken. 
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Instellingen 
 

Geluid & Waarschuwingen: 

U kunt de volgende opties kiezen: 
Melodie: Hier kunt u Inkomend gesprek, 

Wekker, Berichttoon en 
Toetstoon bewerken. 

Volume:  Hier kunt u de volume bewerken 
van Ringtone en Toetstoon. 

Beltoontype:  Kies hier u Beltoontype: Eén 
voor één, Herhalen of Oplopend. 

Type alarmsignaal:  Kies hier u Type alarmsignaal: 
Alleen geluid, Alleen Trillen, 
Trillen en geluid, of Trillen 
daarna geluid. 

Telefooninstellingen: 

U kunt de volgende opties kiezen: 
Tijd & Datum: Tijdzone instellen, Tijd en datum 

instellen en Formaat instellen. 
Taal: Hier kunt u de taal van het 

display instellen. 
Schrijftaal: Hier kunt u de taal voor het 

schrijven instellen. 
Kenmerken tonen: Kies hier u: Achtergrond, Toon 

datum en tijd en Toon provider. 
LCD: Hier kunt u de tijd van de LCD-

verlichting instellen.  

Bluetooth (Alleen op de S210):  

U kunt een draadloze verbinding met een ander 
apparaat met Bluetooth maken, zoals headsets. 
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Instellingen 
 
In standby modus: Druk op de pijltjestoets 
(beneden) om direct na Bluetooth te gaan. 
 
U kunt de volgende opties kiezen: 
Bluetooth: Hier kunt u Bluetooth Aan of Uit 

zetten. 
Zoek apparaten: Zoek naar andere beschikbare 

Bluetooth audio apparaten. Als 
Bluetooth uitstaat, kunt u het nu 
aanzetten door op Ja te drukken. 

Mijn apparaat: Lijst van opgeslagen apparaten 

en hier kunt u ook nieuwe 
apparaten toevoegen; Nieuwe 
apparaten zoeken. 

 
Nieuwe apparaten zoeken:  
1. Druk op OK, De telefoon gaat nu opzoek na 

nieuwe apparaten. 
2. Selecteer de apparaten waarmee u verbinding 

wilt maken en druk op Koppel. 

3. Om een verbinding te maken met een ander 
apparaat heeft u een gezamenlijk wachtwoord 
nodig. Type het wachtwoord in en druk op OK. 

4. Kies het apparaat uit de lijst en druk op Optie.  
U kunt de volgende opties kiezen: Verbinden, 
Hernoemen, Autoriseren, Wissen, Alles wissen 
en Dienstlijst. 

 
Actieve apparaten: Lijst van Bluetooth apparaten 

die nu verbonden zijn met u 
telefoon. 
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Instellingen 
 
Instellingen: Hier kunt u uw Zichtbaarheid, Wijzig 

apparaatnaam, Verificatie, Audio 
pad en Blokkeerlijst instellen. 

Over: Hier kunt u de Apparaatnaam, Adres 
en Ondersteunende services, 
controleren van u Bluetooth 
apparaat. 

 
Opmerking: U kunt niet gelijktijdig gebruik maken van 
Bluetooth en de Camera. 

Gespreksinstellingen: 

Afhankelijk van u netwerkoperator en abonnement, 
kunt u de volgende opties kiezen: 
Gesprek in de wacht: Als deze instelling 

geactiveerd is, wordt u 
gewaarschuwd wanneer er 
een tweede gesprek 
binnenkomt als u al in 
gesprek bent. Druk op OK om 
te gesprek te beantwoorden. 
Het eerste gesprek wordt nu 
in de wacht gezet of druk op 
de rode toets om het gesprek 

te weigeren. 
Doorschakelen: Om inkomende gesprekken 

door te schakelen naar uw 
voicemail of andere nummers 
kiest u de gewenste 
omleiding (netwerk service).  
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Instellingen 
 
Blokkering kiezen: Met deze netwerkdienst kunt 

gesprekken blokkeren. 
Zwarte lijst: Om inkomende gesprekken te 

blokkeren die op de zwarte lijst 
staan. 

Netwerkinstellingen: 

Afhankelijk van u netwerkoperator, kunt u de 
volgende opties kiezen: 
Netwerk selectie: Hier kunt u kiezen: Nieuwe 

zoekopdracht, Netwerk 
selectie en Keuzemodus. 

Voorkeursnetwerk: Hier kunt u uw 
voorkeursnetwerk kiezen. 

GPRS aansluiting: Hier kunt u kiezen tussen: 
Indien nodig en Altijd.  

Beveiligingsinstelling: 

U kunt de volgende opties kiezen: 
SIM-lock:  Hier kunt u de SIM PIN code 

Aan of Uit. 
Telefoon blokkeren: Om u telefoon te blokkeren 

met een wachtwoord. Het 
standaard wachtwoord: 0000. 

Wachtwoord  Hier kunt u het wachtwoord 
veranderen: veranderen van: PIN, PIN2 en
 Wachtwoord van telefoon. 

Herstel fabrieksinstellingen: 

Om enkele menu instellingen terug te zetten na de 
fabrieksinstellingen. Het wachtwoord is: 0000. 
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Agenda 
 

Taken: 

Hier kunt u Taken opslaan zoals afspraken, 
vergaderingen, verjaardagen etc. 
 
Een nieuwe taak toevoegen: 
1. Kies Toevoeg in de Takenlijst. Staat er al een 

taak kies Optie en Voeg toe. 
2. Kies Nieuwe taak. 
3. Hier kunt u uw Nieuwe taak bewerken. 
4. Druk op Gereed om de Nieuwe taak op te slaan. 
 
U kunt de volgende opties kiezen als u een taak 
kies in de Takenlijst:  
Bekijken, Voeg toe, Bewerk, Wissen en Alles wissen. 
 
Opmerking: U kunt maar een beperkt aantal taken 
opslaan. Verwijder daarom de minst belangrijke taken om 
ruimte te bewaren voor belangrijkere taken. 

Wekker 

U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen: 
Het instellen van de wekker: 
1. Selecteer een tijd en druk op Bewerk. 
2. Wekker: Aan of Uit, Tijd, Herhalen, Sluimeren 

(m), en Type alarm. 
3. Druk op Gereed om de Wekker op te slaan. 
 
Als het alarm gaat kunt u dit stoppen door op Stop 
te drukken. Bij Uitstel stopt het alarm tijdelijk en 
gaat weer af na de door u gekozen sluimertijd bij 
Sluimeren (m). 
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Agenda 
 
Als het alarm 1 minuut heeft geduurd stopt het en 
begint na ca. 5 minuten opnieuw.  

Rekenmachine: 

De rekenmachine heeft een beperkte 
nauwkeurigheid waardoor afrondingsverschillen 
kunnen ontstaan, met name bij breuken / delingen. 
 
Functie: 
 De toetsen 1 to 0 voert een getal in  

 Om een decimaal in te voeren, druk op #.  

 Druk op de pijltjestoetsen voor +, -, x, ÷. 
 
Om de uitkomst te krijgen, drukt op Resultaat.  
Kies Wissen om het scherm leeg te maken voor een 
nieuwe berekening. 
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SOS 
 
De noodoproep is een eenvoudige functie die levens 
kan redden als nood aan de man is.  
U kunt 5 noodnummers opslaan van b.v. familie, 
vrienden of 112 die in de opgegeven volgorde gebeld 
moeten worden in noodgevallen. Deze nummers 
worden automatisch gebeld als u op de SOS knop 
aan de achterzijde van uw telefoon drukt. 
Gedurende de noodoproep klinkt een luid 
waarschuwingssignaal zodat degene die u belt weet 
wat er aan de hand is. Als het eerste nummer 
onbereikbaar is wordt automatisch het volgende 
nummer geprobeerd enz. 
 
Als er geen noodnummers opgeslagen zijn of uw 
beltegoed is op kunt u 112 of een ander 
alarmnummer bellen, door het nummer op het 
numeriek toetsenbord in te toetsen. 

SOS: 

Druk de SOS knop aan de achterzijde van uw toestel 
ten minste 3 sec. in. Wilt u de noodoproep 
beëindigen of stoppen druk dan minstens 3 sec op 
de rode toets. 
 
Functie: 
Door op de SOS knop te drukken worden 

automatisch de door u ingestelde noodnummers in 
de opgegeven volgorde gebeld. (Ook als de 
toetsenblokkering aanstaat). De mobiele telefoon 
schakelt automatisch over op handsfree en naar het 
maximale volume, en op hetzelfde tijdstip, als de 
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SOS 
 
SOS oproep niet wordt beantwoord, zal de 
S200/S210 een SOS SMS sturen naar deze persoon. 
(In het geval van een mobiel nummer of een 
telefoon beschikt over SMS). 
Mocht u, binnen een uur na het inschakelen van het 
noodsignaal gebeld worden, beantwoord de 
telefoon automatisch het inkomend gesprek.  
Wilt u het ‘automatisch beantwoorden binnen 1 uur 
na de noodoproep’ uitschakelen, dient u, i.v.m. 
veiligheidsoverwegingen, de telefoon uit te zetten 
en opnieuw aan te zetten. 
 
Opmerking: 
 Wanneer u op de SOS knop drukt, zal de telefoon 

eerst trillen en na 2/3 seconden gaat de telefoon 
de noodnummers bellen. 

 Wilt u de noodoproep beëindigen of stoppen 
druk dan minstens 3 sec op de rode toets. 

 Een noodoproep hoort niet onbeluisterd op een 
voicemail te eindigen. Daarom zal per ingesteld 
noodnummer maximaal 2 minuten geprobeerd 
worden contact te krijgen. Is de oproep binnen 2 
minuten niet beantwoord dan belt hij 
automatisch het volgend ingestelde 
noodnummer. 

 Bij het wisselen van een telefoonkaart: Zorg 
ervoor dat er altijd voldoende beltegoed op uw 
telefoonkaart aanwezig is als u een prepaid-
abonnement heeft. Noodnummers kunnen niet 
gebeld worden als uw beltegoed op is. 
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SOS 
 
 Het is wettelijk bepaald dat 112 altijd bereikbaar 

moet zijn ook zonder beltegoed of als u buiten 
bereik van uw eigen netwerkoperator bent. 

 
Let op: Als u noodnummers van de ambulancedienst, de 
politie, brandweer e.d. anders dan 112 opslaat dient u hier 
vooraf toestemming voor aan te vragen bij deze diensten. 
Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor 
eventueel voortvloeiende kosten als deze noodnummers 
per ongeluk gebeld worden. 

SOS knop: 

Hier kunt u de SOS knop Aan of Uit zetten. Als er op 
de SOS knop word gedrukt, en deze staat uit. Zal er 
geen noodoproep worden gemaakt. Maar u kunt 
wel, 112 of een ander alarmnummer bellen, door het 
nummer op het numeriek toetsenbord in te toetsen 

SOS nummer:  

Hier kunt u 5 SOS nummer instellen en hun 
volgorde. 

SOS SMS bewerken: 

Als u op de SOS knop drukt, en de noodoproep 
wordt niet beantwoord, zal deze SMS na de SOS 
nummer worden verstuurd. 
Deze tekst kan worden aangepast (maximaal 64 
karakters). 
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Camera (Alleen op de S210) 
 
Druk in de standby modus 2 sec. op de camera 
toets, aan de rechterkant van de telefoon, om de 
camera te activeren. 

Een foto maken: 

Richt de cameralens op de plek / object en druk op 
de pijltjestoets (boven), om een foto te maken. 
Houd de cameralens voor een tijdje stabiel voor een 
betere fotokwaliteit. 
Na het maken van de foto, druk op Opslaan om de 
foto op te slaan. Als u op Wissen drukt, zal de foto 
niet worden opgeslagen. Na het kiezen van Opslaan 
of Wissen gaat de camera terug na de zoeker. Waar 
u, als u dat wilt, een nieuwe foto kunt maken. 
 
Als u in de zoeker op Optie drukt, kunt u de 
volgende opties kiezen: 
Foto’s: Hier kunt u de opgeslagen foto’s 

bekijken. Ook de foto’s die u via 
MMS/Bluetooth ontvangen hebt. De 
foto’s die de camera maakt worden als 
bmp. bestand opgeslagen.  
 
Als u bij een foto op Optie drukt, kunt 
u de volgende opties kiezen: 
Bekijken, Gebruik, Verzenden, 
Hernoemen, Wissen, Alles wissen en 
Opslag.  
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Camera (Alleen op de S210) 
 
Camera instellingen: Kies hier u Geluid van 

sluiter en Banden. 
Foto instellingen: Hier kunt u de grote van de 

foto instellen. 
Scène modus: Hier kunt u kiezen tussen: 

Automatisch of Nacht-
modus.  

Herstel: Hier kunt u de standaard-
standaardinstellingen: instellingen herstellen. 
 
Opmerking: Alle foto’s worden op de Micro SD kaart 
opgeslagen. Instaleer daarom de deze kaart als u foto’s 
wilt maken en opslaan. U kunt niet gelijktijdig gebruik 
maken van Bluetooth en de Camera. Maar u kunt wel een 
foto versturen via Bluetooth. De telefoon zal u dan het 
volgende vragen: ‘BT eerst inschakelen?’ 
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FAQ 
 
Als u vragen heeft over het gebruik van de 
telefoon, kijk dan naar de onderstaande 
antwoorden. Als uw vraag niet beantwoord wordt, 
neem dan contact op met uw telefoonaanbieder of 
netwerkoperator.  
 
De telefoon wilt niet aan gaan: 
 Controleer de batterij installatie en installeer de 

batterij opnieuw. 
 Controleer op de batterij opgeladen is, vervang 

de batterij of laad hem op. 
 Controleer of de PIN code 3 keer op een rij 

verkeerd is ingevoerd.  
Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de 
bijbehorende PUK code in (neem contact op met 
uw netwerkoperator voor uw PUK code). 

 
SIM fout: 

 Is de SIM kaart vies? Graag schoonmaken. 
 Probeer de SIM kaart opnieuw te installeren. 

 Is de SIM kaart beschadigd? Neem contact op 
met uw netwerkoperator. 
 

Slecht of geen signaal: 
 U kunt zich in een gebied bevinden waar de 

ontvangst slecht is, zoals een tunnel of kelder, 
ga ergens anders staan en controleer opnieuw. 

 Door u om te draaien of bij een raam te gaan 
staan kan het signaal terug komen. 

 Neem contact op met uw netwerkoperator als u 
hier last van blijft houden. 
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Slechte spreekkwaliteit: 
 Heeft u een slecht signaal, zie: Slecht of geen 

signaal. 
 Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad 

de batterij op of vervang indien nodig. 
 Gebruik de volumetoets om het geluid van de 

microfoon te verhogen tijdens de oproep. 
 
Kan niet bellen: 
 Controleer of dat u het juiste nummer heeft 

ingetoetst en druk op de groene toets. 

 Controleer of dat u bellen geblokkeerd heeft 
ingesteld, zo ja: annuleer deze. 

 Controleer of dat de SIM kaart is geregistreerd 
op het netwerk. 

 Als uw SIM kaart een prepaid kaart is, controleer 
of er genoeg saldo op staat. 

 
Kan niet gebeld worden: 
 Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk? 

 Staat de telefoon aan? 

 Controleer of het scherm op geen signaal staat, 
zo ja: zie: Slecht of geen signaal. 

 Controleer of dat u gebeld worden geblokkeerd 
heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze. 
 

Scherm is donker: 
 Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad 

de batterij op of vervang indien nodig. 

 Pas de achtergrondafbeelding aan. 
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 Uw telefoon kan aangetast zijn door waterdamp, 

houd de telefoon droog. 
 
PIN vergrendeld: 
 Controleer of de PIN code 3 keer op een rij 

verkeerd is ingevoerd.  
Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de 
bijbehorende PUK code in (neem contact op met 
uw netwerkoperator voor uw PUK code). 

 
Tips: Als uw vraag niet beantwoord is met bovenstaande 
antwoorden, kijk dan bij Klantenservice op 
www.beafon.com. Ga niet zelf uw telefoon repareren of uit 
elkaar halen zonder een deskundige. 
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Batterij 
 
 Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare 

batterij. 
 Houd u er rekening mee dat de volledige 

capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt 
bereikt als deze twee tot drie keer volledig 
opgeladen en ontladen is geweest. De batterij 
kan honderden keren opnieuw opgeladen 
worden, maar zal na verloop van tijd aan 
capaciteit verliezen.  

 Als de gespreks- of standby tijd na verloop van 
tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het 
tijd voor een nieuwe batterij. Gebruik alleen 
batterijen die door Bea-fon zijn goedgekeurd en 
laad de batterij alleen met goedgekeurde 
opladers op. 

 Haal de oplader uit het stopcontact als u deze 
niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan 
een week in het stopcontact zitten aangezien 
overladen de levensduur kan verkorten.  

 Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na 
verloop van tijd leeglopen.  

 Extreme temperatuurswisselingen kunnen de 
levensduur en oplaadcapaciteit van uw batterij 
beïnvloeden.  

 Gebruik de batterij alleen voor uw S200/S210. 

 Gebruik nooit een beschadigde batterij of 
oplader. 

 Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan 
ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk 
gebeuren als u de batterij tegen een metalen 
voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er 
 



48 

Batterij 
 

een directe verbinding tussen de + en – pool van 
de batterij ontstaat. 

 Stel de batterij niet bloot aan extreme 
temperaturen (warm of koud) zoals b.v. in een 
afgesloten auto. Probeer de temperatuur van uw 
batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. 
Een telefoon met een extreem warm of extreem 
koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken 
ook als de batterij volledig opgeladen is. Met 
name temperaturen onder 0°C kunnen de 
capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden. 

 Gooi batterijen niet in het vuur! 
 Houd u aan de lokale regelgeving zodra u uw 

batterij weggooit i.v.m. recycling. Gooi hem niet 
bij het huishoudelijk afval. Uw batterij is klein 
chemisch afval. 
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Telefoon 
 
Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige 
materialen en is met vakmanschap voor u 
ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook 
dusdanig.  
Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan 
de garantieverplichtingen en zorgen ervoor dat u 
met veel plezier vele jaren kunt genieten van uw 
telefoon! 
 
 Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit 

de buurt van kleine kinderen. 
 Houd de telefoon droog. Zweet, vocht, water en 

andere vloeistoffen zorgen voor corrosie in het 
elektronische circuit. 

 Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze 
omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor 
beschadigen.  

 Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. 
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van 
elektronische apparaten verkorten, batterijen 
beschadigen en plastic onderdelen laten smelten 
of vervormen.  

 Bewaar de telefoon niet in koude 
omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een 
normale temperatuur kan er aan de binnenzijde 
vocht ontstaan die het elektronische circuit 
kunnen beschadigen. 

 Probeer uw telefoon niet te openen m.u.v. het 
gedeelte waar u de batterij plaatst. 
Onoordeelkundig gebruik kan hem beschadigen. 
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Telefoon 
 
 Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling 

of schokken kunnen de interne circuits 
beschadigen. 

 Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, 
poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen. 

 Beschilder de telefoon niet. Verf kan de 
bewegende delen verstoppen en de functie 
hiervan beperken of verhinderen. 

 Gebruik alleen de bijgeleverde of door de 
fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen 
of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw 
telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd 
met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-
apparaten. 
 

Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op 
uw telefoon, batterij, oplader en accessoires. Als 
één van deze items niet goed werkt raadpleeg dan 
uw verkooppunt.  
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Voor uw veiligheid 
 
Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen 
ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn. 
 

Schakel de telefoon niet in waar het 
gebruik van een mobiele telefoon is 
verboden of waar de interferentie 
gevaarlijk kan zijn. 
 
Verkeersveiligheid 
Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het 
autorijden. 
 
Uitschakelen in het vliegtuig 
Draadloze apparaten kunnen storing in 
het vliegtuig veroorzaken. 
 
Uitschakelen in het ziekenhuis 
Volg de regels en instructies op. Schakel 
de telefoon in de buurt van medische 
apparatuur uit. 
 
Uitschakelen bij tankstations 
Gebruik uw telefoon niet bij het 
benzinestation. Gebruik uw telefoon niet 
in de buurt van benzine en/of 
chemicaliën. 
 
Interferentie 
Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor 
interferentie, dit kan de werking 
beïnvloeden. 
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Voor uw veiligheid 
 

Verkeersveiligheid: 

Gebruik uw telefoon niet als u rijdt. Leg de telefoon 
niet op de bijrijderstoel of waar hij gevaar op kan 
leveren in geval van een botsing of als u plotseling 
moet remmen.  
Uw veiligheid komt altijd op de eerste plaats!! 

Omgeving: 

Volg altijd de aanwijzingen op als u in een gebied 
bent met speciale regels voor het gebruik van een 
mobiele telefoon. Schakel uw telefoon uit in 
gebieden waar gebruik van een mobiele telefoon 
verboden is of waar het gebruik ervan gevaar kan 
opleveren.  
Sommige delen van de telefoon kunnen magnetisch 
zijn. Metalen dingen kunnen hierdoor aangetrokken 
worden.  
Leg geen creditcards of andere magnetische 
opslagproducten in de buurt van uw telefoon omdat 
de opgeslagen informatie op deze items mogelijk 
verloren kan gaan.  

Elektronische apparaten: 

De meeste moderne elektronische apparatuur is 
afgeschermd van radio frequentie (RF) signalen. 
Sommige apparaten zijn echter niet afgeschermd 
voor de RF signalen van uw telefoon. 
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Voor uw veiligheid 
 

Pacemakers: 

Pacemakerproducenten adviseren een minimum 
afstand van 20 cm tussen uw telefoon en de 
pacemaker om eventueel aanwezige interferentie te 
voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in 
overeenstemming met onafhankelijke onderzoeken 
van Wireless Technology Research.  
 
Personen met een pacemaker: 
 Dienen altijd minimal 20 cm afstand te houden 

tussen hun pacemaker en mobiele telefoon 
indien deze aan staat. 

 Dragen hun mobiele telefoon nooit in een 
borstzakje. 

 Gebruiken het oor aan de andere zijde van de 
pacemaker om interferentie te beperken. 

 Heeft u het vermoeden dat de telefoon uw 
pacemaker stoort, schakel hem dan onmiddellijk 
uit. 

Hoorapparaten: 

Sommige mobiele telefoons kunnen de werking van 
hoorapparaten verstoren. Is dit bij u het geval neem 
dan contact op met uw netwerkoperator. 

Andere medische apparaten: 

Apparatuur wat gebruik maakt van RF signalen 
zoals uw mobiele telefoon kunnen storing 
veroorzaken bij medische apparatuur die hiervoor 
niet afgeschermd is. 
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Voor uw veiligheid 
 
Neem contact op met uw arts of de producent van 
uw medische apparatuur als u vragen heeft of om 
na te vragen of deze voldoende afgeschermd is voor 
externe RF signalen. 
Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit 
aangegeven staat zoals in ziekenhuizen, 
gezondheidscentra e.d. Zij maken mogelijk gebruik 
van apparaten die gevoelig zijn voor RF signalen.  

Locaties: 

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit d.m.v. 
borden gevraagd of opgedragen wordt. 

Mogelijk explosieve omgeving: 

Schakel uw telefoon uit op locaties waar mogelijk 
explosiegevaar bestaat en volg instructies en/of 
borden op. 
Vonken kunnen in een dergelijke omgeving leiden 
tot een explosie of brand die schadelijk voor de 
gezondheid kunnen zijn. 
Gebruikers worden geadviseerd hun mobiele 
telefoon uit te schakelen bij benzinestations. 
Gebruikers worden er aan herinnert om de 
restricties in acht te nemen m.b.t. het gebruik van 
RF apparaten, zoals uw mobiele telefoon, bij 
brandstofopslagplaatsen, chemische faciliteiten of 
op locaties waar met springladingen gewerkt wordt. 
Gebieden met een mogelijk brandbare omgeving 
worden meestal duidelijk aangegeven. Hierbij moet 
u ook denken aan scheepsruimen en benedendeks, 
chemische overslag of opslag, voertuigen die 
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Voor uw veiligheid 
 
petroleum gebruiken of vervoeren (propaan, 
butaan), gebieden waar chemicaliën of deeltjes in 
de lucht kunnen zitten, zoals graan, stof of 
metaalpoeders; en overige gebieden waar je 
normaliter gevraagd wordt om je motor af te 
zetten.  

Voertuigen: 

RF signalen kunnen niet-juist geïnstalleerde 
elektronische systemen in auto’s verstoren (b.v. 
elektronisch brandstofinjectie, abs, cruise control 
en airbag systemen). Controleer dit bij de 
producent van uw voertuig indien u problemen 
vermoed of als er apparatuur in uw auto is 
toegevoegd. 

Certificatie informatie (SAR): 

Dit model telefoon voldoet aan de EU richtlijnen 
voor apparaten met RF signalen.  
 
De standaard voor mobiele telefoons schrijft een 
meeteenheid voor die bekend is als: Specific 
Absorption Rate, of SAR. De SAR limiet aanbevolen 
door de Europese Unie is 2.0 W/kg. Testen voor de 
SAR zijn uitgevoerd onder normale condities waarbij 
de telefoon maximaal ingeschakeld was op het 
hoogste niveau en getest is op alle bandbreedtes. 
De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen 
bij het oor is 0,85 W / kg en de hoogst geteste SAR-
waarde is 0,44 W / kg. 
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Voor uw veiligheid 
 
Meetverschillen tussen de SAR niveaus op 
verschillende telefoons kunnen er zijn, maar zij 
voldoen allemaal aan de EU-vereisten voor RF 
blootstelling. 

Beperking van de aansprakelijkheid: 

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

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