
 

1 

Gebruiksaanwijzing  
Nederlands 
 

Bea-fon S33 



 

2 

Algemene informatie 
 

Van harte gefeliceerd met de aanschaf van uw 

Bea-fon S33 !  

Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat 

gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 

eventuele schade door onjuist gebruik of 

misinterpretatie van deze informatie. 

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze 

producten. Wij behouden ons het recht voor om 

deze gebruiksaanwijzing, de beschrijving van het 

product of software te wijzigen zonder u daarvan 

vooraf op de hoogte te stellen. 

Deze gebruiksaanwijzing draagt bij tot een beter 

gebruik van uw telefoon en heeft niets te maken 

met de goedkeuring van de accessories.  

Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er 

kunnen verschillen zijn tussen de afbeeldingen of 

beschrijving in deze gebruiksaanwijzing en uw 

telefoon/ knoppen of scherminhoud.    Uw 

telefoon is leidend. Sommige functies die in deze 

gebruiksaanwijzing worden beschreven zijn 

network of operateur afhankelijk : neem contact 

met hen op voor verdere informatie. Controleert u 

of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Als 

uw telefoon defect is of als er iets ontbreekt, neem 

dan meteen contact op met uw verkooppunt waar u 

de telefoon heeft aangekocht. 
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Algemene informatie 
 

De inhoud van uw Bea-fon S33 doos : 

• 1 mobiele telefoon (S33) 

• 1 tafellader 

• 1 reislader 

• 1 batterij  

• 1 gebruiksaanwijzing  

 

Als u de letters van de gebruiksaanwijzing moeilijk 

kunt lezen kunt u de gebruiksaanwijzing ook op 

Internet vinden. Daar kunt u de lettergrootte 

aanpassen…  

Ga naar www.beafon.com 

 

Toestel Code:  

Dit toestel heft een beveilingscode waarmee 

ongeautoriseerd gebruik wordt voorkomen. De 

code is standaard 1122. 

 

PIN Code :  

De PIN-code heft u van uw operateur ontvangen 

samen met uw SIM kaart. De code is / kan door 

uzelf aangepast worden. 
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Uw Telefoon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Linker menutoets 

2 Linker pijltje en favoriet nummers 

3 Opbellen  

4 
* / + / p / w / symbool. In schrijf mode keuze van 

symbool maken 

5 Luidspreker 

6 Pijltoets omhoog / SMS 

7 Rechter menutoets 

8 Rechter pijltje / Toetsenbordblokkering 

9 Ophangen / aan/uit /  

10 Pijltoets omlaag / Wekker 

11 

# toets : wanneer lang geduwd is de „Stille 

mode“ geaktiveerd of gedeactiveerd. In „edit 

mode“,is de invoer methode veranderd. 

12 Noodknop 

13 Lader micro USB port  

14 Polyphon luidspreker 
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Installatie 
 

Opmerking ! 

Zet de telefoon uit en haal de stekker uit het 

stopcontact voordat u de batterijdeksel verwijdert. 

 

Installeren van de SIM kaart en de batterij 

Verwijder de batterijdeksel. 

Schuif de SIM kaart voorzichtig op zijn plek. Zorg 

ervoor dat de contactpunten naar beneden wijzen. 

Schuif de batterij op zijn plek. 

Klik de batterijdelsel terug op zijn plaats. 
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Toetse beschrijving 
 

 

Toets Functie 

Linker 

menutoets 
Hoofd menu en bevestiging toets 

Rechter 

menutoets 
Telefoonboek en “return” toets 

Ophangen 

toets 

Kort duwen ： terug naar standby 

mode en ophangen 

Lang duwen: in/uitschakelen van de 

telefoon 

Bellen toets 
Om opgeroepen nummers  terug te 

vinden en een nummer op te bellen 

N
a
v
ig

a
tie

 to
e
ts

 
Omhoog Bericht schrijven 

Omlaag Wekker 

Linker Favoriet 

Rechter Toetsenbord blokkering 

K
e

y
 

0 
Kort duwen : 0 

Lang duwen : zaklamp on/off 

1 

Kort duwen: 1 

Duwen en houden : invoer van 

“voice mailbox” nummer 
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2-9 

Kort duwen ：invoer van nummers 

van 2 tot 9 

Lang duwen : bellen van de 

geprogrammeerde 

snelkeuzenummers  

* 

Kort duwen ： * 

Lang duwen : * + wachtwoord 

# 

Kort duwen： # 

Lang duwen : verandering tussen 

Stille profiel en  lopende profiel 
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Icons Beschrijving 
 

 

Icon Beschrijving 

 
Signaalsterkte 

 Batterij niveau 

 Nieuw bericht 

  
Gemiste oproepen 

 There are forwarded calls on SIM 

 Wekker geaktiveerd 

 Toetsenbordblokkering aan 

 Lopend profiel is het standard profiel 

 Lopend profiel is het Stille profiel 

 Lopend profiel is Bellen + Trillen 

profiel 

 
Lopend profiel is alleen Trillen 

 Lopend profiel is Trillen en daarna 

Bellen 

 Koptelefoon aangesloten 
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Uw telefoon 
 

Aan / Uit schakelen 

Wanneer de telefoon uitgeschakeld is, duwen en 

houden de  【 ophangen toets 】  om de 

telefoon aan te schakelen. 

Wanneer de telefoon aangeschakeld is, duwen en 

houden de 【 ophangen toets 】  om de 

telefoon uit te schakelen. 

Toetsenbord blokkeren 

Er zijn twee manieren : 

Automatish blokkeren : volgens de “instellingen – 

telefoon instellingen – automatisch toetsenbord 

blokkeren” menuAccording to the “Settings - Phone 

settings - Auto keypad lock” menu, zal de telefoon 

automatisch geblokkeerd worden na een zekere 

termijn. 

Manueel blokkeren : 

Wanneer in het standby scherm, duwen  om in 

de blokkeren status te worden. 

Opmerking : wanneer in geblokkeerd status, 

zal het duwen van een of andere toets de 

verlichting van de telefoon ontketenen en het 

scherm aktiveren. 
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Nummers favoriet 

Nieuw Favoriet toevoegen 

Duwen op   en ga naar het telefoonboek. 

Kies een nummer en kies Edit 

Kies  Uit telefoonboek en kies OK 

Gebruik   en doorlopen om Contacten te zien 

Kies OK en Ja om de contact op te slaan. 

Favoriet nummer oproepen 

Duwen op  en ga naar het telefoonboek. 

Kies een nummer en duwen op . 

 
Contacten 
 

Nieuw contact toevoegen 

Duwen op  en ga naar het telefoonboek. 

Kiest Nieuw contact toevoegen en kies OK. 

Kies OK om het contact op te slaan op Naar 

telefoon of Naar SIM. 

Gebruik  en doorlopen tot Edit Naam en 

Nummer. 

Kies optie en opslaan om het contact op te slaan. 

Opmerking : Toets 2x  voor het internationaal 

teken + 

Voeg altijd  een + toe voor de landcode om 

internationaal te kunnen bellen. 
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Bellen 

In standby, voer het telefoon nummer inclusief 

netnummer in, verwijder met Wissen. 

Kies  om te bellen en kies Afbreken of  

om het gesprek te beëindigen. 

Bellen via het telefoonboek 

Kies  om het telefoonboek te openen. 

Gebruik  en doorlopen om de contacten te zien 

ofwel gebruik de zoekfunctie door de eerste letter 

van de naam te toetsen. 

Kies  om het geselecteerde contact te bellen. 

Snelkeuzen 

Kies om het Contacten te openen. 

Kies Contact en Opties 

Kies Snelkiezen bellen en kies OK. 

De nummertoetsen 2-9 kunnen voor 

snelkiesnummers gebruikt worden. 

Activeren van Snelkeuzetoetsen 

Kies  kies en OK duwen 

Kies Snelkiezen en OK duwen 

Selecteer Status en kies OK 

Selecteer Aan en kies OK. 

Snelkeuzenummers toevoegen 
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Kies  om het telefoonboek te openen. 

Selecteer Contact en kies Opties 

Selecteer Snelkiezen en kies OK 

Selecteer “2” en kies Bewerken om het telefoon 

nummer voor toets 2 toe te wijzen. 

Kies Ja om dit snelkeuzenummer op te slaan. 

Herhaal deze stappen om de andere                       

toetsen / snelkeuzenummers in te stellen. 

 

Om die snelkeuzenummers te bellen druk de 

betreffende toets lang in.. 

 
Berichten 
 

Een SMS schrijven en versturen 

Kies  doorlopen naar  en kies OK. 

Selecteer SMS schrijven en kies OK. 

Voer het bericht in 

Kies Opties om het bericht te verzenden. 

Postvak IN 

Kies  doorlopen tot  en kies OK. 

Selecteer Postvak IN en kies OK. 

Selecteer een bericht uit de lijst en kies Opties en 

bekijken om het bericht te bekijken. 

 Kies Opties voor de volgende mogelijkheden : 

Bekijken 
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Om het bericht te bekijken 

Antwoorden 

Voor uw bericht in een stuur naar de verzender. 

Wissen 

Om het bericht te verwijderen. 

Kopie naar telefoon/SIM 

Om het bericht in de telefoon of de SIM kaart te 

kopieren 

Verplaatsen naar telefoon/SIM 

Om het bericht naar de telefoon of de SIM kaart te 

verplaatsen 

Wissen al 

Kies OK om alle berichten van de Postvak IN te 

verwijderen 

Kopie al 

Kies OK om alle berichten van de Postvak IN naar 

telefoon of SIM te kopieren. 

Verplaatsen al 

Kies OK om alle berichten van de Postvak IN in 

telefoon of SIM te verplaatsen. 

Postvak UIT  

Hier kunt berichten zien die niet verzonden werden. 

Concepten 

Hier staan de opgeslagen berichten die nog 

   niet verstuurd zijn. 

Verzonden berichten 



 

16 

Hier kunt u zien de berichten die verzonden 

werden. 

Geavanceerd 

SMS instelling 

Hier kunt u Profiel, Short Message Service Centre 

(SMSC) etc…. instellen 

Voicemail  

Voicemail is een dienst dat door uw net operateur 

geleverd is. Voor meer informatieen en om de 

mailbox nummer te kennen moet u met uw net 

operateur contact opnemen.  Wanneer u een 

nieuwe voice bericht heeft gekregen zal uw 

telefoon een SMS bericht krijgen. 

Nota :   

In standby mode en om de Voicemail te bellen moet 

u “1” lang ingedrukt houden; alleen maar nummer 

opgeslagen voor toets “1” is opgebeld. 

 
Call center 
 

Logboek 

Alle Gemiste, Gebelde en Ontvangen gesprekken 

staan hier opgeslagen. 

 

Logboek 

Kies  doorlopen tot  en kies OK. 
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Selecteer Logboek en kies OK. 

Gebruik  doorlopen om de diverse registraties 

te zien. 

Kies OK om alle details te bekijken. 

Kies Opties voor : 

Bellen : om te bellen 

Bekijken : om de details te bekijken 

SMS versturen : stuur SMS naar geselecteerde 

nummer 

Opslaan in telefoonboek  

Slaat het betreffende nummer op 

Wissen : verwijder de gesprekgeschiedenis 

Bewerken voor bellen : bewerk het nummer 

voordat u het belt 

Gesprekinstellingen 

Kies  doorlopen tot  en kies OK. 

Selecteer Gesprekinstellingen en kies OK. 

U ziet nu : 

Oproeper ID 

Oproeper ID kan gebruikt worden om het oproeper 

nummer te tonen : door net ingesteld, verborgen 

en ID verstuur 

 

Gesprek in de wacht 

Wanneer dit net dienst is geactiveerd, zal het net u 

op de hoogte brengen van een nieuwe oproep 

terwijl een lopende gesprek bestaat. Kies OK om 
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het gesprek in de wacht te beantwoorden; de 

eerste oproep zal in standby gaan ofwel kunt u het 

gesprek in de wacht weigeren bij he duwen van de 

rode toets (# 9). 

 

Omleiden 

Om een aankomende oproep om te leiden naar u 

voice mailbox ofwel naar een of ander telefoon 

nummer (net dienst). Selecteer de omleiden optie u 

wil (verschillende omleiden opties kunnen 

gelijktijdig plaats vinden). 

 

Blokkeren 

Met dit net dienst kunt u aankomende oproepen en 

opgebeld nummers blokkeren met uw telefoon. 

 

Gesprekstijd herinnering 

Kies OK en selecteer Uit / Enkel / Herhaling. 

 

Agenda 
 

Wekker 

Kies  doorlopen tot  en kies OK. 

Kies  doorlopen tot Wekker en kies OK. 

Kies Bewerken om het alarm aan/uit te zetten. 

Voer de tijd direct in middels het toetsenbord. 

Voer Sluimeren tijd (min) 
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Ga naar selecteer Herhaling, wekker volume en 

Waarschuwingtoon 

Toets Ja om op te slaan. 

Om de wekker te bewerken, toets Wekker en om 

de wekker uit te schakelen toets Uit. 

Taken 

Kies  doorlopen tot  en kies OK. 

Kies  doorlopen tot Taken en kies OK. 

Voeg evenement toe 

Onderwerp : kies Opties en Bewerken om een 

naam voor de gebeurtenis in te voeren 

Prioriteit: in te stellen 

Voer een datum en een tijd in voor het evenement. 

Wekker: kies een alarm toon  

Herhaling : voer herhaling tijd voor het evenement 

in. 

Details: voer meer details voor het evenement in 

Status: voer het statuut in doorgebracht/ niet 

doorgebracht 

Kies Opties en Opslaan om de taken op te slaan. 

Rekenmachine 

Kies  doorlopen tot  en kies OK. 

Kies  doorlopen tot Rekenmachine en kies 

OK 

Voer het eert nummer in  
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(gebruik maken van “#” voor het decimaal komma) 

Gebruik  om( + - * ÷) te selecteren 

Voer het volgend nummer in en linker pijltje toets 

duwen (toets “2”) . Het resultaat staat nu in het 

scherm. 

Zaklamp 

Om de zaklamp aan / uit te schakelen 

Dienst 

Het dienst hangt van de net operateur af. 

 

FM radio 
 

 

FM radio 

Kies  doorlopen tot  en kies OK. 

Kies Opties om de lijst met zenders te bekijken. 

Selecteer Handmatig om de gewenste zender in te 

voeren 

Selecteer Automatisch zoeken om een 

willekeurige zender te zoeken 

Kies  (pijltoets omhoog en omlaag) om de 

volume te kiezen  

Kies  linker of rechter pijltoetsen zullen van 0,1 

Hz naar boven of naar beneden gaan 
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Nota : de kwaliteit van het beluisteren hangt af van 

het feit binnen of buiten te staan ofwel als de 

telefoon gedekt is. Het beluisteren kan verbeterd 

worden als u dichtbij een venster gaat, positie van 

het oortje aanwijzigt ofwel de gewenste zender 

handmatig selecteert. 

 

Instellingen 
 

Toon instellingen 

Tonen van komende operoepen, wekker, kunnen 

ingesteld worden 

Kies  doorlopen tot  en kies OK. 

Kies  doorlopen tot Toon instelling en kies 

OK. 

Ringtone 

Stel ringtoon voor komende oproepen in  

Ring type 

Selecteer of een komende oproep alleen een Ring 

zal zijn, alleen een Trillen, Ring en Trillen, Trillen en 

daarna Ring ofwel Still mode zal zijn. 

Ring volume  

Stel the volume in voor een komende oproep 

Beltoontype 
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U kunt tussen Eenmalig, Herhalen ofwel Stijgend 

kiezen 

SMS 

Selecteer de toon voor een aankomend bericht 

SMS volume  

Selecteer de volume voor een aankomende bericht 

Toetsenbord  

Selecteer of het klikken van een toets door een 

stilte, een click, een toon of een menselijk stem 

bevestigd moet. 

Toetsenbord volume  

Selecteer het volume voor het toetsenbord 

 

SOS instelling 

SOS-Status 

SOS functie aan / uit schakelen 

SOS nummer 

Hier kunt u ten minsten vijf SOS nummers 

bewerken en afslaan. 

SOS-SMS 

Om het inhoud van het SOS bericht te bewerken;  

dit bericht is verzonden wanneer de SOS key is 

gebruikt. 

Functioneren 

Door op de SOS knop te drukken,stuurt de S33 

automatisch een nood SMS naar de 

voorgeprommeerde nummers (indien dit mobiele 

nummers zijn of telefoons met SMS functie) en 

gaat de voorgeprogrammeerde nummers 
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achtereen bellen. De telefoon schakelt automatisch 

naar handfree op vol volume en als het nummer 

niet binnen 25 sec wordt opgenomen wordt het 

volgende nummer opgebeld, etc… 

 

Opgepast : al seen SOS gesprek bij een voicemail 

uitkomt wordt de SOS cyclus beeindigd ! 

Nota : 

• Als u de SOS gesprek wil stoppen moet u de 

toets “Ophangen” of “Rechter 

menutoets“ drukken 

• Wanneer een voortbetaald SIM kaart vervangt : 

altijd zich verzekeren date er genoeg krediet 

bestaat omdat privé telefoon nummers niet 

kunnen opgeoepen worden als krediet 

onvoldoende is. 

• Internationale nood nummer 112 kan altijd 

opgeroepen worden buiten uw lokaal             

net / operateur. 

Telefoon instelling 

Kies  doorlopen tot  en kies OK. 

Kies  doorlopen tot Telefoon instelling en 

kies OK. 

Dan kunt u de volgende zaken instellen : 

Tijd en datum instellen 

Selecteer Tijd en datum en kies OK. 
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Voer Tijd en datum, datum formaat en kies 

Opslaan. 

Taal instellen 

Selecteer Taal en kies OK 

Gebruik  om naar de gewenste taal te gaan en 

kies OK  

Voorkeursinvoermethode instelling 

Selecteer Voorkeursinvoermethode en kies OK. 

Gebruik  om de gewenste methode te 

selecteren en kies OK. 

Automatische toetsenbordblokkering 

Selecteer Automatische toetsenbordblokkering  

en kies OK om aan/ uit te zetten 

LCD –helderheid 

Gebruik  doorlopen tot LCD –helderheid kies  

OK. 

Gebruik  om de verlichting bij te stellen. 
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Netwerkinstellingen 

Selecteer  doorlopen tot  en kies OK. 

Gebruik  doorlopen tot Netwerkinstellingen 

en kies OK. 

Netwerk selectie 

Hier kunt u naar een of andere netwerk zoeken of 

een specifieke netwerk selecteren 

 

Voorkeursnetwerk 

Hier kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren 

Beveiligingsinstellingen 

Selecteer  doorlopen tot  en kies OK. 

Gebruik  doorlopen tot Beveiligingsinstelling 

en kies OK. 

Hier kunt u de beveiliging van de SIM kaart en de 

telefoon instellen  

SIM beveiliging 

Hier zet u de PIN code aan / uit 

Wijzig de PIN code 

Telefoon beveiliging 

Hier zet u de telefooncode aan / uit 

Wijzig wachtwoord 
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Fabrieksinstellingen herstellen  

Selecteer  doorlopen tot  en kies OK. 

Gebruik  doorlopen tot Fabrieksinstellingen 

en kies OK. 

Voer het wachtwoord in (1122) om alles naar de 

originele staat terug te zetten. 

 

Specificaties: 

Network – 

Dual-Band：  

GSM 900/DCS1800 

Afmeting ： 111 x 51 x 13,5 mm 

Batterij： Li-ion 3.7V - 800mAh 

Standfbij tijd :  < 250 uren * 

Gesprektijd :  < 480 minuten * 

 

*Deze tijden kunnen varieren en zijn afhankelijk 

van de SIM kaart, netwerk, gebruiksinstellingen, 

manier van gebruiken en omgevingsfactoren. 
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FAQ 
 

Als u problemen heft met uw telefoon vindt u 

hieronder wellicht het antwoord.  

Mocht dit niet het geval zijn neemt u dan contact op 

met uw verkooppunt of uw network operator.  

 

Telefoon gaat niet aan : 

• Controleer of de batterij op de juiste manier in het 

toestel zit 

• Controleer de capaciteit, laad de batterij op of 

vervang hem 

• Controleer of u misschien 3 keer de verkeerde 

PIN code heeft ingetoetst. Indien ja, dan is uw 

telefoon geblokkeerd en heeft u de PUK code 

nodig (raadpleeg de netwerkoperator voor de 

juiste code). 

 

SIM fout : 

• Is de SIM kaart vies  ?  Maak hem voorzichtig 

schoon 

• Plaats de SIM kaart opnieuw in het toestel 

• Is de SIM kaart beschadigd ? Neem contact op 

met uw network operator 

 

Zwak of geen signal : 

• Mogelijk bevindt u zich in een gebied met een 

zwak signaal, zoals bv een kelder of tunnel.   

Kijk of het probleem zich elders blijft voordoen. 
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• U kunt zich omdraaien of dichter bij het raam 

gaan staan als u binnen bent. 

• Neem contact op met uw netwerkoperator als het 

probleem niet is opgelost 

 

Slechte gesprekskwaliteit : 

• Zwak signal ? Zie hierboven “Zwak of geen 

signal”  

• Controleer of de batterij bijna leeg is. Laad de 

batterij op of vervang hem. 

• Gebruik de volumetoetsen om het geluid harder 

te zetten. 

 

Ken niet bellen : 

• Controleer of het nummer juist is en druk op de 

groene toets 

• Controleer of er doorschakelingen of gesprek 

blokkering actief zijn; als ja wissen deze 

instellingen. 

• Controleer of de SIM kaart door het network 

wordt herkent. 

• Controleer of er voldoende beltegoed op de SIM 

kaart zit (als het geval is van zo een SIM kaart !) 

 

Kan niet gebeld worden : 

• Wordt de SIM kaart door het network herkent  ? 

• Controleer of de telefoon aan staat 

• Controleer de sterkte van het signaal              

(zie hier boven “Zwak of geen signaal”) 
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• Controleer of er doorschakelingen of gesprek 

blokkering actief zijn; als ja wissen deze 

instellingen. 

 

Scherm gaat niet aan : 

• Controleer of de batterij leeg is. Laad hem op of 

vervang de batterij 

• Verander de achtergrondafbeelding 

• De telefoon kan vochtig zijn; laat hem drogen 

 

PIN geblokkeerd : 

• Er is 3 keer op rij een verkeerde PIN code 

ingevoerd  

In dat geval wordt de telefoon geblokkeerd en moet 

u de PUK code invoeren; deze heft u van uw 

netwerkoperateur ontvangen (neem contact op met 

de network operator voor de PUK code°  

 

 

Tip : als deze suggesties niet helpen kijk dan op 

Customer Service on www.beafon.com.       

 

Haal uw telefoon niet uit elkaar en probeer hem niet 

zelf te repareren  zonder deskundige begeleiding. 
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Batterij 
 

 Uw telefoon is voorzien van een oplaadbare 

batterij. Houd er rekening mee dat de maximale 

capaciteit van een nieuwe batterij pas na twee of 

drie complete laadcycli wordt bereikt !  

De batterij kan honderden keren opnieuw 

opgeladen worden maar zal uiteindelijk haar kracht 

verliezen. 

• Als de gebruiksduur (gespreks en standby tijd) 

aanzienlijk korter wordt dan normal, is het tijd om 

een nieuwe batterij te kopen.  

Gebruik alleen batterijen die akkoord bevonden 

  zijn door de fabrikant en laad de batterij alleen  

  met de door de fabrikant geleverde  

  opladers.  

• Maak de oplader los als u niet aan het 

opladen bent. 

* Laat de batterij niet langer dan tien dagen aan 

een 

  oplader zitten, aangezien “overladen” de 

levensduur kan verkorten.  

Een ongebruikte volle batterij verliest na verloop 

van tijd aan capaciteit. 

• Extreme temperaturen kunnen het 

oplaadproces van de batterij verstoren 

• Gebruik de batterij alleen daar waar hij voor 

bedoeld is. 
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• Gebruik nooit  een beschadigde oplader of 

batterij ! 

• Veroorzaak geen kortsluiting. Kortsluiting kan 

ontstaan als een metalen voorwerp (munt, 

paperclip, pen…) direct contact maakt met de   + 

en – pollen van de batterij bv als u een 

reservebatterij los in uw zak draagt. Kortsluiting kan 

de batterij of het metal object beschadigen. 

• Extreme omstandigheden reduceren de 

capaciteit en levensduur. Probeer de batterij tussen 

de en 25 graden te houden. Een te warme of te 

koude batterij (bv gesloten wagen gedurende de 

zomer) kan het gebruik tijdelijk verstoren, zelf bij 

een volledig opgeladen batterij. Bij temperaturen 

onder 0 is het gebruik van de telefoon beperkt 

• Gooi de batterij niet in het vuur  

• Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil maar 

lever deze in bij een recyclepunt. 

• Laad u telefoon niet op als er geen batterij in 

de telefoon zit. 
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Telefoon 
 

Uw telefoon is met veel aandacht ontworpen en 

gemaakt en dient voorzichtig behandelt te worden. 

De volgende suggesties zorgen ervoor dat de 

garantie behouden blijft en dat u hem vele jaren 

kunt gebruiken. 

 

• Houd de telefoon en de accessories buiten 

bereik van kleine kinderen. 

• Houd de telefoon droog. Vocht en vloeistoffen 

kunnen mineralen bevatten die corrosie en roest 

kunnen verrorzaken in de electronische 

componenten. 

Houd de telefoon vrij van stof en vuil. De 

bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen. 

• Bewaar de telefoon niet op een warme plaats. 

Dit kan de levensduur verkorten, batterijen 

beschadigen en plastic kan smelten als het te warm 

wordt. 

• Bewaar de telefoon niet op een koude plek.     

Na opwarming kan vocht ontstaan aan de 

binnenkant wat de electronishe componenten kan 

beschadigen. 

• Probeer de telefoon niet te openen. 

Onoordeelkundig gebruik klan schade verrorzaken. 

• Laat de telefoon niet vallen en gebruik hem 

voorzichtig. Te ruw gebruik kan de interne circuits 

beschadigen. 
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• Gebruik geen chemicalien, poets of 

oplosmiddelen om de telefoon te reiningen. 

Beschilder de telefoon niet : door verf kunnen de 

bewegende delen vast gaan zitten. 

• Gebruik alleen de bijgeleverde antenne; niet 

goedgekeurde antennes, aanpassingen of 

toevoegingen kunnen de telefoon beschadigen en 

schenden mogelijk de regelgeving           

m.b.t. RF apparaten. 

 

Bovenstaande is van toepassing op de telefoon, 

batterij, opladers en andere geleverde accessoires. 

Als een van de onderdelen niet goed werkt, 

raadpleeg dan uw dichtsbijzijnde servicepunt. 
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Veiligheid en aandachtpunten 
 

Lees de volgende mededelingen om uw telefoon 

veilig en juist te gebruiken. 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 

gevaarkijk kan zijn. 

Verkeersveiligheid 

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens 

het autorijden 

Uitschakelen in het vliegtuig 

Draadloze apparaten kunnen storingen 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 benzene en/of 

chemicaliën 

Interferentie 

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor 

interferentie dit kan de werking 

beinvloeden. 
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Verkeersveiligheid : 

Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het 

besturen van een voertuig. Zet de telefoon altijd in 

een carkit; leg de telefoon niet los op de 

bijrijderstoel aangezien het toestel door de auto 

kan schuiven tijdens een botsing of plotseling 

remmen. Denk eraan, veiligheid komt altijd op de  

eerste plaats ! 

 

Algemeen gebruik : 

Volg altijd de instructies op die betrekking hebben 

op uw telefoon en zet hem altijd uit als gebruik 

verboden is of als er een gevaarlijke situatie 

ontstaat door de mogelijke interferentie. 

Gebruik de telfoon altijd op een normale manier. 

Delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen 

voorwerpen kunnen hierdoor door de telefoon 

worden aangetrokken en mensen met 

hoorapparaat houden de telefoon het beste iets 

van het oor.. Zet de telefoon altijd in de houder 

aangezien metalen voorwerpen aangetrokken 

kunnen worden door het hoorapparaat. Leg geen 

creditcards of andere bankpasjes naast de telefoon 

aangezien informatie mogelijk onbedoelt gewist 

kan worden. 

 

Electronische apparaten : 

De meeste apparaten zijn afgeschermd tegen de 

radio frequentie (RF) signalen. Het kan echter zijn 
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dat niet alle apparaten in uw omgeving beschermd 

zijn. 

 

Personen mer pacemakers: 

Houden altijd de telefoon meer dan 20 cm (6 inches) 

verwijderd van hun pacemaker als de telefoon 

staat;  

dragen de telefoon niet in hun borstzak; 

 gebruiken her oor aan de andere zijde van de 

pacemaker om de interferentie te beperken; 

 indien u denkt dat er storing optreedt schakelt u 

de telefoon direct uit 

 

Hoorapparaten : 

Sommige mobiele telefoons verstoren het gebruik 

van hoorapparaten. Indien dit bij u voorkomt neemt 

u contact op met uw netzerkoperator. 

 

Overige medische apparaten : 

Het gebruik van RF apparatuur incl. mobiele 

telefoons, kan storing veroorzaken bij onvoldoende 

afgeschermde medische apparaten. Raadpleeg 

een arts of fabricant van apparaat om vast te 

stellen op deze voldoende zijn afgeschermd van 

externe RF-signalen of als u vragen hierover heft. 

Zet uw telefoon uit in medische instellingen als u dit 

gevraagd wordt.  
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Ziekenhuizen en medische instellingen gebruiken 

apparatuur die gevoelig is voor RF-appraten zoals 

uw mobiele telefoon. 

 

Waarschuwingen : 

Zet uw telefoon uit als dat gevraagd wordt. 

 

Explosie gevaar : 

Zet uw telefoon uit indien u zich in een ruimte met 

explosie gevaar bevindt en volg de aanwijzingen op. 

Vonken in een dergelijke omgeving kunnen een 

explosie veroorzaken die kan leiden tot lichamelijk 

letsel met de dood tot gevolg. Bij benzinepompen 

geld het advies om de telefoon uit te zetten. Houdt 

u de regels m.b.t. radiofrequentiegebruik de gaten 

bij brandstofopslagstations (brandstofdepots en 

benzinepompen, lokaties met chemische opslag of 

bij epxlosie/sloopwerkzaamheden.. 

 

Gebieden met explosiegevaar zijn meestal maar 

niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Denk hierbij aan 

boten benedendeks, chemische over- of 

opslaglokaties: voertuigen die vloeibaar gas 

vervoeren (bv butaan of propaan), gebieden waar 

mogelijk chemische / explosieve bestanddelen in 

delucht aanwezig zijn, bv graan, stof, 

metaalpoeders en elk gebied waar u normal 

gesproken uw motor uitzet. 
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Voertuigen : 

RF signalen kunnen onjuist geinstalleerde of 

onvoldoende afgeschermde 

electronischecomponenten in motoren beinvloeden 

(bv electronische brandstof injectie, electronische 

ABS remsystemen, cruise control, air bags…)  

Controleer bij de fabrikant of dealer of dit op uw 

voertuig van toepassing is.                           

Dit geldt tevens voor de eventueel later 

geinstalleerde accessories. 

 

Informatie m.b.t. de certificering (SAR) : 

Deze telefoon voldoet aan de EU norm m.b.t. 

blootstelling aan radiogolven. 

De standaard voor blootstelling van mobiele 

telefoons wordt uitgedrukt in de “Specifieke 

Absorbtie Ratio” of SAR.  

De aanbevolen SAR limiet door de Europese 

commissie is 2.0 W/kg.  

Er zijn SAR tests uitgevoerd met de telefoon op 

verschillende lokaties terwijl deze de maximale 

straling afgeeft. Er is op alle frequenties getest. 

De hoogst gemeten SAR waarde voor dit toestel 

aan het oor bedroeg 0.415 W/kg.  

 

Als u een copie van deze “Declaration of 

Conformity” wensen kunt u met  

support@beafon.com   contact opnemen. 

mailto:support@beafon.com
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Verantwoordelijkheid : 

 

• Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk 

voor enig relevant, indirect, special, incidenteel of 

onvermijdelijke letsel veroorzaakt door het 

gebruik van dit product incl. verwondingen die al 

dan niet zouden kunnen gebeuren.  

 

• Voor verlies veroorzaakt door natuurgeweld 

(zoals aardbevingen, overstromingen, etc…) of 

ongelukken (incl oneigelijk gebruik van de 

gebruiker tijdens deze ongelukken of andere 

omstandigheden) die buiten onze 

verantwoordelijkheid liggen, kunnen wij niet 

aansprakelijk gesteld worden. 

Informatie : 

Voor meer informatie bezoekt u de Bea-fon website           

www.beafon.com  

of 

e-mail ons  support@beafon.com  

Post adres: 

BEAFON MOBILE GmbH  

Enzing 4 

4722 Peuerbach  

Oostenrijk 

 

V.1.00 


