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HARTELIJK DANK VOOR DE AANKOOP VAN DEZE MOBIELE TELEFOON.

Lees zorgvuldig alle veiligheidsmaatregelen en deze handleiding 
voordat u het apparaat in gebruik neemt om veilig en gepast gebruik te 

waarborgen.

De inhoud, illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen 
afwijken van het feitelijke product.

Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming worden gereproduceerd, gedistribueerd, 

vertaald of doorgegeven in enigerlei vorm, digitaal of mechanisch, met 
inbegrip van fotokopiëren, opnemen of opslaan in een informatiesysteem.

Copyright © 2016 Alle rechten zijn voorbehouden
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Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om er zeker van te zijn dat u de mobiele telefoon juist 
gebruikt. 

1. Uw mobiele telefoon niet stoten, gooien of doorprikken. Voorkom vallen, in elkaar drukken en 
buigen van de mobiele telefoon. 

2. Uw mobiele telefoon niet een vochtige omgeving, zoals een badkamer, gebruiken. Uw mobiele 
telefoon mag niet ondergedompeld of gewassen worden in een vloeistof. 

3. Zet uw mobiele telefoon niet aan als dit verboden is of als de telefoon storing of een gevaarlijke 
situatie kan veroorzaken. 

4. Sommige onderdelen van uw mobiele apparaat zijn van glas gemaakt. Dit glas kan breken als uw 
mobiele apparaat op een hard oppervlak valt of hard gestoten wordt. Als het glas breekt, mag u dit 
niet aanraken of proberen te verwijderen. Gebruik uw mobiele apparaat niet totdat het glas vervangen 
is door een erkende dienstverlener.

5. Zet uw mobiele telefoon uit in een vliegtuig. De telefoon kan de bedieningsapparatuur van het 
vliegtuig verstoren. 

6. Zet de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische hoge precisie instrumenten. De telefoon 
kan de werking van deze instrumenten verstoren. 

7. Probeer de telefoon of accessoires niet uit elkaar te halen. Alleen gekwalificeerd personeel mag de 
telefoon onderhouden of repareren. 

8. Het stopcontact dient in de buurt van de apparatuur geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk te zijn.
9. Plaats de mobiele telefoon of accessoires niet in houders met een krachtig elektromagnetisch veld. 
10. Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele telefoon. De straling van de 

telefoon kan de hierin opgeslagen informatie wissen. 
11. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van direct zonlicht. Stel de mobiele telefoon niet bloot 

aan hoge temperaturen en gebruik deze niet in de buurt van ontbrandbare gassen zoals bij een 
benzinestation. 

12. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om de kans op ontploffing te voorkomen. 
13. Leef alle wetten en reglementen na met betrekking tot gebruik van draadloze apparaten. Respecteer 

de privacy en rechten van anderen wanneer u het draadloze apparaat gebruikt. 
14. Leef de relevante instructies in deze handleiding strikt na wanneer u de USB-kabel gebruikt. Het 

niet-naleven kan beschading van de telefoon of PC veroorzaken. 
15. Gebruik een droge doek om de mobiele telefoon te reinigen; gebruik geen water, alcohol, wasmiddel 

of andere chemicaliën.
16. Maak een back-up van belangrijke gegevens. Reparaties of andere oorzaken kunnen leiden tot 

dataverlies.
17. Schakel de mobiele telefoon niet uit tijdens het formatteren van het geheugen of tijdens het 

versturen van bestanden. Dit kan leiden tot een programmastoring of schade aan bestanden.
18. Houd de telefoon en oplader buiten bereik van kinderen. Laat kinderen de telefoon, batterij of 

oplader niet zonder toezicht gebruiken.
19. Houd kinderen uit de buurt van kleine telefoonaccessoires om verstikking of het blokkeren van de 

slokdarm als gevolg van inslikken te voorkomen.
20. Laat kinderen de telefoon niet zonder toezicht gebruiken. 
21. Wijzig de telefoon niet en zet deze niet opnieuw in elkaar. Dompel de telefoon niet onder in water 

of andere vloeistoffen en stel het niet bloot aan vuur, explosies of andere gevaren.
22. De telefoon mag alleen aangesloten worden op een USB-interface, USB 2.0-versie.
23. De gebruikstemperatuur ligt tussen de -10°C en +40°C.
24. U hebt een mobiele telefoon aangeschaft die voldoet aan de IP67-norm. Met het oog op optimaal 

gebruik en waterbestendigheid moet u ervoor zorgen dat alle doppen op de openingen zitten en de 
cover goed gesloten is.

25. Open de cover van de telefoon niet als het apparaat zich in water of in een zeer vochtige omgeving 
bevindt.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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26. De rubberen afdichting op de cover is een belangrijk onderdeel van het toestel. Wees voorzichtig 
wanneer u de cover opent en sluit om beschadiging van de rubberen afdichting te voorkomen. Zorg 
ervoor dat er geen vuil zoals zand of stof in de afdichting komt om beschadiging van het apparaat te 
voorkomen.

27. De cover en de doppen van openingen kunnen losraken door vallen of schokken. Zorg dat alle 
hoezen goed aansluiten en sluiten. 

28. Als het toestel ondergedompeld is geweest in water, of de microfoon of de luidspreker nat zijn, is 
het geluid tijdens een gesprek mogelijk minder helder. Zorg dat de microfoon en luidspreker schoon en 
droog zijn door ze af te nemen met een droge doek.

29. Als het toestel nat wordt, droogt u het grondig af met een zachte, schone doek.
30. De waterbestendigheid van het toestel kan in bepaalde situaties tot lichte vibraties leiden. Zulke 

vibraties, bijvoorbeeld bij een hoog volume, zijn volstrekt normaal. De prestaties van het toestel hebben 
er niet onder te lijden.

31. Haal het toestel niet uit elkaar en gebruik geen apparatuur die het waterbestendige folie van de 
microfoon of luidsprekers zou kunnen beschadigen.

32. Als temperaturen fluctueren, kan er sprake zijn van een toename of afname in druk, die ten koste 
gaat van de geluidskwaliteit. Open de dopjes om het toestel te ontluchten.

1. Volg alle regels en reglementen in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen. 
2. Geïmplanteerde medische apparaten zoals pacemakers kunnen beïnvloed worden door dit product. 
3. Houd het product ten minste 20 cm uit de buurt van het medische apparaat om het geïmplanteerde 

medische apparaat te beschermen tegen mogelijke storingen die uitgezonden worden door de telefoon.
4. Draag het product niet in het borstzakje.
5. Zet het product onmiddellijk uit als u denkt dat er sprake is van een storing.

Het gebruik van sommige functies of applicaties van derde partijen op uw apparaat kunnen ertoe 
leiden dat uw persoonlijke informatie en gegevens verloren gaan of beschikbaar worden voor anderen. 
Verschillende maatregelen worden aanbevolen om u te helpen persoonlijke en vertrouwelijke informatie 
te beschermen. 

1. Bewaar het apparaat op een veilige plek om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
2. Vergrendel het scherm en maak een wachtwoord of ontgrendelpatroon aan om het apparaat te 

ontgrendelen. 
3. Maak periodiek een back-up van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen op de sim-/USIM-kaart of 

in het geheugen van het apparaat. Als u overstapt op een ander apparaat, moet u alle persoonsgegevens 
op het oude apparaat verwijderen of verplaatsen.

4. Als u zich zorgen maakt over virussen wanneer u berichten van een onbekende ontvangt, kunt u 
deze verwijderen zonder ze te openen. 

5. Als u het apparaat gebruikt om op internet te surfen, kan dat een risico voor diefstal van uw 
persoonsgegevens opleveren. 

6. Als u diensten gebruikt zoals WiFi of Bluetooth, dient u wachtwoorden in te stellen voor deze 
diensten om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Schakel deze diensten uit als u ze niet gebruikt.

7. Installeer of update software voor apparaatbeveiliging en scan regelmatig op virussen. 
8. Zorg dat uw applicaties van derden afkomstig zijn uit betrouwbare bronnen. Gedownloade 

applicaties van derden moeten worden gescand op virussen. 
9. Installeer beveiligingssoftware of -patches uitgegeven door externe toepassingsleveranciers. 
10. Voor sommige toepassingen moeten locatiegegevens worden doorgegeven. Hierdoor kunnen 

anderen uw locatiegegevens wellicht delen. 

MEDISCH HULPMIDDEL

PERSOONSGEGEVENS EN GEGEVENSBEVEILIGING
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Ga na welke lokale wetten en verordeningen van toepassing zijn op het gebruik van mobiele telefoons 
tijdens het rijden.

1. Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het rijden.
2. Voor de rijveiligheid moet alleen een passagier de telefoon gebruiken tijdens het autorijden, nooit 

de bestuurder. De wetten die het gebruik van elektronische apparatuur door de bestuurder toestaan, 
kunnen van toepassing zijn in uw land en/of rechtsgebied.

3. Concentreer volledig op het autorijden.
4. Ga aan de kant van de weg staan of parkeer de auto voordat u belt of een oproep beantwoordt als 

de rijomstandigheden dit vereisen.
5. RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw voertuig beïnvloeden, zoals autoradio’s en 

veiligheidsuitrustingen.
6. Indien uw voertuig uitgerust is met een airbag, blokkeer deze installatie dan niet met vaste of 

draagbare draadloze apparatuur. Dit kan het activeren van de airbag verhinderen of ernstige blessures 
veroorzaken als gevolg van foutief functioneren.

7. Als u naar muziek luistert, zorg er dan voor dat de muziek niet zo hard staat dat u de omgevingsgeluiden 
niet meer hoort. Dit is met name belangrijk als u in de buurt van wegen komt.

1. De adapter wordt geïnstalleerd in de buurt van de apparatuur en dient goed toegankelijk te zijn.
EU-oplader modelnaam: QCT16KP-0625S-01, 
Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.8 AMax, 
Output: DC 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX. 

UK-oplader modelnaam: QCT16KR-0625S-01, 
Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.8 AMax, 
Output: DC 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX.

2. De stekker wordt beschouwd als de stroomonderbreker van de adapter.
3. Gebruik alleen de accessoires die bij de telefoon geleverd worden. Het gebruik van accessoires die 

niet compatibel zijn, kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot permanente schade aan uw telefoon.
4. Gebruik alleen de adapter die bij de telefoon geleverd wordt.
5. Deze adapter mag alleen binnen gebruikt worden.
6. De netkabel wordt gebruikt als aansluiting. Het stopcontact moet altijd vrij toegankelijk blijven en 

tijdens gebruik mag de toegang tot het stopcontact niet geblokkeerd worden. 
7. Trek de stekker uit het stopcontact om de telefoon volledig los te koppelen van de stroomvoorziening. 
8. De ventilatie mag niet gehinderd worden doordat de ventilatieopeningen bedekt worden door 

artikelen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. Dit kan oververhitting en slecht functioneren 
veroorzaken.

9. Zorg dat er ten minste 10 cm rondom de telefoon vrij blijft.
10. De telefoon dient in een gemiddeld klimaat gebruikt te worden.
11. De telefoon is uitgerust met een interne oplaadbare batterij: stel het product niet bloot aan 

overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
12. De batterij moet uit de telefoon gehaald worden voordat deze wordt afgevoerd.
13. De batterij moet veilig weggegooid worden.
14. De batterij bevat materialen die gevaarlijk en schadelijk zijn voor het milieu. 
15. De USB-poort niet met natte handen aansluiten of loskoppelen. Dit kan leiden tot een elektrische 

schok.

VERKEERSVEILIGHEID

STROOMVOORZIENING & OPLADEN

11. Het apparaat kan detectie- en diagnostische gegevens doorgeven aan externe toepassingsleveranciers. 
Externe leveranciers gebruiken deze gegevens om hun producten en diensten te verbeteren.
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Het apparaat voldoet aan RF-specificaties wanneer het apparaat op 5 mm afstand van het lichaam 
gebruikt wordt.
Dit product is getest om te voldoen aan de van toepassing zijnde vereisten en verordeningen van de 
Europese Unie met betrekking tot blootstelling van mensen aan radiogolven. 
De Specifieke Absorptie Ratio (SAR) wordt gebruikt voor het meten van radiogolven geabsorbeerd 
door een lichaam. Dit mobiele apparaat kan gebruikt worden op een kortere afstand dan 5 mm van 
het lichaam van de gebruiker. De SAR-limiet in de Europse Unie is gemiddeld 2.0 W/kg per 10 gram 
weefsel.
Dit product werd getest en de maximale, geregistreerde SAR-waarde was 0.510 W/kg.
De feitelijke SAR-waarde is nog veel lager dan de bovenstaande waarde aangezien het product  
ontworpen is minimale energie te verbruiken voor noodzakelijke communicatie met het basisstation.
Voor het apparaat dat getest is in overeenstemming met EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + 
A12: 2011 + A2: 2013 is het uitvoeren van audio testen volgens norm EN50332 verplicht.

1. Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving met betrekking tot de beperking 
van het maximale outputvolume. Langdurig luisteren met een hoofdtelefoon op een 
hoog volume kan tot gehoorbeschadiging leiden!
2. Stop het gebruik van het product of zet het volume lager als u last van uw oren krijgt.
3. Het volume niet te hoog draaien. Artsen waarschuwen tegen langdurige blootstelling 
aan een hoog volume.
4. Buitensporige geluidsdruk van oordopjes en koptelefoons kan leiden tot gehoorbeschadiging.
5. Voorkom gehoorschade door niet langdurig naar een hoog volume te luisteren. 
6. Gebruik alleen de gespecificeerde koptelefoon met uw telefoon.

Houd u aan de lokale regelgeving met betrekking tot de afvoer van de verpakking, batterij en 
(gebruikte) telefoon en breng deze naar een recyclingcentrum voor gepaste recycling. Gooi 
geen gebruikte telefoons of batterijen in de vuilnisbak. 
Lever uw gebruikte, afgedankte lithiumbatterijen in op de daarvoor bedoelde plek. Gooi ze 
niet in de vuilnisbak.
LET OP: KANS OP EXPLOSIE ALS BATTERIJ VERVANGEN WORDT MET EEN VERKEERD TYPE. VOER 
GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES AF.

1. Zet de telefoon uit alvorens deze schoon te maken en te onderhouden. De oplader moet uit het 
stopcontact gehaald worden en de telefoon en oplader dienen losgekoppeld te worden om elektrische 
schokken of kortsluiting van de batterij of oplader te voorkomen.
2. Neem de telefoon of oplader niet af met chemische stoffen (alcohol, benzeen), chemische middelen 
of schurende schoonmaakmiddelen om te voorkomen dat onderdelen beschadigen of er een storing 
ontstaat. Reinig het apparaat met een licht vochtige, antistatische, zachte doek.
3. De telefoonbehuizing niet afkrabben of aanpassen; verfstoffen kunnen een allergische reactie 
veroorzaken. Als zo'n reactie zich voordoet, stop dan direct met het gebruik van de telefoon en vraag 
om medische hulp.  

SPECIFIEKE ABSORPTIE RATIO (SAR)

GEHOORBESCHERMING

HET MILIEU BESCHERMEN

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
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4. Stof de stekker af en houd deze droog om het risico op brand te vermijden.
5. Als de telefoon of accessoires niet goed werken, neem dan contact op met uw plaatselijke verkoper.
6. Probeer niet zelf de telefoon of de accessoires uit elkaar te halen.

Als in een noodsituatie de telefoon aanstaat en er netwerkbereik is, kunt u een noodoproep plaatsen. 
Het kan echter zijn dat bepaalde alarmnummers niet bereikbaar zijn op alle netwerken; vertrouw nooit 
op uw mobiele telefoon voor noodoproepen.

Dit toestel voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen opgenomen in richtlijn 1999/5/EG. 
De conformiteitsverklaring voor uw telefoon is te vinden op de website: www.crosscall.com.

Dit product is alleen voor privégebruik. Cd's kopiëren of muziek-, video- of fotobestanden downloaden 
voor verkoop of andere zakelijke doeleinden kan een inbreuk vormen op de auteurswet. Voor 
auteursrechtelijk beschermde materialen, kunstwerken en/of presentaties kan toestemming vereist 
zijn als u deze geheel of gedeeltelijk wilt kopiëren of opnemen. Respecteer de wetgeving voor het 
opnemen en gebruiken van dergelijke materialen die in uw land en rechtsgebied van kracht is.

NOODOPROEP

CONFORMITEIT

COPYRIGHT
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UW TELEFOON LEREN KENNEN

1

12

14

2
13

15

3

4

5

6

7

10

8 9

1. Ontvanger 
2. Aan/Uit knop
3. Volumeknop
4. Crosscall-programmeerknop
5. Microfoon
6. USB C-aansluiting
7. Aansluiting hoofdtelefoon
8. Afstands-/lichtsensor
9. Frontcamera 
10. Buitensensor 
11. Ruisreductie
12. Hoofdcamera
13. Zaklamp
14. Luidspreker
15. Secur-haak

Fysieke knoppen
AAN/UIT KNOP: Druk in om het scherm te verlichten of te sluiten, houd ingedrukt  om het pop-

upmenu weer te geven en te kiezen uit Uitzetten/Herstarten/Vliegtuigmodus. Houd de aan/uit knop 
langer dan 10 seconden ingedrukt om te herstarten. Houd de aan/uit knop en de toets om het volume 
zachter te zetten tegelijkertijd ingedrukt om een schermafbeelding te maken.

SPRAAKTOETSEN: In belmodus, pas het volume in het oordopje of koptelefoon aan; In Muziek/Video/
Streaming modus, pas het volume van de media aan; in de algemene modus, pas het volume van de 
beltoon aan; Dempt de beltoon van een binnenkomend gesprek. 

Virtuele toets 
TERUGTOETS: Aanraken om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, 

optiemenu, meldingspaneel etc. te sluiten.
STARTTOETS: Aanraken om in elke applicatie of scherm terug te gaan naar het startscherm.
RECENTE ZOEKOPDRACHTEN TOETS: Aanraken om een lijst met miniatuurafbeeldingen van 

applicaties te openen die u onlangs gebruikt hebt.

FUNCTIES VAN DE TOETSEN

OVERZICHT VAN DE TELEFOON

11
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Dit apparaat is uitgerust met de OTG functie, gebruik standaard OTG-gegevenskabel.

OPMERKING: Afstands-/Lichtsensor
Als u oproepen ontvangt en zelf belt, zet de afstands-/lichtsensor automatisch de achtergrondverlichting 
uit als deze detecteert dat de telefoon in de buurt van uw oor is. Dit verlengt de levensduur van de 
batterij en voorkomt dat u ongewild het touchscreen activeert tijdens telefoongesprekken.

WAARSCHUWING:
Een zwaar object op de telefoon plaatsen of erop zitten kan de LCD en de touchscreenfuncties 
beschadigen. Bedek de LCD afstands-/lichtsensor niet met een beschermlaag. Dit kan het slecht 
functioneren van de sensor veroorzaken.

Voor u begint uw nieuwe telefoon te ontdekken, moet u deze eerst installeren.

DE TELEFOON INSTALLEREN

Waarschuwing: Wees voorzichtig met de antenne als u de afdichtende cover verwijdert. Gebruik geen 
gereedschap om de cover te verwijderen aangezien dit de rubberen afdichting zou kunnen beschadigen. 

Gebruik het meegeleverde gereedschap om de telefoon te ontgrendelen en de achterkant te verwijderen, 
open de cover en verwijder de afdichtende cover. 

Verwijder de afdichtende cover 
voorzichtig

DE COVER VERWIJDEREN
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Doe de Nano SIM (4FF) 
kaart in de telefoon zoals is 
weergegeven (contactpunt 
naar onderen gericht)

DE SIM-KAART PLAATSEN

PLAATS DE COVER TERUG

Doe de Micro SD-kaart in de 
telefoon zoals is weergegeven 
tot 128 GB

PLAATS DE MICRO SD-KAART (OPTIONEEL)

Na het correct installeren 
van de kaarten drukt u de 
afdichtende cover goed aan.
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DOE VERVOLGENS DE ACHTERKANT TERUG OP DE TELEFOON EN VERGRENDEL.

1. Plaats de achterkant correct 
in de uitsparingen aan de 
onderkant
2. Druk op beide kanten om 
de achterkant vast te klikken
3. Draai de schroeven aan 
met het meegeleverde 
gereedschap (zet niet te veel 
kracht)

Opmerkingen:
1. Alleen NANO-SIM-kaarten zijn geschikt voor uw telefoon. Probeer geen andere SIM-kaart te plaatsen, 
dit kan de telefoon beschadigen.
2. Verwijder de SIM-/SD-kaart niet als de kaart in gebruik is; dit kan gegevensverlies of schade 
veroorzaken. CROSSCALL is niet aansprakelijk voor verlies, inclusief dataverlies, dat veroorzaakt wordt 
door het misbruik van een SIM-/SD-kaart.
3. Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u de SIM-/SD-kaart vervangt of verwijdert.
4. De SD-kaart wordt niet meegeleverd dus die moet u zelf kopen.

Batterij opladen
1. Doe het grote uiteinde van de USB-kabel in de oplader van de mobiele telefoon en doe het kleine 

uiteinde in de USB-poort van de mobiele telefoon. Let op de richting.
2. Steek de oplader in een 100~240V 50/60Hz-stopcontact om met opladen te beginnen.
3. Als u klaar bent met opladen, haal dan de USB-stekker uit de mobiele telefoon en daarna de 

oplader uit het stopcontact.

Oplaadtijd
1. Indien de stroomvoorziening een lagere spanning heeft, kan een langere oplaadtijd nodig zijn;
2. De oplaadtijd is afhankelijk van de huidige status van de batterijcapaciteit;
3. Als gebruik wordt gemaakt van niet-standaard opladers, zoals computers, dan kan een langere 

oplaadtijd nodig zijn; 
4. Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het opladen zal de oplaadtijd verlengen.

DE BATTERIJ OPLADEN
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Opmerkingen:
1. Dit product heeft een ingebouwde batterij; uw aankoop bevat een geïnstalleerde batterij, haal deze 

niet uit elkaar!
2. Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik. Koppel de oplader onmiddellijk los zodra de 

batterij voor het eerst compleet opgeladen is. 
3. Haal de oplader uit het stopcontact als de telefoon niet opgeladen wordt. 
4. De telefoon start mogelijk niet meteen als deze met een bijna lege batterij wordt opgeladen. De 

telefoon zal gewoon opstarten als deze wat meer opgeladen is.
5. De mobiele telefoon kan veilig worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur van 0°C tot 

40°C. Opladen bij temperaturen lager dan 0°C of hoger dan 40°C kan de batterij beschadigen en de 
levensduur verkorten. Langdurig opladen bij extreme temperaturen betekent dat de batterij permanent 
niet volledig opgeladen of beschadigd is.

6. De oplader is belangrijk voor de veiligheid, dus gebruik de aangewezen oplader voor dit product en 
let tijdens het gebruik op de veiligheidsinstructies.

7. Bij het opladen met de draadloze oplaadbox mogen er geen metalen onderdelen aanwezig zijn 
tussen de mobiele telefoon en de draadloze oplaadbox.

De telefoon aanzetten: Druk op de Aan/Uit knop aan de rechterkant van de telefoon en wacht enkele 
seconden totdat het scherm oplicht. 
Opmerking: Als de batterij leeg is, dient u de telefoon ten minste 30 minuten op te laden.

De telefoon uitzetten: Houd de Aan/Uit knop ingedrukt om het pop-up optiemenu te openen, selecteer 
"Uitschakelen".

De eerste keer dat u uw telefoon aanzet, ziet u een 
welkomstscherm.

1. Raak het menu aan om een andere taal te kiezen.
2. Volg de instructies om uw telefoon in te stellen.
3. U kunt een actief netwerk of WiFi-verbinding nodig 
hebben om door te gaan.

De instelling van een Google-account is essentieel om alle functies en diensten van uw Android telefoon 
te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot Google Play™, synchronisatie van contacten of uw 
agenda. Als u geen Gmail- of ander Google-account hebt, maak er dan nu één aan.

BASISBEDIENING

UW APPARAAT AAN-/UITZETTEN

UW TELEFOON INSTELLEN BIJ HET OPSTARTEN
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Druk op het telefoonscherm en veeg het 
naar boven om het scherm te ontgrendelen.

Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor veel applicaties en functies.

Uitgebreid scherm 
Het besturingssysteem biedt meerdere schermen om meer ruimte te bieden voor het toevoegen van 
iconen, widgets etc. Veeg met uw vinger naar links of rechts over het startscherm.

HET SCHERM ONTGRENDELEN

HET SCHERM BEGRIJPEN

Statusbalk: Toont statusinformatie 
over de telefoon, waaronder de 
tijd, signaalsterkte, batterijstatus en 
meldingspictogrammen.

Applicatie iconen: Tik op een icoon 
(applicatie, map, etc.) om het te 
openen en te gebruiken.

Sneltoetsgebied: Biedt met een 
aanraking toegang tot de functie op 
elk startscherm. 

Widget: Widgets zijn zelfstandige 
applicaties die toegankelijk zijn via 
het startscherm of een uitgebreid 
startscherm. In tegenstelling tot een 
snelkoppeling verschijnt de Widget 
als applicatie op het scherm.

Locatie-indicator: Geeft aan welk 
startscherm u bekijkt.
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Meldingen herinneren u aan nieuwe berichten, agendagegevens en wekkers, maar ook aan functies die 
momenteel in gebruik zijn, bijvoorbeeld als u aan de telefoon bent.
Als er een melding binnenkomt, dan verschijnt het icoon ervan bovenaan het scherm. Iconen voor 
meldingen in afwachting verschijnen aan de linkerkant en systeempictogrammen, zoals WiFi- of 
batterijsterkte, verschijnen aan de rechterkant.

MELDINGENPANEEL

HET MELDINGENPANEEL OPENEN

UW SCHERM PERSONALISEREN

Meldingen in afwachting Signaalsterkte & batterijstatus

1. Houd de statusbalken vast met uw vinger en sleep ze 
naar beneden om het meldingenpaneel te openen.
2. Selecteer de opties op het meldingenpaneel en krijg 
snel toegang tot Bluetooth, WiFi, mobiele data, etc.

Waarschuwing: De gebruiker moet de 5GHz WiFi buiten 
uitschakelen. Dit product ondersteunt geen 5GHz WiFi-
hotspot.   

Houd de lege ruimte in het stand-by-scherm lang 
ingedrukt en selecteer vervolgens de optie.
U kunt ervoor kiezen om de "WALLPAPERS/WIDGETS 
of INSTELLINGEN" in te stellen.
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HOOFDFUNCTIES

BELLEN EN OPROEPEN ONTVANGEN

CONTACTEN TOEVOEGEN

EEN BERICHT VERSTUREN

1. Tik op  onderaan op het startscherm  om toegang 
te krijgen tot het belscherm. Van hieruit heeft u snelle 
toegang tot uw favorieten, recente gesprekken, uw 
contacten en een numeriek toetsenbord  om 
handmatig het nummer in te toetsen.

1. Tik  op het contacticoon  onderaan het startscherm. 
2. Klik op "NIEUW CONTACT AANMAKEN" om een nieuw 
contact aan de telefoon of de kaart toe te voegen.

Opmerkingen:
Tik op  bovenaan het scherm om een contact te 
zoeken.

1. Tik op het berichticoon  onderaan het startscherm.
Tik op  om een bericht aan te maken. 
2. Voer het telefoonnummer of de naam van de ontvanger 
in om in de bestaande contacten te zoeken. 
3. Tik op “SMS-bericht typen” om uw bericht te typen.
4. Als het bericht compleet is, klikt u  om het bericht 
te verzenden. 
 

2. Tik op  om het nummer  in te toetsen en tik  
nogmaals  om te bellen.
3. Tik op  om het gesprek  te beëindigen. 
4. Tik op  om het cijfer te wissen of laat uw vinger op 
het scherm om alle cijfers te wissen.
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NAAR MUZIEK LUISTEREN

DE CAMERA GEBRUIKEN

OP HET INTERNET SURFEN

Tik op de muziekapplicatie om toegang 
te krijgen tot de muziekspeler.

De camera-app is een combinatie van camera en camcorder 
die eigenlijk bestaat uit twee camera's; een camera aan de 
voorzijde (die op u gericht is) en de hoofdcamera aan de 
achterkant van de telefoon.

Tik op het pictogram  om de webbrowser te openen.
Via de chrome adresbalk/zoekbalk hebt u toegang tot webpagina's; bovendien worden bookmarks, het 
switchen tussen verschillende vensters en andere functies ondersteund. Als u toegang krijgt tot het 
netwerk kan dit extra kosten met zich meebrengen. Neem contact op met uw plaatselijke provider voor 
meer informatie over de kosten.

Foto's maken
1. Zorg ervoor dat uw onderwerp goed in beeld is.
2. Tik op het scherm om de scherpstelling aan te passen.
3. Tik op  om een foto te maken. Uw foto wordt automatisch 
in de Galerij opgeslagen.

Video's opnemen 
1. Tik op  om te beginnen met het opnemen van de video.
2. De lengte van de opname wordt weergegeven in de 
bovenhoek van het scherm.
3. Klik op  om de opname te stoppen.

VERBINDING MAKEN MET EEN DRAADLOOS NETWERK 

Verbinding met WiFi
1. Tik op het Instellingen icoon.
2. Tik op "WiFi" en selecteer.
3. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als het netwerk beveiligd is, voer dan het wachtwoord in.
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NFC

DISCLAIMER

Mobiele dataverbinding
1. Open de snelle schakelaar vanuit de statusbalken.
2. Klik op "Mobiele data" en zet het aan.
U kunt nu het mobiele netwerk gebruiken waar kosten voor dataverkeer voor in rekening worden 
gebracht. U kunt contact opnemen met uw plaatselijke provider voor meer informatie.

Verbinding met Bluetooth
1. Tik op het Instellingen icoon.
2. Tik op "Bluetooth" en selecteer.
3. Selecteer de beschikbare apparaten die u wilt aansluiten.
Via Bluetooth-tethering kan uw telefoon de internetverbinding delen met andere telefoons.

NFC maakt het mogelijk met een simpele veeg of een tik informatie uit te wisselen met andere 
smartphones en soortgelijke apparatuur in de buurt. Enkele mogelijkheden zijn: uw telefoon als credit 
card gebruiken; voor openbaar vervoer betalen en up-to-date reisschema’s ontvangen; interactie met 
slimme affiches voor meer informatie over bepaalde onderwerpen; het delen van spellen, links en nog 
veel meer door eenvoudigweg op de telefoon te tikken.
Zet de NFC-functie handmatig aan voor gebruik van de derde partij NCF APK-functie.

1.  Het gebruik van niet-originele accessoires zoals koptelefoons, laders enz., kan leiden tot 
incompatibiliteit tussen de mobiele telefoon en accessoires. Dit kan de prestaties verslechteren en tot 
gevolg hebben dat het toestel mankementen vertoont. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade 
die kan ontstaan.
2. Specificaties en functies van uw mobiele telefoon kunnen afwijken van wat in deze gebruikershandleiding 
staat aangezien de gebruikershandleiding alleen een algemeen overzicht biedt.
3. Specificaties en functies van uw mobiele telefoon zijn gecontroleerd na de productie in de fabriek 
en werken goed. Als er schade of een defect is dat komt door de productie en niet door misbruik, dan 
valt dit onder de voorwaarden op de garantiekaart.
4. Als de functies van uw mobiele telefoon samenhangen met functies en diensten van de provider, dan 
vallen deze functies onder de algemene voorwaarden van de provider.
5. Let op: uw mobiele telefoon heeft nog steeds beperkingen met betrekking tot specificaties en 
functies. Deze beperkingen kunnen niet beschouwd worden als schade, defect of productieschade. 
Gelieve uw mobiele telefoon te gebruiken overeenkomstig de doeleinden en functies.

Voor een optimale ervaring maakt de telefoon regelmatig verbinding met mail- en internetservers.
Dit zorgt automatisch en onvermijdelijk voor data-uitwisseling waarvoor kosten in rekening kunnen 
worden gebracht, naast uw bestaande pakket, of die kunnen worden afgetrokken van een prepaidtegoed 
of prepaid-systeem.
Om facturatieproblemen betreffende diensten die het internet gebruiken te voorkomen, wordt sterk 
aangeraden om een geschikte optie te hebben met onbeperkt internet en e-mail, om te vermijden dat 
de standaardinstellingen steeds gewijzigd moeten worden.
Als u wilt, kunt u verbinding maken met WiFi voor een snellere en meer gestroomlijnde ervaring. Het 
gebruik van WiFi wordt met name aangeraden voor het streamen of downloaden van games, video's 
of lange films.

BELANGRIJKE INFORMATIE
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PROBLEEMOPLOSSING

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van een aantal problemen die kunnen voorkomen tijdens het gebruik 
van de telefoon. Voor sommige problemen is het nodig uw serviceprovider te bellen, maar de meeste 
zijn eenvoudig zelf op te lossen.

Bericht Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen

SIM-kaart fout Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of deze 
is niet juist geplaatst. Controleer of de SIM-kaart juist geplaatst is.

Geen netwerkverbinding
Het signaal is zwak of u bevindt zich buiten 
het netwerk van de provider.

Ga naar een raam of een open gebied. Controleer het bereik 
van de provider.

Storing op het netwerk
Provider gebruikt nieuwe diensten.

Controleer of de SIM-kaart niet te oud is. Als dit het geval is, 
vervang dan uw SIM-kaart in de dichtstbijzijnde vestiging van 
de netwerkprovider. Neem contact op met uw serviceprovider.

Codes komen niet overeen

Om een veiligheidscode te wijzigen, dient 
u de nieuwe code te bevestigen door deze 
opnieuw in te voeren.

Neem contact op met uw serviceprovider als u de code 
vergeten bent.

De twee codes die u hebt ingevoerd 
komen niet overeen.

Belfout. Nieuw netwerk niet toegestaan.

Oproepen niet 
beschikbaar Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Controleer op nieuwe beperkingen.

Prepaidtegoed verbruikt. Neem contact op met de serviceprovider.

Telefoon kan niet 
aangezet worden Aan/Uit knop te kort ingedrukt. Houd de Aan/Uit knop ten minste twee seconden ingedrukt.

Batterij is niet opgeladen. Laad batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.

Buitentemperatuur is te hoog of te laag. Laad batterij op.

Buitentemperatuur is te hoog of te laag. Zorg ervoor dat de telefoon oplaadt bij een normale 
temperatuur.

Oplaadfout Contactprobleem. Controleer de oplader en de verbinding met de telefoon.

Geen stroom. Steek de oplader in een ander stopcontact.

Oplader defect. Vervang de oplader.

Verkeerde oplader. Gebruik alleen originele accessoires.

Versturen of ontvangen 
van SMS-berichten & 
foto’s niet mogelijk

Geheugen vol. Verwijder een aantal berichten op uw telefoon.

Bestanden kunnen niet 
geopend worden Bestandsformaat wordt niet ondersteund. Controleer de ondersteunde bestandsformaten.

Het scherm gaat niet aan 
als ik een oproep krijg. Probleem met de afstands-/lichtsensor.

Als u een beschermende tape of hoes gebruikt, zorg er 
dan voor dat het gebied rondom de afstands-/lichtsensor 
niet bedekt wordt. Zorg ervoor dat het gebied rondom de 
afstands-/lichtsensor schoon is.

Geen geluid Trilmodus of stille modus. Controleer de instellingenstatus in het geluidsmenu om er zeker 
van te zijn dat u geen trilmodus of stille modus aan hebt staan.

Hangt op of blijft hangen Sporadisch voorkomend 
softwareprobleem. Probeer via de website een software-update uit te voeren.

Contacten worden dubbel 
weergegeven

Contacten zijn zowel op de telefoon als 
SIM-kaart opgeslagen. Controleer de opgeslagen contacten.

Applicatie kan niet
Wordt niet ondersteund door 
serviceprovider of registratievereisten. Neem contact op met uw serviceprovider.

geïnstalleerd worden Uw mobiele telefoon heeft onvoldoende 
geheugen. Verwijder een aantal berichten op uw telefoon.

Verbinding maken met Datakabel defect. Vervang de datakabel.

computer onmogelijk Defecte computerpoort. Gebruik een andere computerpoort.

Bellijsten worden niet 
opgeslagen Tijd is verkeerd ingesteld. Controleer de tijdsinstelling.


