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GSM Mobiele telefoon
Handleiding

EXPLORER
EXPLORER
Lees en bewaar deze handleiding.
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Geachte klant,
Dank u voor de aankoop van deze Crosscall GSM mobiele telefoon.
Deze telefoon is stof‐ en waterdicht, en is beschermd tegen
schokken, waardoor het de ideale metgezel voor buitenactiviteiten
is.
Lees de aanwijzingen in deze handleiding om optimaal gebruik van
deze mobiele telefoon te kunnen maken.
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Belangrijke veiligheidsinformatie
-

-

-

-

Zorg dat u niet wordt afgeleid door het toestel tijdens het rijden en zorg dat
u altijd volledig bewust bent van alle rijomstandigheden.
Bedien het voertuig altijd op een veilige manier.
Kijk zo weinig mogelijk naar het mobiele telefoonscherm tijdens het rijden. Gebruik
spraakinstructies als een dergelijke functie beschikbaar is.
Verstuur geen tekstberichten, voer of ontvang geen telefoonoproepen, wijzig geen
instellingen en gebruik geen functies die voor langere tijd uw aandacht vereisen
tijdens het rijden.
Parkeer uw auto op een veilige en toegestane manier alvorens dergelijke
bewerkingen uit te voeren.
Controleer en volg de geldende wetten met betrekking tot het toestelgebruik.
Schakel de mobiele telefoon uit en verwijder van tijd tot tijd de batterij voor
optimale prestaties.
Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van magneten of magnetische velden.
De externe kabel van de lader kan niet worden vervangen. Als het snoer is
beschadigd, moet de adapter worden vernietigd.
De mobiele telefoon mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of
waterspetters. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen op het
toestel.
Overmatige geluidsdruk van oor- en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
De hoofdstekker van het toestel dient niet te worden belemmerd en moet eenvoudig
toegankelijk zijn tijdens gebruik.
Het stopcontact moet in de buurt van het toestel zijn geïnstalleerd en eenvoudig
toegankelijk zijn.
Batterijwaarschuwing
Stel de mobiele telefoon niet bloot aan een hittebron en laat de mobiele telefoon
niet achter op een warme plaats, zoals in een onbeheerd voertuig in de zon.
Dit product is uitgerust met een Li-ion-batterij. Er is gevaar voor brand of
brandwonden als de batterijpack onjuist wordt gehanteerd.
Waarschuwing: Gevaar voor ontploffing als de batterij onjuist is geplaatst. Probeer,
om gevaar voor brand of brandwonden te verminderen, het batterijpack niet te
openen of repareren. Het batterijpack niet demonteren, pletten, doorboren,
kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan een temperatuur van hoger
dan 60°C.
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‐

-

-

Alleen vervangen door soortgelijke batterijen. Recyclen en
het vernietigen van gebruikte batterijen moet volgens de
plaatselijke wetgeving worden uitgevoerd of volgens de
referentiegids die is meegeleverd met uw product.

Gebruik geen scherpe voorwerpen om de batterij te verwijderen.
Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
Gebruik alleen de oplader en accessoires die zijn goedgekeurd voor uw product.
Vervang de batterij alleen voor een juiste vervangende batterij. Het gebruik van een
andere batterij levert gevaar voor brand of ontploffing.

Pacemakers en andere medische apparatuur
Studies hebben aangetoond dat er mogelijke interactie bestaat tussen de werking
van mobiele telefoons en pacemakers. De pacemakerindustrie raadt mensen met
een pacemaker aan de onderstaande richtlijnen te volgen om gevaar voor
interferentie zo klein mogelijk te houden:
Zorg altijd voor een afstand van 15 cm tussen de pacemaker en elke willekeurige
ingeschakelde mobiele telefoon.
Bewaar de telefoon aan de tegenoverliggende zijde van de pacemaker. Draag de
telefoon niet in uw borstzakje.
Gebruik het oor dat zich het verst van de pacemaker bevindt om enige kans op
interferentie zo klein mogelijk te houden.
Als u vermoedt dat er interferentie optreedt, schakel de telefoon onmiddellijk uit.
Raadpleeg voor andere medische apparaten uw arts of de fabrikant om te bepalen of
uw mobiele telefoon mogelijk interferentie veroorzaakt. Vervolgens worden de te
nemen voorzorgsmaatregelen bepaald.
Noodoproepen
Belangrijk: Dit apparaat werkt met behulp van radiosignalen, draadloze
netwerken, vaste netwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies.
Als uw toestel spraakoproepen via het internet (internetoproepen) ondersteunt,
moeten zowel de functies voor internetoproepen als voor de mobiele telefoon
worden geactiveerd. Het toestel probeert dan via beide netwerken noodoproepen
te maken. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden
gegarandeerd. Vertrouw voor belangrijke communicatie, zoals medische
noodgevallen, nooit uitsluitend op een draadloos toestel.
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Verstrek bij een noodoproep alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig
mogelijk. Uw draadloos toestel is mogelijk het enige communicatiemiddel op de
plaats van het ongeval. Pas als er toestemming is gegeven, kan de oproep
worden beëindigd.
Herhalende bewegingen voorkomen
U kunt af en toe een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek
of andere delen van uw lichaam krijgen als u herhalende activiteiten uitvoert,
zoals typen of het spelen van spelletjes op uw mobiele telefoon.
Neem regelmatig een pauze. Stop het gebruik en raadpleeg een arts als u tijdens
of na het gebruik van het toestel een onaangenaam gevoel blijft houden.
Dit mobiele toestel voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan
radiogolven.
Uw mobiele telefoon is een radiozender en ontvanger. Het toestel is zodanig
ontworpen dat het niet de limieten voor blootstelling aan radiogolven
overschrijdt, die worden aanbevolen door internationale richtlijnen. Deze
richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie
ICNIRP en bevat veiligheidsmarges die zijn ontworpen om de veiligheid van
alle personen te verzekeren, ongeacht leeftijd en gezondheid. De
blootstellingsrichtlijnen voor mobiele toestellen gebruiken een meeteenheid die
bekend is onder de naam Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet in de
ICNIRP-richtlijnen is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over 10
gram weefsel.
Tests voor SAR worden uitgevoerd met behulp van standaard bedieningsposities,
waarbij het toestel op het hoogst gecertificeerde vermogensniveau voor alle
geteste frequentiebanden uitzendt. Het werkelijke SAR-niveau van een in
werking zijnde toestel kan zich onder de maximale waarde bevinden, omdat het
toestel is ontworpen om alleen het vereiste vermogen voor het bereiken van het
netwerk te gebruiken. De grootte wijzigt afhankelijk van een aantal factoren. In
het algemeen geldt hoe dichter u bij het netwerkbasisstation komt, des te lager is
het SAR-niveau van de mobiele telefoon.
De hoogste SAR-waarde van de mobiele telefoon opgenomen bij het oor onder
de ICNIRP-richtlijnen is 0,259 W/kg.

6

EXPLORER Handleiding

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Admea dat deze gsm-telefoon voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn Directive 1999/5/EG.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
www.logisav.fr

0700
De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA), vereist dat oude
huishoudelijke elektrische apparaten niet moeten worden
vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke
afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld
om het terugwinnen en recyclen te optimaliseren van de
materialen die ze bevatten en de impact op de gezondheid en het
milieu te verminderen.
Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op het product maakt u attent
op uw plicht, dat bij het vernietigen van het product het toestel apart moet
worden ingezameld.
Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of hun winkelier
voor informatie met betrekking tot het op correcte wijze vernietigen van hun
oude toestel.
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Aan de slag
Plaats SIM-kaart en batterij
Voor het gebruik van deze mobiele telefoon is een SIM-kaart (Subscriber Identity
Module) vereist. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om er een aan te
schaffen. Dit apparaat is uitgerust met twee SIM-kaart sleuven, zodat u in een enkele
telefoon meerdere gebruiksmogelijkheden kunt combineren (zoals persoonlijk en
professioneel gebruik).
Wees voorzichtig bij het hanteren, het plaatsen en verwijderen van de SIM-kaart,
omdat deze gemakkelijk kan worden beschadigd door krassen of buigen.
Let op: Zorg ervoor dat, voordat u de SIM-kaart plaatst, de telefoon is uitgeschakeld
en is losgekoppeld van de lader of een ander apparaat. Verwijder vervolgens de
batterij.

1. Verwijder de achterkant: Druk op de achterkant① schuif deze dan② en pak het van
de telefoon.

Let op: Als de batterij al is geplaatst, verwijder deze dan door hem op te pakken.
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2.

Plaats een SIM-kaart: Volg het beeld op de telefoon om de kaart juist te plaatsen.
Zorg ervoor dat de contacten in dezelfde lijn liggen als de aansluitingen van de
telefoon.

3. Plaats de batterij: plaats de contacten van de batterij in dezelfde lijn als die van het
batterijvak, en druk de batterij daarna op zijn plaats.

9

EXPLORER Handleiding

4.

Plaats de achterkant terug

Zorg ervoor dat het plastic verbindingsstuk op de juiste plaats is, voordat u de
achterkant terugplaatst (zoals op onderstaande afbeelding wordt getoond)

-

Let op:
Het hierboven getoonde verbindingsstuk versterkt het stof- en waterdichte vermogen
van telefoon. Het moet niet worden verwijderd.
Deze telefoon is gecertificeerd als “IP54”, wat betekent dat hij bestand is tegen
opspattend water, zoals regen, zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft, waardoor
het uw ideale metgezel voor buitenactiviteiten is. Let op: deze telefoon mag in geen
geval worden ondergedompeld in water. In een dergelijk geval vervalt de garantie.
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De batterij opladen
-

Volg de onderstaande instructies op, om de levensduur van de batterij van uw
telefoon te verlengen:
Gebruik de standaardlader (geleverd met dit pakket) om de batterij op te laden.
Het is beter om de batterij op te laden totdat de batterijindicator op het scherm niet
meer beweegt.
Gebruik de USB-kabel alleen om de batterij op te laden als de standaardlader niet
beschikbaar is.
Houd de telefoon niet in de trilstand.

1.

Haal de USB-kabel uit de verpakking, en sluit deze aan op de adapter. Steek de
stekker van de lader in de USB-poort van de telefoon. Sluit de lader vervolgens aan
op een stopcontact. De batterijindicator op het scherm begint te bewegen. Als de
batterij volledig opgeladen is, stopt de indicator met bewegen. Ontkoppel de lader
van de telefoon, en van het stopcontact.

2.

Verbind de kleine USB-stekker van de kabel met de USB-poort. De batterijindicator
begint te bewegen.
Opmerking:
Bij opladen via USB kan het opstarten langer duren, en het kan mogelijk niet werken
als u de telefoon verbindt met een USB-poort zonder voeding. Uw apparaat laadt
sneller op als het verbonden is met een stopcontact. Als de batterij erg leeg is kan het
even duren voordat het opladen begint. Als de batterij volledig opgeladen is zal de
batterijindicator op het scherm stoppen met bewegen. Als de indicator niet meer
beweegt kunt u de lader loskoppelen van de telefoon en het stopcontact.
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Productpresentatie
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Toetsen
Toets
1

Linker
functietoets

2

Gesprekstoets

3

USB-poort

4

Navigatietoetsen

5

*toets

6

Rechter
functietoets

7

Uit-toets/
Einde-toets

8

#toets

Omschrijving
Druk op deze knop om de functie die boven deze
knop op het scherm wordt aangegeven te openen.
Als bijvoorbeeld het woord "Menu" boven de toets
wordt weergegeven, drukt u op deze toets om het
menu te openen.
U kiest hiermee een telefoonnummer of beantwoordt
een oproep. Als u er bij een inactief scherm op drukt
wordt het laatst gekozen nummer weergegeven.
Voor het opladen of datatransmissie met de PC.
Koptelefoonuitgang.
U kunt de navigatietoetsen instellen als sneltoetsen
voor verschillende functies via: Instellingen→
Telefooninstellingen→ Sneltoetsen.
Druk op de linker functietoets en daarna snel op de
*toets om het toetsenbord te ver- of ontgrendelen.
Wordt ook gebruikt voor verschillende doeleinden in
verschillende functies.
Druk op deze knop om de functie die boven deze
knop op het scherm wordt aangegeven te openen.
Als bijvoorbeeld het woord "Namen" boven de toets
wordt weergegeven, drukt u op deze toets om de
telefoonlijst te openen.
Beëindigt een gesprek of wijst deze af. Beëindigt
ook de functie die op dat moment gebruikt wordt.
Houd de toets ingedrukt om de telefoon in- of uit te
schakelen.
Houd de toets ingedrukt om te schakelen tussen de
stille modus en de algemene modus. Wordt voor
verschillende doeleinden in verschillende functies
gebruikt.
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Pictogrammen
Op de statusbalk op uw scherm kunt u verschillende pictogrammen zien. Hieronder
wordt de betekenis van ieder pictogram verklaard:

Geeft de signaalsterkte van het netwerk op uw huidige
locatie aan. Hoe hoger de balk, hoe sterker het signaal.
Geeft nieuw(e) Sms-bericht(en) aan.
Geeft aan dat Gesprek doorschakelen is ingeschakeld.
Geeft gemiste oproep(en) aan
Geeft aan dat het alarmtype van uw telefoon is ingesteld
als belsignaal.
Geeft aan dat uw telefoon is vergrendeld.
Geeft aan dat het alarmtype van uw telefoon is ingesteld
als hoofdtelefoon.
Geeft aan dat de wekker is geactiveerd.
Geeft het batterijniveau aan.

De Pincode gebruiken om de SIM-kaart te ontgrendelen
PIN (Personal Identification Number) wordt gebruikt om te voorkomen dat uw SIMkaart illegaal wordt gebruikt. PIN wordt meestal met de SIM-kaart geleverd. Als u
drie opeenvolgende keren een verkeerde Pincode invoert wordt uw telefoon om
veiligheidsredenen vergrendeld, en kan deze niet meer gebruikt worden. Als deze
situatie zich voordoet, moet u contact opnemen met uw telefoonmaatschappij om de
PUK-code op te vragen waarmee u uw apparaat weer kunt ontgrendelen.
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Gespreksfuncties
Bellen
Als u wilt bellen:
-

-

-

-

-

Voer het telefoonnummer, en indien nodig land- en/of netnummer, in. Houd [0] lang
ingedrukt voor de internationale toegangscode (teken “+” )
Druk op Wissen om het teken links van de cursor te verwijderen.
Druk op de gesprekstoets om het nummer te bellen.
Schuif naar rechts om tijdens het gesprek het volume te verhogen of naar links om
het te verminderen.

Als u een nummer uit de telefoonlijst wilt bellen:
In de standby-modus drukt u op de rechter functietoets om de telefoonlijst te openen.
Ga naar de gewenste naam van de contactpersoon of typ de naam in het invoerveld,
en druk op de gesprekstoets om het nummer te bellen.
U kunt ook op Menu drukken en de telefoonlijst kiezen. Gebruik de navigatietoetsen
om de Zoekoptie te kiezen. U kunt direct een naam uit de telefoonlijst kiezen of een
naam in het snelle zoekveld invoeren. Druk vervolgens op de gesprekstoets om te
bellen.
Een inkomend gesprek beantwoorden of weigeren:
Druk op de gesprekstoets om een inkomend gesprek te beantwoorden.
Druk op de einde-toets om een gesprek te weigeren zonder deze te beantwoorden.
Tips voor gespreksopties
Druk op Opties tijdens een actief gesprek om toegang tot de onderstaande
functies te hebben:
Enkel gesprek in de wacht: om een gesprek in de wacht te zetten
Einde enkel gesprek: om een gesprek te beëindigen.
Nieuw gesprek: om een nieuw gesprek tijdens een actief gesprek te beginnen.
Telefoonlijst: om de telefoonlijst te raadplegen.
Belgeschiedenis: om gemiste oproepen, gebelde nummers en ontvangen gesprekken
te raadplegen, en om logs van gesprekken te verwijderen.
Berichten: om een Sms te schrijven.
Dempen: om de microfoon tijdens het gesprek te dempen.
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Hoofdmenu
Om het menu te openen, drukt u op [Menu] in de standby-modus.
Opmerking: Sommige menu’s kunnen, afhankelijk van uw operator, afwijken.

Overzicht van de menu’s
Telefoon
lijst

Gesprekken

Profielen

1.Voeg
nieuw
contact toe

1.Belgeschiedenis
2.Gespreksinstellingen

1.Algemeen
2.Stil
3.Vergadering
4.Outdoor
5.Mijn stijl
6.Stroom
besparen

Multimedia

1.FM- radio
2.Games

SMS

1.Schrijf
bericht
2.Postvak in
3.Concepten
4.Postvak uit
5.Verstuurde
berichten
6.verwijderde
berichten
7.Omroepberichten
8.Bericht
instellingen
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Bestandsbeheer

1.Tele-foon

Instellingen

1.Dubbele SIM
schakeling
2.Dubbele SIM
instellingen
3.Telefooninstellingen
4.Netwerkinstellingen
5.Veiligheids
instellingen
6.Connecti-viteit
7.Herstel
fabrieksinstellin
gen

Tools

1.Internet
2.Calculator
3.Kalender
4.Alarm
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Telefoonlijst
U kunt telefoonnummers op de SIM-kaart en in het interne geheugen van de telefoon
opslaan. De SIM-kaart en de telefoon zijn fysiek gescheiden, maar ze worden
gebruikt als een geheel: de telefoonlijst. Om dit menu te openen, drukt u op [Menu]
in de standby-modus en kiest u telefoonlijst, of drukt u op de rechter functietoets om
de telefoonlijst rechtstreeks op te roepen.

Doorzoek namen en nummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen
-

Scroll naar beneden in de standby-modus en voer de eerste letter van de naam in.
Scroll naar de naam die u wilt kiezen.

-

Gebruik dit menu om een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toe te voegen
zoals hieronder wordt aangegeven:
Telefoonlijst → Nieuw contact toevoegen → voer contactinformatie in.
Of
Telefoonlijst→ Opties→ Kies→ naar SIM x of naar telefoon→ voer
contactinformatie in.

Voeg nieuw contact toe

-

Na het toevoegen van contacten aan de telefoonlijst, drukt u op de linker
functietoets voor de volgende opties:
- Bekijken
- Een Sms-bericht versturen
- Bellen
- Bewerken
- Verwijderen
- Kopiëren
- Verplaatsen
- Toevoegen aan de zwarte lijst
- Telefoonlijst instellingen
Telefoonlijst instellingen
U kunt uw telefoonlijst met de volgende opties personaliseren: voorkeur voor
opslaan, snelkiezen, mijn nummer, extra nummers, geheugenstatus,
contacten kopiëren, contacten verplaatsen, alle contacten verwijderen.
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Snelkiezen
Wijs telefoonnummers in de telefoonlijst aan een van de snelkeuzetoetsen toe (van 2
tot 9). Daarna kunt u een van de snelkeuzetoetsen ingedrukt houden om direct een
nummer te bellen.
-

-

-

Contacten verwijderen
Druk op OptiesÆ kies verwijderen: om de naam en het telefoonnummer van een
enkel contact te verwijderen.
Druk op OptiesÆ kies Telefoonlijst instellingenÆ Alle contacten verwijderen:
om alle contacten en nummers uit de twee opslaglocaties te verwijderen.
Contacten kopiëren
Druk op OptiesÆ kies Kopiëren: Hiermee kunt u een contact van de ene
opslaglocatie naar de andere kopiëren.
Druk op OptiesÆ kies Telefoonlijst instellingenÆ Kopieer contacten: Hiermee
kunt u alle contacten van de ene opslaglocatie naar de andere kopiëren.
Verplaatsen
Druk op OptiesÆ kies Verplaatsen: Hiermee kunt u de informatie van alle
contacten naar de andere opslaglocatie verplaatsen.
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Gesprekken
Druk op Menu in de standby-modus, kies daarna dit submenu om uw gespreksg
eschiedenis te bekijken of de gespreksinstellingen aan te passen.

Gespreksgeschiedenis
Hier kunt u gespreksgegevens bekijken, zoals Gemiste gesprekken, Gekozen
gesprekken, Ontvangen gesprekken, en met de optie “Verwijder logs” kunt u de logs
met gespreksgegevens verwijderen.

Gemiste gesprekken
Kies in het menu Gespreksgeschiedenis voor Gemiste gesprekken, en druk op OK
om de gegevens te zien. De telefoon geeft de datum en tijd van ieder gesprek weer.
U kunt een nummer selecteren om deze te bellen, er een Sms naar toe te sturen, op te
slaan in de telefoonlijst, toe te voegen aan de zwarte lijst of verwijderen.

Gekozen gesprekken
Met deze functie kunt u een lijst van onlangs gekozen nummers bekijken. De
telefoon geeft de datum en tijd van ieder gesprek weer. U kunt een nummer
selecteren om deze te bellen, er een Sms naar toe te sturen, op te slaan in de
telefoonlijst, toe te voegen aan de zwarte lijst of verwijderen.

Ontvangen gesprekken
Met deze functie kunt u een lijst met onlangs door u geaccepteerde gesprekken zien.
De telefoon geeft de datum en tijd van ieder gesprek weer. U kunt een nummer
selecteren om deze te bellen, er een Sms naar toe te sturen, op te slaan in de
telefoonlijst, toe te voegen aan de zwarte lijst of verwijderen.

Verwijder logs
Met deze functie kunt u de geschiedenis van gekozen-, gemiste- of ontvangen
gesprekken of alle gesprekken verwijderen.
Gespreksinstellingen
Met deze functie kunt u de gespreksinstellingen van de SIM1/ SIM2 en de algemene
gespreksinstellingen van de telefoon instellen.
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SIM 1 of SIM 2 instellingen:

•
•
•
•

Wisselgesprek
Doorschakelen
Gesprek blokkeren
Lijnschakelen

Geavanceerde instellingen:

•

•
•
•
•
•

Zwarte lijst
Weiger nummers van de zwarte lijst: hiermee kunt u deze functie in- of
uitschakelen.
Nummers van de zwarte lijst: om nummers toe te voegen die u wilt
filteren.
Witte lijst
Modus: om deze functie in- of uit te schakelen.
Nummers van de witte lijst: om nummers toe te voegen aan de lijst.
Automatisch opnieuw kiezen
Schakel deze functie in zodat de telefoon automatisch opnieuw kiest als
een gesprek niet tot stand kon komen.
Gespreksduur herinnering
Als u deze functie inschakelt zal de telefoon een waarschuwingstoon
laten horen om u te herinneren aan de gespreksduur tijdens een gesprek.
Weigeren via SMS
Als deze functie is ingeschakeld, en u weigert een gesprek, wordt een
Sms-bericht gestuurd naar de oproepende partij.
Antwoordmodus
U kunt ervoor kiezen om te antwoorden met een willekeurige toets of
automatisch antwoorden in de hoofdtelefoonmodus.

Profielen
Kies uw gewenste profiel: Normaal, Stil, Vergadering, Buiten, Mijn stijl of
Stroom besparen. U kunt de instellingen van toon, volume, wekker, belsignaal
etc. veranderen, om de profielen aan het gebruik van uw telefoon in
verschillende omgevingen aan te passen.
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FM radio
Sluit de hoofdtelefoon aan op de USB-poort om naar de FM-radio te luisteren.
De kwaliteit van de radio-ontvangst is afhankelijk van het bereik van de
radiozender in uw locatie. Let op: FM-ontvangst is mogelijk niet beschikbaar of
kan slecht zijn in gebieden met een beperkte dekking, in gebouwen, of als u zich
met hoge snelheid beweegt.
-

Als de radio aanstaat, drukt u op de omhoog/omlaag navigatietoets om het volume
aan te passen, en op de links/rechts toets om de frequentie te veranderen.
Als de radio aanstaat, drukt u op de linker functietoets om toegang te krijgen tot de
onderstaande functies:
z

Lijst met kanalen: druk en kies Aanpassen om kanalen in de lijst op te slaan.
Voer de naam en frequentie van het kanaal in en druk op OK. U kunt tot 20
radiokanalen in de telefoon opslaan.

z

Handmatige instelling: als u de frequentie van het radiokanaal waar u naar
wilt luisteren weet (tussen 88 tot 108 MHz), voert u het in en drukt op OK.

z

Automatisch zoeken: als u automatisch wilt zoeken naar radiokanalen drukt u
op Ja als de telefoon vraagt of u een vooraf ingestelde lijst wilt aanmaken.
Deze functie zoekt, en slaat de gevonden kanalen automatisch in de lijst met
kanalen op.

z

Instellingen: FM-radio instellingsopties
-

-

Achtergrond spelen: om deze functie in- of uit te schakelen. Kies:
o Aan: om de radio ook te laten spelen nadat u FM-radio hebt
verlaten
o Uit: als u FM-radio verlaat zal de radio uitgaan.
Luidspreker:
o Aan: kies OK om deze keuze te bevestigen. U kunt naar FM-radio
luisteren zonder hoofdtelefoon.
o Uit: u moet de hoofdtelefoon opzetten om naar FM-radio te
luisteren.

Let op: Vergeet niet om de hoofdtelefoon aan te sluiten voordat u FM-radio gebruikt.
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Berichten
Druk op [Menu] in de standby-modus en kies Berichten om korte berichten te
versturen en ontvangen.

Schrijf een bericht
SMS
Kies deze optie om een bericht op te stellen en te versturen. Als u een bericht
schrijft drukt u op de linker functietoets om toegang te hebben tot de volgende
opties:
• Versturen naar: om het nummer van de ontvanger in te voeren of toe te voegen
uit de telefoonlijst.
• Invoermethode: om de invoermethodes te veranderen.
• Stel Zi in: om Intelligente invoermodus in te schakelen.
• Geavanceerd: om nummer, naam of bladwijzer in te voegen
• Sla op in concepten

Postvak in
Open Postvak in om uw ontvangen berichten te bekijken.
Tijdens het bekijken van de lijst met berichten gebruikt u de omhoog/omlaag
toets om het vorige of volgende bericht te selecteren. Om een bericht te lezen
drukt u op OK. U kunt ook Bekijken, Antwoorden, Afzender bellen, Doorsturen,
Verwijderen, Alles verwijderen of Nummer opslaan in de telefoonlijst.
Concepten
De berichten die nog niet klaar zijn om te worden verzonden worden opgeslagen
in Concepten, en wachten om te worden aangepast en verstuurd.
Postvak uit
Kies deze optie om de berichten die nog moeten worden verzonden in de
telefoon of SIM-kaart te bekijken.
Na het selecteren van een bericht, kunt u op Optie drukken om uw gewenste
handeling te kiezen, zoals Bekijken, Opnieuw verzenden, Bewerken,
Verwijderen of Alles verwijderen.
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Verstuurde berichten
Deze map bevat berichten die u hebt verstuurd.
Verwijder berichten
Kies deze optie om alle berichten in de geselecteerde map te verwijderen:
Postvak in, Concepten, Postvak uit, Verstuurde berichten of Alle berichten.
Omroepberichten
De omroepberichten hebben betrekking op berichten die door de operator zijn
verstuurd (zoals weerberichten). Let op: uw operator biedt deze toepassing
mogelijk niet aan.
Let op: Deze dienst is mogelijk niet op alle netwerken beschikbaar. Voor meer
informatie over de beschikbare onderwerpen kunt u contact opnemen met de
service provider van uw netwerk.

Bericht instellingen
Ga naar dit submenu om de onderstaande zaken in te stellen:
•
•

•
•
•

Profielinstellingen
Voicemailserver: als u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u de
andere partij vragen een bericht voor u in te spreken. Ga vervolgens naar de
voicemailserver om het bericht te beluisteren. U moet zich voor deze dienst
aanmelden bij uw netwerkoperator voordat u deze dienst kunt gebruiken.
Algemene instellingen: u kunt hier Verzendrapport, Antwoord pad en Sla
verzonden bericht op in- of uitschakelen.
Geheugenstatus: geeft het gebruikte geheugen van uw SIM-kaart en
telefoon weer.
Voorkeur voor opslaan: hiermee kunt u de standaardplek kiezen (SIM of
telefoon) om uw Sms-berichten op te slaan.
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Instellingen
Het menu Instellingen biedt u verschillende mogelijkheden om de telefoon aan
te passen aan uw voorkeuren en behoeften. U kunt de instellingen ook weer
terugzetten naar de standaardwaarden.
Om dit menu te openen, drukt u op [Menu] in de standby-modus en kiest u
Instellingen.
-

-

Dubbele SIM schakeling: u kunt kiezen tussen handmatig of automatisch
schakelen tussen de twee SIM-kaarten.
Dubbele SIM instellingen: u kunt dubbele activering mogelijk maken, alleen
SIM1 geactiveerd en alleen SIM 2 geactiveerd.
Telefooninstellingen
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Tijd en datum: om uw woonplaats, tijd/datum en opmaak in te stellen.
Gepland aan/uitschakelen: U kunt een bepaalde tijd instellen wanneer de
telefoon automatisch aan of uit moet schakelen.
Taal: Stel de taal van uw voorkeur in als Engels, Frans, Spaans, Portugees,
Italiaans, Nederlands, Duits of Turks.
Gewenste invoermethode: Kies de manier van tekstinvoer die u wenst.
Weergave: U kunt de achtergrond, screensaver en weergave van datum en tijd
instellen.
Sneltoets: U kunt sneltoetsen voor veel gebruikte functies toewijzen aan
navigatietoetsen voor een snellere toegang.
Vluchtmodus: om op vluchtmodus om te schakelen.
Diverse instellingen: U kunt verschillende kenmerken van de
achtergrondverlichting van het scherm instellen.

Netwerkinstellingen
• Een netwerk kiezen
U kunt opnieuw zoeken naar een netwerk, een netwerk kiezen, en handmatige of
automatische keuze van een netwerk instellen tijdens het roamen.
• Voorkeuren

-

Veiligheidsinstellingen
De veiligheidsinstellingen beschermen uw telefoon en SIM-kaart tegen illegaal
gebruik.
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• SIM beveiligingsinstellingen
U kunt een wachtwoord activeren om uw telefoon tegen onbevoegd gebruik te
beschermen.

•
•

PIN vergrendeling: Met deze functie kunt u de SIM-kaart
vergrendelen om illegaal gebruik van uw SIM-kaarten door een ander te
voorkomen als deze gestolen zijn.
PIN wijzigen: Hiermee kunt u de Pincode wijzigen.

• Telefoonbeveiliging
• Telefoonvergrendeling: U kunt de telefoonvergrendeling inschakelen
om uw telefoon te beschermen. Als deze functie is ingeschakeld moet u
uw wachtwoord invoeren om de telefoon in te schakelen. Het standaard
wachtwoord is “0000”.
• Wachtwoord wijzigen: Hiermee kunt u het wachtwoord voor de
telefoonvergrendeling wijzigen.
• Auto Toetsenbordvergrendeling
Hiermee kunt u het toetsenbord van de telefoon vergrendelen om te
voorkomen dat u per ongeluk toetsen indrukt. Er zijn 5 mogelijkheden:
Uit, 5 seconden, 30 seconden, 1 minuut of 5 minuten.

-

Herstel fabrieksinstellingen
U kunt de oorspronkelijke instellingen herstellen voor het geval dat u
configuratieproblemen ondervindt. Maak eerst een back-up van uw gegevens. U
moet het wachtwoord invoeren om de fabrieksinstellingen te herstellen. Het
standaard wachtwoord is 1234. In dit menu voert u het wachtwoord in en drukt u
op OK om de telefoon te resetten.
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Tools
Calculator
De telefoon biedt u een rekenmachine met de basisfuncties. Om optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen uit te voeren drukt u op de bijbehorende richtingtoets.

Kalender
Kies deze functie om de kalender van de huidige maand weer te geven. U kunt
kiezen uit de volgende mogelijkheden: Ga naar datum, Ga naar vandaag, Ga
naar weekweergave, Ga naar maandweergave.

Alarm
Met deze functie kunt u het alarm op een bepaalde tijd af laten gaan. De alarmklok
werkt ook als de telefoon uitgeschakeld is. Uw telefoon heeft de volgende
mogelijkheden:

•
•
•
•
•

Aan/Uit: in- of uitschakelen van de alarmklok.
Pas alarm aan: stel de alarmtijd in.
Herhalen: kies het belsignaal: Eenmalig, Iedere dag of Aangepast.
Snooze: stel in na hoeveel tijd het belsignaal opnieuw moet afgaan
Type belsignaal: kies het type belsignaal.
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Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de telefoon, voer dan de
volgende eenvoudige controles uit voordat u contact opneemt met de
klantendienst van de serviceproviders.
Problemen

Oorzaken en oplossingen

•
Kan de telefoon •
niet inschakelen
•
•

Kan
geen
verbinding met •
een
netwerk
maken
•
Slechte
geluidskwaliteit
van het gesprek

Standby-tijd
kort

•
•

Druk op navigatietoetsen om het volume te vergroten.
Slechte ontvangst. Controleer de signaalsterkte die op
het scherm wordt weergegeven.

•

Als er geen verbinding met een netwerk kan worden
gemaakt, blijft de telefoon zoeken naar een basisstation.
Dit verbruikt veel van de batterij en vermindert de
standby-tijd. Ga naar een plek met een sterker signaal of
schakel uw telefoon tijdelijk uit.
Vervang de batterij.
Zorg ervoor dat de chips van de SIM-kaart niet
beschadigd zijn; gebruik een schone doek om ze af te
vegen.
Zorg dat de SIM-kaart juist geplaatst is.
SIM-kaart is ongeldig. Neem contact op met
serviceprovider.

te

•
•
SIM-kaart fout

Houd de Einde-toets lang ingedrukt.
Controleer of de batterij juist geplaatst is. U kunt de
batterij eruit halen, en deze na een aantal seconden weer
terugplaatsen.
Controleer of de batterij leeg is.
Signaal is te zwak, probeer het op een andere plaats met
een sterker signaal nog eens.
De mobiele telefoon kan buiten de dekking van het
netwerk zijn.
SIM-kaart is ongeldig; neem contact op met uw
netwerkaanbieder.

•
•
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•
Kan niet bellen

•
•
•
•

Kan niet gebeld
worden

•
•
•

Zorg dat het nummer dat u belt beschikbaar is, en dat u
de beltoets indrukt.
Zorg dat u genoeg beltegoed heeft om te kunnen bellen.
Zorg dat de SIM-kaart geldig is.
Vaste keuze of gesprek geblokkeerd functie is
ingeschakeld.
Schakel vaste keuze en gesprek geblokkeerd uit.
Zorg ervoor dat uw telefoon verbinding met een
netwerk heeft (controleer of het netwerk te druk of
ongeldig is).
Zorg ervoor dat u genoeg beltegoed heeft om gebeld te
kunnen worden.
Zorg dat de SIM-kaart geldig is.
Annuleer instellingen voor doorschakelen van
gesprekken en blokkeren van binnenkomende
gesprekken.
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