Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelmobile.com en downloadt
u de volledige gebruiksaanwijzing. Bovendien kunt u op de website ook antwoorden vinden op
veelgestelde vragen en nog veel meer.

Opmerking:
Dit is een gebruiksaanwijzing voor Alcatel 3080G.
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Als u de tool voor het updaten van software wilt downloaden, gaat u naar:
https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/
Uw serienummers of IMEI opzoeken
U vindt uw serienummer of International Mobile Equipment Identity
(IMEI) op het verpakkingsmateriaal. Of druk op de telefoon op *#06#. of
Instellingen > Regelgeving en veiligheid > IMEI.
Garantieservice verkrijgen
Volg eerst het advies in deze handleiding. Controleer vervolgens de
hotlines en informatie van het reparatiecentrum via:
https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/
Juridische informatie bekijken
Ga op de telefoon naar Instellingen > Info > Privacy- en
gebruikersvoorwaarden
Andere Alcatel-apps gebruiken
Ga naar:
https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/
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Dit product voldoet aan de geldende
nationale SAR-grenswaarden van 2,0
W/kg voor hoofd en lichaam en 4,0 W/
kg voor ledematen. U kunt de specifieke
maximum SAR-waarden vinden in het
www.sar-tick.com
gedeelte Elektromagnetische Straling.
Wanneer u het apparaat draagt of
gebruikt terwijl u het op uw lichaam
draagt, moet u een goedgekeurd
accessoire, zoals een houder, gebruiken
of anderszins zorgen voor een afstand
van 5 mm tot het lichaam om te voldoen
aan de vereisten voor blootstelling aan
radiogolven. Houd er rekening mee dat
het apparaat radiogolven kan uitzenden,
ook als u niet belt.
UW GEHOOR BESCHERMEN
Om mogelijke schade aan uw gehoor te

voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij
een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer
u het apparaat in de buurt van uw oor houdt
terwijl de luidspreker wordt gebruikt.
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Adviezen voor veilig gebruik������
Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw
telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik
of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze
handleiding.

VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een
mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar
kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van
een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom
adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet
te gebruiken.
Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het
rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik
van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige
landen verboden.
De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen
veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld
het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u
om:
- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van
de airbags te leggen.
-
bij de fabrikant of de dealer te informeren of
de elektronische systemen in de auto goed zijn
6

afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

GEBRUIK:

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd
even uit.
Schakel de telefoon uit als u aan boord van een
vliegtuig gaat.
In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan,
behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net
als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen
mobiele telefoons andere draadloze elektrische of
elektronische apparaten storen.
Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid
bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd
u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die
gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots,
benzinestations of chemische fabrieken en op andere
plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing
bestaat.
Als de telefoon aan staat, moet het altijd op ten
minste 15 cm afstand van medische apparaten worden
gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen,
insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het
bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het
eventueel aanwezige apparaat zit.
Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om
de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon
aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van
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de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge
geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen
veroorzaken.
Raadpleeg uw dokter en de apparaatfabrikant om te
bepalen of het gebruik van uw telefoon storing kan
veroorzaken in de werking van uw medische apparaat.
Volg alle waarschuwingen om draadloze apparaten zoals
uw telefoon en andere radioapparatuur uit te schakelen
op locaties met een mogelijk explosieve omgeving.
Gebieden met mogelijke explosieve omgevingen zijn
tankplaatsen, benedendeks op schepen, overdrachts- of
opslagfaciliteiten van benzine of chemicaliën, gebieden
waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals korrels, stof
of metaalpoeders bevat.
Schakel uw mobiele telefoon of draadloze apparaat
uit in een gebied waar explosieven worden gebruikt,
of in gebieden waar aangegeven staat dat "zender/
ontvangers" of "elektronische apparaten" dienen te zijn
uitgeschakeld om storingen in ontstekingsmechanismen
te voorkomen.
Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of
accessoires gebruiken of hiermee spelen.
Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat
in de telefoon stoffen aanwezig zijn die een allergische
reactie kunnen veroorzaken.
Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in
een stofvrije omgeving.
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Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)
omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van
vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant
adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van
0°C tot + 40°C.
Bij temperaturen boven 40°C kan de schermweergave
verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard
en niet ernstig.
In bepaalde situaties kunnen alarmnummers
onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg
daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een
alarmnummer kunt bellen.
Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf
om de telefoon te ontmantelen of te repareren.
Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en
probeer niet om deze te buigen.
Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm
beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen
te voorkomen.
Beschilder uw mobiele telefoon niet.
Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden
aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun
dochterondernemingen en die compatibel zijn met
uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun
dochterondernemingen aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het
gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke
gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze
ook op papier bij.
Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen
of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of
videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die
mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als
u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent
flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is
het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw
telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw
telefoon gebruikt.
Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen
te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik
van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het
gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een
van de volgende verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen
van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde
bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo
veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:
- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u
moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat
u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen
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vermoeid raken of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de
klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na
het spelen aanhouden.
Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een
onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders,
nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de
aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking,
het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen
aan spieren of gewrichten te voorkomen.

ACCU:

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw
mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke
regels die in uw land (of een ander land) gelden.
Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng
verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen
te maken van mensen en hun omgeving en om deze
te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat
wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke
levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo
nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen
voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken
of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto
van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de
verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals
de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist
gebruik van de mobiele telefoon.

Conform luchtvaartregelgeving is de batterij van uw
apparaat niet opgeladen. Laad deze eerst op.
Controleer voordat u de accu uit de telefoon haalt of de
telefoon is uitgeschakeld.
Voor het gebruik van de accu gelden de volgende
aanwijzingen:
- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische
stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en
schadelijke dampen vormen.
-
U moet de accu niet doorboren, demonteren of
kortsluiten.
- U moet de accu niet verbranden, weggooien met het
huisvuil en of blootstellen aan temperaturen hoger
dan 60 °C.
Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke
milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel
waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde
accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCL
Communication Ltd. en/of hun dochterondernemingen.
	
Als dit symbool op uw telefoon, de accu of
accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze
afdankt - inleveren bij een speciaal
inzamelingspunt voor gescheiden verwerking.
Dat zijn bijvoorbeeld:
-
gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale
bakken voor dit type afval.
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PRIVACY:

- inzamelbakken op de verkooppunten.
Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen
schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het
materiaal opnieuw kan worden gebruikt.
Landen binnen de Europese Unie:
U kunt dit type afval gratis inleveren op deze
inzamelpunten.
Alle producten die zijn voorzien van het symbool
met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze
inzamelingspunten worden ingeleverd.
Landen buiten de Europese Unie:
Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden
afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die
is voorzien van het symbool met de doorgehaalde
vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil.
Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat
het materiaal kan worden gerecycled.
LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE
VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE
ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT,
MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE
VOORSCHRIFTEN.

kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming
met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de
elektrische specificaties per land kunnen verschillen,
werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht
mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden
gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.
Model: PA-5V550mA-006 / PA-5V550mA-015
/ PA-5V550mA-005 / PA-5V550mA-029 /
CY050055EU-L / CY050055UK-L
Invoervoltage: 100~240 V
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitvoervoltage: 5,0 V
Uitgangsspanning: 0,55 A
Uitgangsvermogen: 2,75 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: 69,0%
Stroomverbruik bij geen lading: 0,08 W

Elektromagnetische Straling������

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij
temperaturen tussen 0 en 40°C.
De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon
voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden
gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan
de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van
Europese richtlijn 2014/53/EU (RED). De bescherming
van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers
en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze
richtlijn.
DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE

13

14

LADERS

RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN
RADIOGOLVEN.
Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger.
Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de
limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen)
die worden aanbevolen in internationale richtlijnen.
Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke
wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten
een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle
personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd
of gezondheidstoestand.
De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten
wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific
Absorbtion Rate).
De SAR-limiet voor mobiele
apparaten is 2 W/kg voor gebruik bij het hoofd en
dragen op het lichaam en 4 W/kg voor gebruik op de
ledematen.
Bij tests voor SAR worden de standaardposities
gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle
frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane
energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de
ICNIRPrichtlijnen voor de apparaatmodellen zijn:
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De hoogste SAR-waarde voor dit model en
omstandigheden waaronder deze is vastgelegd
SAR-waarde bij gebruik
GSM 900
1,48 W/kg
tegen het hoofd
SAR-waarde indien gedragen
LTE Band 28 1,66 W/kg
op het lichaam (5 mm)
SAR-waarde indien gedragen
LTE Band 7 3,31 W/kg
op de ledematen (0 mm)
Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst
toegestane energieniveau, kan het werkelijke SARniveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager
liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het
apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende
energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt
dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.
Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe
lager de bijbehorende SAR-waarde.
Het testen van de SAR-waarde indien het
apparaat wordt gedragen op het lichaam, is
uitgevoerd met een scheidingsafstand van 5 mm.
Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling
aan radiogolven terwijl het product op het lichaam
wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op
deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als
u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u
ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal
bevat en dat de telefoon zich op ten minste de
aangegeven afstand van het lichaam bevindt.
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Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie
WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration
hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en
hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree
apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt
van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen
of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.
Ga naar www.alcatelmobile.com. voor meer informatie.
Nadere informatie over elektromagnetische velden en
de volksgezondheid is te vinden op de website http://
www.who.int/peh-emf.
Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne.
Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet
aanraken of beschadigen.
Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende
functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere
posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen
voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik
met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een
ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat
het gebruikte product geen metaal bevat en dat de
telefoon ten minste 5 mm uit de buurt van uw lichaam
is geplaatst.
Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke
gegevens worden gedeeld met het hoofdapparaat.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke
gegevens te beschermen, deze niet te delen met nietgeautoriseerde apparaten of apparaten van derden die
17

zijn verbonden met uw apparaat. Producten met Wi-Fifuncties moet u alleen verbinden met vertrouwde
Wi-Fi-netwerken. Als u uw product gebruikt als hotspot
(waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken.
Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde
toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw product kan
persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties,
inclusief een SIM-kaart, geheugenkaart en ingebouwd
geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens
verwijdert of wist voordat u uw apparaat recyclet,
retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates
zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde
bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op
de prestaties van uw product en/of toegang hebben
tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens,
oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.
Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication
Ltd. worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde
wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor
deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL
Communication Ltd. van toepassing zijnde technische
en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke
gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen nietgeautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld
verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke
gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een
beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot
(i) de beschikbare technische mogelijkheden,
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(ii) de kosten voor het implementeren van de
maatregelen,
(iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van
de persoonlijke gegevens, en
(iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke
gegevens.
U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment
openen, controleren en bewerken door u aan te melden
op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te
gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als
u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of
verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen
van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen
uitvoeren.

LICENTIES��������������������������������������
Het microSD-logo is een handelsmerk.
De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's
zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en
worden door TCL Communication Ltd. en zijn
dochterondernemingen in licentie gebruikt.
Andere handelsmerken en handelsnamen
zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
Alcatel 3080G Bluetooth-Declaratie-ID
D049911

Algemene informatie....................
• Internetadres: www.alcatelmobile.com.
• Klantenservice: zie de folder "TCL Communication
Services" of kijk op onze website.
• Fabrikant: TCL Communication Ltd.
• Adres: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East
Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong
Kong.
Op onze website vindt u ook een overzicht van de
meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. U
kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.
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Deze radioapparatuur werkt met de volgende
frequentiebanden en maximale radiofrequentieenergie:
GSM 900: 34 dBm
GSM 1800: 31 dBm
UMTS B1(2100): 24 dBm
UMTS B8 (900): 23.5 dBm
LTE FDD B1/3/8 (2100/1800/900): 24,5 dBm
LTE FDD B7 (2600): 22,5 dBm
LTE FDD 20/28 (800/700): 24 dBm
Bluetooth 2,4GHz band: 5,5 dBm
Hierbij verklaart TCL Communication Ltd. dat het
type radio-apparatuur Alcatel 3080G voldoet aan
richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres: http://www.alcatelmobile.
com/EU_doc.
De beschrijving van accessoires en onderdelen,
waaronder software, die het mogelijk maken
dat de radioapparatuur werkt zoals bedoeld,
kan worden gevonden in de volledige tekst van
de EU-conformiteitsverklaring op het volgende
internetadres: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.
(1)
• Beveiliging tegen diefstal
Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het

serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket
van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen
van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te
noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt.
Voer de cijfercombinatie *#06# in om het nummer
te zien.Bewaar het nummer op een veilige plaats.
De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij
eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van
dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en
daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen,
ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon
wordt geplaatst.
Disclaimer
In sommige gevallen kunnen er vanwege de
softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale
diensten van uw provider verschillen bestaan tussen
beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke
werking van de telefoon.
TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk
voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor
potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid
ligt geheel bij de provider.

(1) Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of
de service beschikbaar is.
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1

Uw mobiele telefoon.............

1.1 Toetsen en aansluitingen
2
1

3

1
4
5
6

2
3
7
8

9

4
1. Middenfunctietoets
• Optie bevestigen (het midden van de toets
indrukken)
• Indrukken: toegang tot de app-lijst (Startscherm)

1. Headsetaansluiting
2. Camera

2. Linkerfunctietoets

3. Flits

3. Oproeptoets
• Oproep beantwoorden/bellen
• Indrukken: oproeplijst openen (vanuit Standbyscherm)

4. USB-poort
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4. Rechterfunctietoets
5. Beëindigingstoets
• Ga terug naar het vorige scherm of sluit een
dialoogvenster of optiemenu.
• Indrukken: oproep beëindigen
6. Navigatietoets
• Ga naar de menu's bovenaan, onderaan, links of
rechts.
• Indrukken (vanuit Stand-byscherm):
• Omhoog/omlaag: om volumeaanpassing weer te
geven
• Rechts: om Profielen weer te geven
• Links: om Berichten weer te geven
7. "5"-toets
• In stand-byscherm:
• Indrukken: "5" invoeren
• Lang indrukken: zaklamp aan-/uitzetten
8. "*"-toets
• In stand-byscherm:
• Indrukken: "*" invoeren
• Lang indrukken: scherm vergrendelen
• In Bewerkingsmodus:
• Indrukken: om symbolen in te voeren
25

9. "#"-toets
• Stand-byscherm
• Indrukken: "#" invoeren
• Lang indrukken: Trillen in-/uitschakelen
• In bewerkingsmodus
• Indrukken: de invoermethode wijzigen

1.2 De telefoon gebruiksklaar maken
1.2.1 Instellen
De SIM-/microSD-kaart plaatsen of verwijderen.
Plaats de SIM-kaart met de chip naar beneden gericht
en schuif deze in de houder. Controleer of de kaart
goed in de telefoon is geplaatst. Als u de kaart wilt
verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar
buiten.
Schakel uw telefoon uit voordat u de SIM-/microSDkaart plaatst of verwijdert.
Opladen van de accu
Sluit de acculader aan op uw telefoon en het stopcontact.
• Gebruik niet te veel kracht wanneer u de stekker in
het stopcontact steekt.
• Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de
oplader aansluit.
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• Het stopcontact moet dichtbij en goed bereikbaar
zijn. Gebruik geen verlengsnoeren.

1.2.2 De telefoon inschakelen
Houd de Eind-toets ingedrukt tot de telefoon wordt
ingeschakeld als u uw telefoon wilt aanzetten. Het
duurt een paar seconden voordat het scherm oplicht.
Ontgrendel uw telefoon met een wachtwoord voordat
het Startscherm kan worden weergegeven als u een
schermvergrendeling hebt ingesteld bij Instellingen.
Uw telefoon voor het eerst instellen
Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, moet
u de volgende opties instellen:
• Selecteer de taal van de telefoon en druk vervolgens
op de Rechterfunctietoets om door te gaan.
Zelfs wanneer er geen SIM-kaart is geïnstalleerd, wordt
uw telefoon ingeschakeld en kunt u gebruikmaken van
bepaalde functies van de telefoon.

1.2.3 De telefoon uitschakelen
 ntkoppel uw oplader wanneer de accu volledig
O
is opgeladen en schakel Bluetooth uit om
stroomverbruik en energieverspilling te beperken.
In Instellingen kunt u ook de helderheid van het
scherm verminderen en de tijd inkorten voordat
het scherm in de slaapstand gaat.

27

Houd de Eind-toets ingedrukt om uw telefoon uit te
schakelen.
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1.3 Startscherm

1.4.1 Statusbalk (1)
1

1

De Statusbalk verschijnt bovenaan uw Startscherm.
Pictogrammen geven de status van uw telefoon aan
en nieuwe meldingswaarschuwingen verschijnen in de
Statusbalk.

Statusbalk
• Statusmeldingen

1.4 App-lijst
Druk op de Linkerfunctietoets of Middenfunctietoets
in het Startscherm om de App-lijst weer te geven.

Nieuw bericht of
multimediabericht

Geen SIM-kaart
geïnstalleerd

Stille modus

Alarm is
ingesteld

SD-kaart
geïnstalleerd

Bluetooth is
aan

Sterkte van
het ontvangen
netwerksignaal

Verbonden met
headset

Vliegtuigmodus

Nieuwe
voicemail

1.4.2 Achtergrond Startscherm wijzigen
• Druk in het Startscherm op de Middenfunctietoets,
selecteer het pictogram van Instellingen
en
(1)
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De pictogrammen en illustraties in deze handleiding
dienen alleen ter informatie.
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druk vervolgens op de Navigatietoets voor het
selecteren van Toestelinstelling > Weergave >
Achtergrondinstellingen > Statische achtergrond of
Meer afbeeldingen.
• Selecteer een nieuwe afbeelding en druk op de
Linkerfunctietoets om op te slaan. Na het afsluiten
wordt de nieuwe afbeelding op uw Startscherm
weergegeven.

2

Oproeplijsten.....................

2.1 Bellen
Kies het gewenste nummer, druk op de Oproeptoets om
de oproep te plaatsen, of druk op de Rechterfunctietoets
om een contact te selecteren uit Contacten. Gebruik
de omhoog- of omlaagfunctie van de Navigatietoets
om het gewenste contact te selecteren en druk op de
Oproep-toets. Als u een fout maakt, kunt u de onjuiste
cijfers verwijderen door op de Linkerfunctietoets te
drukken. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de
Eind-toets.
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Internationaal bellen
Als u een internationale oproep wilt plaatsen, drukt u
tweemaal op
om '+' in te voeren, voert u vervolgens
de landcode en het volledige telefoonnummer in en
drukt u tot slot op de Oproeptoets.
Noodoproep plaatsen
Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent,
kunt u het alarmnummer kiezen en op de Oproeptoets
drukken om het te bellen.
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2.2 Een oproep beantwoorden of
weigeren

3

Contacten..........................

3.1 Toegang tot Contacten
Via Contacten hebt u snel en gemakkelijk toegang tot
de contactpersonen die u wilt bereiken.
U krijgt als volgt toegang tot deze functie:
• druk op de Middenfunctietoets in het Startscherm
en selecteer Contacten.
• druk op de Rechterfunctietoets in het Startscherm.
Wanneer u een oproep ontvangt:
• Druk op de Linkerfunctietoets of Oproeptoets om te
beantwoorden.
• Druk op de Rechterfunctietoets of Eind-toets om te
weigeren.

2.3 Voicemail beluisteren (1)
• Houd
ingedrukt om voicemail te bellen.
• Volg de aanwijzingen om uw voicemailaccount in te
stellen.

(1)

Neem contact op met uw netwerkprovider om te
controleren of de service beschikbaar is.
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3

1

2

1

D
 ruk op de Linkerfunctietoets om toegang te
krijgen tot meer opties.

2

D
 ruk op de Middenfunctietoets om toegang te
krijgen tot contactdetails.

3

D
 ruk op de Rechterfunctietoets om terug te keren
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naar het Startscherm.

3.2 Een contact toevoegen
Selecteer in het scherm met uw contactenlijst Contacten
toevoegen of druk op de Linkerfunctietoets voor het
selecteren van Opties > Nieuw om nieuwe contacten
toe te voegen met gedetailleerde informatie.

3.4 Een contact verwijderen
Druk in het scherm met uw contactenlijst op de
Linkerfunctietoets voor toegang tot Opties, selecteer
Verwijderen en druk op de Middenfunctietoets om te
verwijderen.
Wanneer u klaar bent, drukt u op de Linkerfunctietoets
om op te slaan.

3.3 Contacten bewerken
Selecteer een contact, druk op de Middenfunctietoets
voor toegang tot Details, selecteer Opties > Bewerken
en druk op de Middenfunctietoets om te bewerken.

3.5 Beschikbare opties
Vanuit de contactenlijst hebt u toegang tot de volgende
opties:
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Oproep

Middenfunctietoets in het Startscherm en selecteert
u Agenda.

Bel het geselecteerde contact.

4.1 Multimodusweergave

Nieuw bericht
Stuur een SMS/MMS naar een
contactpersoon vanuit Contacten.

geselecteerde

Importeren/Exporteren
• Contacten importeren

U kunt de Agenda weergeven in Dag-, Week- of
Maandweergave. Druk op de Linkerfunctietoets en
selecteer Opties om uw Agenda-weergave te wijzigen.
Dagweergave

Weekweergave
Maandweergave

	
Contacten importeren naar uw telefoon of SIMkaart.
• Contacten exporteren
	Contacten exporteren vanuit uw telefoon of SIMkaart.
Meer
• Snelkeuzecontacten instellen
	Stel een of meer snelkeuzecontacten tegelijk in.

4.2 Een nieuwe gebeurtenis toevoegen

4

Voor toegang tot deze functie drukt u op de

Druk op de Linkerfunctietoets om een nieuwe
gebeurtenis uit een Agenda-weergave toe te voegen.
• Vul alle informatie in die vereist is voor deze nieuwe
gebeurtenis. Als de gebeurtenis de hele dag duurt,
kunt u Gebeurtenis voor hele dag selecteren.
• Wanneer u klaar bent, drukt u op de Linkerfunctietoets
om op te slaan.
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Agenda..............................

Gebruik de Agenda om belangrijke vergaderingen,
afspraken enzovoort bij te houden.

Meer belangrijke opties zijn beschikbaar door te
drukken op de Linkerfunctietoets in het hoofdscherm
van de Agenda:
• Ga naar datum

op de middenfunctietoets om respectievelijk +, -, ×, ÷
en = te selecteren.

	
Om naar elke gewenste datum te gaan.
• Gebeurtenissen weergeven

Na het koppelen kunt u binnen een beperkt bereik
gegevens zoals video's, afbeeldingen en audio,
uitwisselen met andere apparaten waarop Bluetooth
wordt ondersteund.

	Druk op de Middenfunctietoets om de gebeurtenissen
weer te geven die u hebt toegevoegd aan de Agenda.

4.3 Herinnering voor gebeurtenis
Als een herinnering is ingesteld voor een gebeurtenis,
wordt de aankomende gebeurtenis op het scherm
weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt
bereikt.

5

Extra.....................................

5.1 Alarm
Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker
met sluimerfunctie. U kunt maximaal vijf alarmen
instellen met verschillende wektijden.

5.3 Bluetooth

5.4 Eenheidsomzetting
Eenheidsomzetting biedt ondersteuning voor het
converteren van gewichten en afstanden.

5.5 Oproepfilter
Met deze functie kunt u een zwarte lijst voor oproepen
maken.
Vanuit het scherm Oproepfilter zijn de volgende opties
beschikbaar:
Zwarte lijst
U kunt op de volgende manieren contacten aan de
zwarte lijst toevoegen:
1. Vanuit Zwarte lijst > Opties > Nieuw

5.2 Calculator
Druk op de toetsen omhoog, omlaag, links, rechts en

- Voer een naam en nummer in of druk op OK om één
contactpersoon per keer uit de Contactenlijst te
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selecteren en druk vervolgens op de Linkerfunctietoets
om op te slaan.
2. Vanuit Zwarte lijst > Opties > Contacten importeren
- Selecteer en markeer de contactpersonen één voor
één, of markeer alle contactpersonen tegelijk via Opties
> Alles markeren
- Opties > OK
Instellingen
De oproep- en berichtfuncties in-/uitschakelen voor
contactpersonen in uw zwarte lijst.

5.6 Zaklamp
De zaklamp in-/uitschakelen.

5.7 Wereldklok
De eerste klok geeft de tijd weer op basis van uw
locatie wanneer u de telefoon instelt. U kunt andere
steden toevoegen om de tijd in hun tijdzones weer te
geven.

5.8 Spraakalarm
Met dit menu kunt u een spraakbestand maken en
instellen als alarm.
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5.9 SIM Toolkit
Deze telefoon ondersteunt diverse servicefuncties. De
specifieke items zijn afhankelijk van uw SIM-kaart en
het netwerk. Het servicemenu wordt automatisch aan
het menu van de telefoon toegevoegd indien dit wordt
ondersteund door uw netwerk en SIM-kaart.
Opmerking: Neem contact op met uw lokale
netwerkbeheerder voor bijbehorende kosten en de
configuratiedetails.

6

Berichten............................

Gebruik de berichtenfunctie om tekstberichten (SMS)
en multimediaberichten (MMS) te verzenden en te
ontvangen.

6.1 Berichten schrijven
• Druk op de Middenfunctietoets in het Startscherm
en selecteer Berichten.
• Druk op de Linkerfunctietoets om tekstberichten te
schrijven.
• Geef het telefoonnummer van de ontvanger op in
de balk Aan of druk op de Middenfunctietoets om
ontvangers toe te voegen.
• Druk op de balk Tekstbericht om de tekst van het
42

bericht in te voeren.
• Druk op de Middenfunctietoets of Linkerfunctietoets
om uw berichten te verzenden.

6.2 Een multimediabericht verzenden
Met MMS kunt u videoclips, afbeeldingen, foto's,
contacten en geluiden verzenden. Selecteer Opties
> Toevoegen in het scherm Bericht en selecteer de
bijlage.
Een SMS wordt automatisch geconverteerd naar MMS
wanneer mediabestanden (afbeeldingen, video's, audio
enzovoort) als bijlage worden toegevoegd.

6.3 Een bericht typen
In
de
bewerkingsmodus
is
Engels
de
standaardinvoermethode. U kunt op het Toetsenblok
drukken om de invoermethode te wijzigen voor toegang
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tot de nummers 1, 2, 3... of u kunt de bijbehorende
toets lang indrukken om het nummer te krijgen dat u
wilt.
U kunt tekst invoeren met behulp van voorspellende
tekstinvoer of u kunt drukken op # om u gewenste
tekstinvoer in te stellen.
• Voor normale tekstinvoer drukt u herhaaldelijk op
een cijfertoets, 2-9, tot het gewenste teken wordt
weergegeven. Als de volgende letter zich onder
dezelfde toets bevindt als de huidige letter, druk
dan herhaaldelijk op de toets totdat de cursor wordt
weergegeven.
• Druk op de
-toets om te schakelen tussen de
modi "abc--> ABC--> 123".
• Als u interpunctie of een speciaal teken wilt invoegen,
drukt u op de toets
.
• Als u eerder getypte letters of symbolen wilt
verwijderen, drukt u op de Rechterfunctietoets om
ze één voor één te verwijderen.

6.4 Instellingen
SMS-instellingen
• Berichtencentrum
U kunt het nummer van het berichtencentrum hier
bekijken.
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• Geldigheidsperiode van een bericht
U kunt de geldigheidsperiode van een bericht instellen
op 1 uur, 6 uur, 24 uur, 72 uur, 1 week of Maximum.
• Statusrapport
U kunt ervoor kiezen de statusrapporten in of uit te
schakelen.
• Antwoordpad
Vink het aankruisvakje aan om het antwoordpad in te
schakelen.
• Tekencode
U kunt de tekencode instellen als 7 bit, 8 bit, UCS2 of
Auto.
• Voorkeur opslaglocatie
Stel het pad in voor de locatie van uw opgeslagen
berichten.
• SMS voor exporteren
Stel het SMS-pad in waaruit u wilt exporteren.
• Automatische handtekening
Selecteer als u een automatische handtekening aan uw
berichten wilt toevoegen.
• Handtekening
Voer uw handtekening in.
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MMS-instellingen
• MMS-account
Selecteer uw data-account voor multimediaberichten.
• Ontvangstopties
U kunt de ontvangstopties instellen.
• Verzendopties
U kunt de verzendopties instellen.
• Bestandsopslag
U kunt het pad voor de locatie van opgeslagen MMSbestanden instellen.
• Audio afspelen
U kunt instellen of u audiobestanden wilt afspelen.
• Standaard herstellen.
Herstel de standaardinstellingen van uw telefoon.

7

Multimedia........................

7.1 Galerij
Galerij wordt gebruikt als mediaspeler om foto's te
bekijken. Bovendien is een serie verdere bewerkingen
van foto's en video beschikbaar waar u uit kunt kiezen.
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Voor toegang tot deze functie drukt u op de Midden
functietoets in het Startscherm en selecteert u
Multimedia > Galerij.

3

1

2

1

D
 ruk op de Linkerfunctietoets om toegang te
krijgen tot meer opties.

2

D
 ruk op de Middenfunctietoets om de geselecteerde
foto te bekijken.

3

D
 ruk op de Rechterfunctietoets om terug te keren
naar Multimedia.

Uw foto wijzigen

Meer opties zijn beschikbaar door te drukken op de
Linkerfunctietoets in het fotoscherm:
• Instellen als achtergrond
	Hiermee kunt u de foto als achtergrond instellen.
• Screensaver
	Hiermee kunt u de foto als screensaver instellen.
• Instellen als pictogram van een contact
	Hiermee kunt u per contactpersoon de foto
instellen.
• Verwijderen
	Verwijder de geselecteerde foto.
• Delen
	Deel de foto via MMS of Bluetooth.
• Naam wijzigen
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	Hiermee kunt u de naam van de foto wijzigen.
• Diavoorstelling
	Indrukken om de foto's in uw Galerij te bekijken als
diavoorstelling.
• Zoomen
	Druk op de Middenfunctietoets om de foto in te
zoomen en op de Linkerfunctietoets om de foto uit
te zoomen.
• Details
	Foto-informatie weergeven zoals naam, grootte,
afbeeldingstype enzovoort.

7.2 Recorder
Gebruik deze functie om audiobestanden op te nemen.
De telefoon ondersteunt WAV en AMR. Wanneer deze
is voltooid, wordt het bestand automatisch opgeslagen
in Audio.

8

Mijn bestanden................

Voor toegang tot deze functie drukt u op de Midden
functietoets in het Startscherm en selecteert u Mijn
bestanden.
Uw telefoon biedt interne opslagruimte waarin u
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bestanden kunt beheren en ondersteunt ook een
microSD-kaart. De inhoud van de microSD-kaart kan
worden bewerkt. U kunt nieuwe mappen maken en
de details en bestanden in deze mappen verwijderen,
bewerken, zoeken, markeren en bekijken.

9

Camera...............................

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera om
foto's te maken en video's op te nemen.

9.1 Camera
Voor toegang tot deze functie drukt u op de Midden
functietoets in het Startscherm en selecteert u
Camera.
Een foto maken
Het scherm fungeert als zoeker. Positioneer het
object of het landschap in de beeldzoeker en druk
op de Middenfunctietoets om foto's te nemen
die automatisch worden opgeslagen of druk op de
om op te slaan.
Linkerfunctietoets

9.2 Video
Een video opnemen
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• Druk op de rechterzijde van de Navigatie-toets
om vanuit Cameramodus te schakelen naar
Videomodus.
• Druk op de Middenfunctietoets om een video op te
nemen.
• Wanneer u klaar bent, drukt u op de Linkerfunctietoets
om op te slaan. U kunt het bestand bekijken door
Opties > Videomap bekijken te selecteren.

10

Instellingen.....................

Voor toegang tot deze functie drukt u op de
Middenfunctietoets in het Startscherm en selecteert
u Instellingen.

10.1 Toestelinstelling
Als u de toestelinstellingen wilt aanpassen, selecteert
u Toestelinstellingen. U ziet Scherm, Tijd & datum,
Widgetbalk Automatisch in- en uitschakelen,
Taalinstellingen.
• Scherm
Met deze functie kunt u de instellingen van
de Achtergrond selecteren, en screensavers,
contrast, achtergrondverlichting en tijd van de
achtergrondverlichting van het toetsenblok instellen.
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• Tijd & datum
Hiermee kunt u de datum- en tijdinstellingen wijzigen,
waaronder 12/24-uursindeling en datumindelng (JaarMnd-Dag/Mnd-Dag-Jaar/Dag-Mnd-Jaar). U kunt er
ook voor kiezen de tijdweergave automatisch bij te
werken door Instellingen bijwerken > Tijd automatisch
bijwerken te selecteren.
• Widgetbalk
Selecteer Aan/uit om de weergave van widgets op het
hoofdscherm te activeren of te deactiveren. Ga naar
Widgets bewerken om de widgets te kiezen die u wilt
weergeven op het hoofdscherm.
• Automatisch in-/uitschakelen
Hier kunt u de in-/uitschakeltijden instellen.
• Taalinstellingen
Kies de weergavetaal voor berichten hier. In dit menu
kunt u weergavetaal en invoertaal kiezen.

10.2 Oproepinstellingen
• Oproep doorgeschakeld
U kunt de oproepdoorschakeling naar voicemail of
naar een bepaald nummer activeren, annuleren of
bevestigen. De volgende configuraties zijn mogelijk:
Oproepdoorschakeling onvoorwaardelijk: systematisch
doorschakelen van al uw gesprekken.
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Oproepdoorschakeling bij bezet: : als uw lijn bezet is, als
u niet opneemt of als u zich buiten het netwerkbereik
bevindt.
Oproepdoorschakeling bij niet beantwoorden: als u
niet wilt beantwoorden.
Doorschakelen bij onbereikbaar
Alle doorschakelingen annuleren
• Wachtende oproep
De melding van de tweede inkomende oproep door
middel van een pieptoon activeren/deactiveren.
U kunt ook de status van wachtende oproepen
controleren.
• Oproepblokkering
De volgende configuraties zijn mogelijk:
Alle uitgaande oproepen
Alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
Alle inkomende oproepen
Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd.
Inkomende oproepen tijdens roaming
Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd tijdens
roaming.
Uitgaande oproepen tijdens roaming
Uitgaande internationale oproepen behalve oproepen
naar het land van uw abonnement worden geblokkeerd.
Alle blokkeringen annuleren
Alle oproepblokkeringen uitschakelen.
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Wachtwoord wijzigen
Het oorspronkelijke wachtwoord voor de
oproepblokkering wijzigen voor het activeren van
oproepblokkering.
Nummerweergave uitschakelen
U kunt ervoor kiezen nummerweergave uit te
schakelen, uw nummer te tonen of nummerweergave
per netwerk weer te geven.
• Meer
In dit menu kunt u Herinnering van de oproeptijd
in minuten, beantwoorden via SMS na afwijzing en
Spraakoproepen automatisch opnemen activeren/
deactiveren.

10.3 Profielen
Met dit menu kunt u de geluidsmodus instellen op
Algemeen, Stil, Trillen of Vliegtuigmodus.

10.4 Netwerkinstellingen
• Netwerkselectie
De netwerkverbinding kan worden omgeschakeld
tussen Automatisch en Handmatig.
• Voorkeursnetwerktype
U kunt 4G/3G/2G Auto, 3G/2G Auto, 2G of 3G
selecteren als uw voorkeursnetwerktype.
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• Netwerkinformatie
U kunt de netwerkinformatie hier bekijken.

10.5 Verbindingen
• Netwerkaccount
U kunt uw netwerkaccount instellen.
• Mobiele data
U kunt dataverbinding in/uitschakelen afhankelijk van
uw behoeften.
• Dataroaming
Datadiensten kunnen worden gebruikt tijdens het
gebruik van roaming in het buitenland.
• Reset SIM-provider
SIM-provider resetten.

10.6 Beveiliging
U kunt uw telefoon beveiligen door deze te activeren
en de PIN-code en het wachtwoord te wijzigen (de
oorspronkelijke code is 1234). Met deze functie kunt u
uw telefoon ook vergrendelen door de PIN2 van Vast
nummer te activeren.
• PIN-CODE
Elke keer als de telefoon wordt ingeschakeld, wordt de
beveiligingscode van de SIM-kaart gevraagd.
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• PIN2 aanpassen
Als u probeert toegang te krijgen tot bepaalde functies
van de SIM-kaart (FDN) wordt er een beveiligingscode
gevraagd als de code wordt geactiveerd. Selecteer om
deze code te updaten met een nieuwe code (tussen 4
en 8 cijfers).
• Telefoon vergrendeld
Elke keer als de telefoon wordt ingeschakeld, wordt er
een ontgrendelingscode gevraagd.
• Wijzig het telefoonwachtwoord
Wijzig het telefoonwachtwoord, (het oorspronkelijke
wachtwoord is 0000).
• Privacy
Hiermee kunnen applicaties worden vergrendeld.
Voer het wachtwoord in (het oorspronkelijke
wachtwoord is 0000) en vink het selectievakje aan
om de vergrendeling te activeren voor Oproeplijsten,
Bericht, Camera, Contacten, Mijn bestanden, Agenda,
SD-kaart, Audiospeler, en Videospeler.
• Automatisch toetsenblok vergrendelen
U kunt Automatisch toetsenblok vergrendelen
activeren/deactiveren en hiervoor een tijd instellen.
• Vast nummer
Hiermee kan het toestel worden 'vergrendeld' zodat
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het alleen bepaalde nummers kan kiezen, of nummers
met bepaalde kengetallen. Om deze functie te
activeren is de PIN2-code verplicht.

11 Accessoires...........................

10.7 Regelgeving en veiligheid

Standaardaccessoires
• Accu
• Oplader
• Snelstartgids
• Productveiligheidsinformatieblad

B e k i j k i n fo r m a t i e ove r u w t e l e fo o n , z o a l s
Productmodel, Naam fabrikant, IMEI, CU-referentie
enzovoort.

10.8 Fabrieksinstellingen herstellen
De instellingen van de telefoon terugzetten naar de
standaardwaarden. Gegevens van eindgebruikers
worden gewist. Geef het standaardwachtwoord 0000
op om te bevestigen dat u wilt herstellen en opnieuw
wilt opstarten.

10.9 Info
U kunt Privacy- en gebruikersvoorwaarden bekijken.

10.10 Bijwerken

Gebruik alleen de Alcatel-accu's, -opladers en
-accessoires die zijn inbegrepen bij uw apparaat.

12 Garantie��������������������������������
De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die
kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de
garantieperiode van vierentwintig (24) maanden(1) vanaf
de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele
factuur.

Als u het systeem wilt updaten, selecteert u controleren
op updates en wanneer dit is voltooid, heeft uw
telefoon de laatste versie van de software.

(1) De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.
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De garantie dekt ook alle defecten aan de accu(1) en
accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die
kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden
vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw
originele factuur.
In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u
deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper
onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw
telefoon en de originele factuur overhandigen.
Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon
geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor
gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht
op één (1) maand (1) garantie voor hetzelfde defect.
Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde
onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan
nieuwe onderdelen.
Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en
arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.
Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan
uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder
enige beperking):
(1)

(1) De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon
met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale
gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en
de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als
vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld
dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste
zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode
waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.
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1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of
installatie of van technische en veiligheidsvereisten
die gelden in het geografische gebied waarin uw
telefoon wordt gebruikt.
2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die
niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCL
Communication Ltd.
3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door
personen die niet zijn goedgekeurd door TCL
Communication Ltd. of hun dochterondernemingen
of uw verkoper.
4) 
Het modificeren, aanpassen of wijzigen van de
software of hardware door personen die niet zijn
goedgekeurd door TCL Communication Ltd.
5) 
Slechte weersomstandigheden, onweer, brand,
vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of
voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden,
het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie,
oxidatie.
Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk,
mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte
garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in
uw land of rechtsgebied.
In geen geval zijn TCL Communication Ltd. of zijn
dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte,
incidentele of gevolgschade van welke aard dan
ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of
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financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie,
voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden
afgewezen.
In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking
van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking
van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan,
dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn
mogelijk niet op u van toepassing.

13 Problemen oplossen...........
Wij adviseren u de volgende instructies op te volgen
voordat u contact opneemt met het servicecentrum:
• Voor een optimale werking kunt u de accu het beste
volledig opladen ( ).
• Sla geen grote hoeveelheden data op in uw telefoon.
Dit kan namelijk de prestaties beïnvloeden.

• Controleer het vermogensniveau van de accu en laad
minstens 20 minuten op.
Mijn telefoon heeft minutenlang niet gereageerd.
• Herstart uw telefoon door de Eind-toets ingedrukt
te houden.
• Verwijder de accu en plaats deze opnieuw. Herstart
hierna de telefoon.
Mijn telefoon schakelt zichzelf uit.
• Controleer of uw telefoon vergrendeld is wanneer
deze niet in gebruik is. Controleer of u de telefoon
niet per ongeluk uitschakelt wanneer u de telefoon
vergrendelt door op de Eind-toets te drukken.
• Controleer het vermogensniveau van de accu.

Mijn telefoon kan niet worden ingeschakeld of is
vastgelopen
• Controleer de contactpunten van de accu en installeer
de accu opnieuw. Schakel hierna de telefoon in.

Mijn telefoon laadt niet goed op.
• Zorg ervoor dat u een Alcatel-accu en de oplader uit
de verpakking gebruikt.
• Controleer of de accu naar behoren is geplaatst en
maak het contactpunt van de accu schoon als dit
vuil is. De accu moet worden geplaatst voordat u de
stekker van de oplader in het stopcontact steekt.
• Zorg ervoor dat de accu niet helemaal leeg raakt. Als
het accuvermogen lange tijd leeg is, kan het circa
20 minuten duren voordat de indicator van de accuoplader op het scherm wordt weergegeven.
• Zorg ervoor dat het opladen onder normale
omstandigheden plaatsvindt (0 °C tot +40°C).
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• Gebruik de FOTA-upgradetool (Firmware Over The
Air) om de software van uw telefoon bij te werken.
Als u Telefoon bijwerken, wilt openen, drukt u op
Instellingen\Bijwerken\controleren op updates
en voert u de volgende taken uit:

• Bent u in het buitenland, controleer dan of de
ingangsspanning overeenstemt.
Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een
netwerk of er wordt "Geen service" weergegeven.
• Probeer op een andere locatie verbinding te maken.
• Controleer de netwerkdekking bij uw provider.
• Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is.
• Probeer de beschikbare netwerken handmatig te
selecteren.
• Probeer op een later tijdstip verbinding te maken als
het netwerk overbelast is.
Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet
• Controleer of het IMEI-nummer (druk op *#06#)
hetzelfde is als het nummer dat op uw garantiekaart
of de verpakking staat.
• Controleer of de service voor internettoegang van
uw SIM-kaart beschikbaar is.
• Controleer de instellingen van de internetverbinding
van uw telefoon.
• Zorg ervoor dat u ergens bent met netwerkdekking.
• Probeer op een later tijdstip of op een andere locatie
verbinding te maken.

beschadigd of bekrast is.
• Controleer of de service van uw SIM-kaart
beschikbaar is.
Kan geen uitgaande oproepen uitvoeren
• Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen en
hebt gedrukt op de oproeptoets.
• Controleer voor internationale oproepen de land- en
netnummers.
• Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met
een netwerk en dat het netwerk niet overbelast of
onbeschikbaar is.
• Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider
(beltegoed, geldigheid SIM-kaart enzovoort).
• Controleer of u geen uitgaande oproepen hebt
geblokkeerd.
• Controleer of uw telefoon niet in vliegtuigmodus
staat.

Ongeldige SIM-kaart
• Zorg ervoor dat de SIM-kaart goed is geplaatst.
• Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet

Kan geen inkomende oproepen ontvangen
• Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en
is verbonden met een netwerk (controleer of het
netwerk niet overbelast of onbeschikbaar is).
• Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider
(beltegoed, geldigheid SIM-kaart enzovoort).
• Controleer of u geen uitgaande oproepen hebt
doorgeschakeld.
• Controleer of u bepaalde oproepen niet hebt
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geblokkeerd.
• Controleer of uw telefoon niet in vliegtuigmodus
staat.
De naam/het nummer van de beller verschijnt niet in
beeld wanneer een oproep wordt ontvangen
• Controleer of u geabonneerd bent op deze service
bij uw provider.
• Uw beller heeft zijn/haar naam of nummer verborgen.
Ik kan mijn contacten niet vinden
• Controleer of uw SIM-kaart niet kapot is.
• Controleer of uw SIM-kaart goed is geplaatst.
• Importeer alle contacten die zijn opgeslagen in de
SIM-kaart naar de telefoon.
De geluidskwaliteit van de oproep is slecht
• U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen
door op de toets Volume omhoog/omlaag te drukken.
• Controleer de netwerksterkte
.
• Controleer of de ontvanger, aansluiting en luidspreker
van uw telefoon schoon zijn.
Ik kan de functies die worden beschreven in de
gebruiksaanwijzing niet gebruiken
• Informeer bij uw provider of uw abonnement deze
service omvat.
• Controleer of voor deze functie een Alcatelaccessoire is vereist.
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Wanneer ik een nummer uit mijn contacten selecteer,
kan het nummer niet worden gebeld
• Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen
in uw bestand.
• Controleer of u de landcode hebt geselecteerd als u
naar het buitenland belt.
Ik kan geen contact aan mijn contacten toevoegen
• Zorg ervoor dat uw SIM-kaartcontacten niet vol zijn.
Verwijder enkele bestanden of sla de bestanden in
de telefooncontacten op.
Personen die mij bellen kunnen geen berichten op mijn
voicemail achterlaten
• Neem contact op met uw netwerkprovider om te
controleren of de service beschikbaar is.
Ik heb geen toegang tot mijn voicemail
• Controleer of het voicemailnummer van uw provider
goed is ingevoerd.
• Probeer het later als het netwerk bezet is.
Ik kan geen MMS-berichten verzenden en ontvangen
• Controleer of uw telefoongeheugen beschikbaar en
niet vol is.
• Neem contact op met uw netwerkprovider om te
controleren of de service beschikbaar is en controleer
de MMS-parameters.
• Controleer het nummer van het servicecentrum van
uw MMS-profiel bij uw provider.
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• Probeer het later opnieuw, misschien is het
servicecentrum bezet.
PIN-code van SIM-kaart vergrendeld
• Neem contact op met uw netwerkprovider om de
PUK-code op te vragen (Personal Unblocking Key).
De telefoon kan door anderen niet worden gedetecteerd
via Bluetooth
• Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw
telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers.
• Controleer of de twee telefoons zich binnen het
detectiebereik van Bluetooth bevinden.
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14 Specificaties..........................
Processor

Single-core A7 processor, tot 1,0
GHz

Platform

UMS 9117

Geheugen

128MB ROM + 64MB RAM

Afmetingen
(LxBxD)

125,2 x 50,5 x 12,9 mm

Gewicht

96 g

Scherm

2,4 inch LCD hoofdscherm

Netwerk

GSM 900/1800
UMTS B1/8
LTE B1/3/7/8/20/28(volledig)
(Frequentiebereik en datasnelheid
zijn afhankelijk van de provider.)
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Connectiviteit

• Bluetooth 5.0
• 3,5 mm audio-aansluiting
• micro-USB

Camera

• Tot 1,30 megapixel camera aan
de achterzijde door SW

Ondersteunde
audio-indelingen

AAC, AMR-NB, AMR-WB.

Accu (1)

Capaciteit: 1530 mAh

Uitbreidingssleuf

microSD TM-geheugenkaart
(beschikbaarheid van microSDkaart is afhankelijk van markt)

Opmerking:
Specificaties kunnen worden gewijzigd
zonder vooraankondiging. (1)

(1)

De oorspronkelijke accu is onderworpen aan
strenge veiligheidsinspecties om te voldoen aan de
kwaliteitsnormen. Het kan gevaarlijk zijn om nietoriginele accu's te gebruiken.
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