
 

 

 

Cat® B100 Phone 
Gebruikershandleiding 



Gelieve te lezen voordat u doorgaat 

Veiligheidsmaatregelen 
 

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door zodat u zeker bent van een correct gebruik van uw 

mobiele telefoon.  

Ondanks het feit dat dit apparaat sterk is dient u het stoten, gooien, laten vallen, samenpersen, 

buigen en het doorboren van uw mobiele telefoon te voorkomen. 

Vermijd het gebruik van uw mobiele telefoon in een vochtige omgeving, zoals de badkamer. 

Voorkom dat uw mobiele telefoon opzettelijk ondergedompeld of gewassen wordt. 

Schakel uw mobiele telefoon niet in indien het verboden is om telefoons te gebruiken of als de 

telefoon interferentie of gevaar kan veroorzaken. 

Gebruik uw mobiele telefoon niet tijdens het rijden. 

Volg alle regels of regelgeving in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen. Schakel uw mobiele 

telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur. 

Schakel uw mobiele telefoon uit in een vliegtuig. De telefoon kan interferentie veroorzaken met 

vliegtuigapparatuur. 

Schakel uw mobiele telefoon uit in de nabijheid van elektronische precisie-instrumenten. De telefoon 

kan de prestatie van deze apparaten beïnvloeden. 

Probeer uw mobiele telefoon of accessoires niet te demonteren. Het is alleen aan gekwalificeerd 

personeel toegestaan om de telefoon te repareren of deze een onderhoudsbeurt te geven. 

Plaats uw mobiele telefoon of accessoires niet in containers met een sterk elektromagnetisch veld. 

Plaats geen magnetische opslagmedia nabij uw mobiele telefoon. Straling van de telefoon kan 

daarop opgeslagen informatie verwijderen. 

Plaats uw mobiele telefoon niet in een omgeving met hoge temperaturen en gebruik uw mobiele 

telefoon niet in een locatie met brandbaar gas, zoals een benzinestation. 

Houd uw mobiele telefoon en accessoires uit de buurt van jonge kinderen. Sta kinderen niet toe uw 

mobiele telefoon zonder toezicht te gebruiken. 

Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om het risico op explosie te voorkomen. Zorg 

dat u wet- of regelgeving ten aanzien van het gebruik van mobiele apparaten naleeft. Respecteer de 

privacy en wettelijke rechten van een ander als u uw mobiele apparaat gebruikt. 

Gebruik uw mobiele telefoon niet in vliegtuigen, ziekenhuizen, benzinestations of professionele 

garages. 

Personen met medische implantaten (hart, insuline) dienen de mobiele telefoon tijdens telefoneren 

15 c.m. van het implantaat verwijderd te houden. Houd de telefoon aan de andere kant van het 

implantaat. 

Volg de relevante aanwijzingen van deze aanwijzingen strikt op als u de USB kabel gebruikt. Doet u 

dit niet, dan kan uw mobiele telefoon of PC beschadigd worden. 



Juridische kennisgeving  

www.cat.com / www.caterpillar.com  

© 2014 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, BUILT 

FOR IT, hun respectievelijke logo‘s, “Caterpillar Yellow”, de “Power Edge” 

handelskenmerken, evenals hierin gebruikte zakelijke en productidentiteit zijn 

handelsmerken van Caterpillar en mogen zonder toestemming niet gebruikt 

worden. 

 

Dit document mag op geen enkele wijze of met gebruik van geen enkel middel (geheel of 

gedeeltelijk) gereproduceerd of overgebracht worden zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Caterpillar, Inc.  

Het product beschreven in deze handleiding kan auteursrechtelijk beschermde software en 

mogelijke licenties bevatten. Het is klanten op geen enkele wijze toegestaan genoemde 

software of hardware te reproduceren, distribueren, aan te passen, te decompileren, 

deassembleren, ontsleutelen, uit te pakken, daarop reverse-engineering toe te passen, te 

leasen, over te dragen of in sublicentie te geven, tenzij toepasselijke wetgeving dergelijke 

beperkingen niet toestaan of dergelijke handelingen goedgekeurd zijn door de respectievelijke 

auteursgerechtigden ingevolge licenties.   

Kennisgeving  

Sommige functies van het hierin beschreven product en accessoires zijn afhankelijk van 

geïnstalleerde software en de capaciteit en instellingen van het lokale netwerk. Het is mogelijk dat 

deze niet geactiveerd zijn of beperkt zijn door lokale netwerkoperators of netwerk service providers. 

Het kan derhalve zijn dat de hierin opgenomen beschrijvingen niet exact overeenkomen met het 

product of accessoires die u koopt. 

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de in deze handleiding opgenomen informatie of 

specificaties zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen. 

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de legitimiteit en kwaliteit van producten die u met 

deze mobiele telefoon uploadt of downloadt, waaronder (maar niet beperkt tot) tekst, 

afbeeldingen, muziek, films en niet-ingebouwde software met auteursrechtbescherming. Alle 

consequenties als gevolg van de installatie of het gebruik van de genoemde producten op deze 

mobiele telefoon is uw verantwoordelijkheid. 

Waarschuwingen 

Het apparaat is gecertificeerd voor een Ingress Protection beoordeling van IP67 voor stof en 

water. Het voldoet aan de militaire standaard MilSpec 810G voor extreme temperaturen, 

zoutdamp, thermische schok, trillingen en valtest tot 1.8M op beton. 

Om ervoor te zorgen dat het apparaat deze mate van bescherming biedt moeten de 

poortklepjes (USB en hoofdtelefoon) deugdelijk vergrendeld zijn en moet het achterdeksel 

deugdelijk gesloten en vergrendeld zijn. 

Het apparaat is ontworpen om nat te raken, maar het is niet ontworpen om gedurende langere 

periodes ondergedompeld te worden. Waterschade die ontstaat doordat deze deksels/klepjes 

niet deugdelijk afgesloten zijn valt niet onder de garantie.  

Het apparaat heeft een duurzaam ontwerp, maar het is niet onvernietigbaar. Het heeft een 

valtest van 1.8 meter ondergaan en wordt dus beschermd als u het apparaat tijdens normaal 

gebruik per ongeluk laat vallen. Door het apparaat opzettelijk te misbruiken kan er schade 

ontstaan waardoor de garantie ongeldig wordt.  

http://www.cat.com/
http://www.caterpillar.com/


Garantie informatie  

De voorwaarden en condities van de garantie zijn beschikbaar op www.catphones.com. 

Samenvatting beperkte garantie van twee jaar: Cat Phone garandeert dat het hardware 

product en accessoires ten tijde van de originele aankoop geen ontwerp-, materiaal- en 

constructiefouten had. De garantie is geldig voor vierentwintig (24) maanden van de datum van 

de originele aankoop voor mobiele apparaten en twaalf (12) maanden voor accessoires 

(ongeacht of deze bij het mobiele apparaat zaten of afzonderlijk zijn vergekocht). 

De inhoud van deze handleiding wordt in de huidige staat geleverd. Er wordt geen enkele 

garantie gegeven (uitdrukkelijk of impliciet) ten aanzien van de juistheid, betrouwbaarheid of 

inhoud van deze handleiding, waaronder (maar niet beperkt tot) de impliciete garantie van 

verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, tenzij vereist door toepasselijke 

wetgeving.  

Voor zover de toepasselijke wet dit toestaat is de fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk 

voor bijzondere, incidentele, indirecte schade of gevolgschade of gederfde winst, omzetderving, 

misgelopen gegevens, goodwill of verwachte besparingen. 

Import- en exportregelgeving  

Klanten zullen voldoen aan alle toepasselijke export- of importwetgeving en regelgeving en 

zullen alle benodigde overheidsvergunningen en licenties verkrijgen teneinde het in de 

handleiding genoemde product, waaronder de software en hierin opgenomen technische 

gegevens te exporteren, te herexporteren of te importeren. 

 

http://www.catphones.com/
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Welkom bij de Cat B100 Phone 

De B100 is waterdicht, stofbestendig en is sterk genoeg om een val van 1.8M op een hard 

oppervlak te doorstaan.  Het is uitgerust met een geluiddempende microfoon en een luidspreker 

van hoge kwaliteit. De telefoon is niet alleen sterk, maar u kunt er ook mee op het web surfen, 

sms-berichten versturen, muziek afluisteren en nog veel meer dankzij een batterij met een hoge 

capaciteit en uitbreidbaar geheugen tot 32GB.  

Functies 

 MIL SPEC 810G: 1.8M (6ft) Valtest op cement; Werktemperatuur: -25 C (-13 F) 

tot 55 C (131 F) 

 IP 67: Waterbestendig tot 1M (3ft) voor 30 minuten; stofbestendig 

 Micro SD-kaart ondersteuning tot 32GB 

 Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP) 

 FM-radio 

 3 MP camera, bevat videocamera 

 Dubbele geluiddempende microfoons 

 Voorspellende tekst 

 GPS 

 Browser 

 Zaklamp 

 HAC gecertificeerd (alleen AWS model) 

 TTY compatibel 

 Luidspreker van hoge kwaliteit 

 Kan gebruikt worden met een drop-in oplader* 

 Geheugenbeheer via USB 

 

 

* Drop-in oplader wordt afzonderlijk verkocht 



9 

Uw mobiele telefoon leren kennen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oortelefoon 

Oortelefoon 

15. Camera achterkant 

2. Aansluiting headset 16. Flits 

3. Display 17. Speaker 

4. Berichten/Menu naar links schuiven 18. Achterdeksel 

5. Mediaspeler/Menu schuiven schuiven 19. Vergrendeling 

achterkant 6. Gebruikersprofielen/Selecteer 20. Volumeknop zachter 

7. Alarm/Menu naar beneden schuiven 21. Zaklamp  

8. Camera/Menu naar rechts schuiven 22. Volumeknop harder 

9. Namen/Rechts selecteren  

10. Beëindig gesprek/Aan/uit-toets  

11. Numeriek toetsenblok  

12. Zendtoets/Beantwoorden  

13. Menu/Links selecteren  

14. USB-poort  
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Belangrijkste functies 

Beëindig gesprek/Aan/uit-

toets  

Druk op deze toets om uw mobiele telefoon in te schakelen 

of een gesprek te beëindigen. 

Zendtoets/Beantwoorden Druk op deze toets om te bellen of een gesprek te 

beantwoorden. 

Menu/Links selecteren toets Druk op deze toets voor menu opties. 

Namen/Rechts selecteren 

toets 

Druk op deze toets om contacten toe te voegen of te zoeken 

of ga terug naar het vorige scherm. 

Gebruikersprofielen/Selecteer Druk op deze toets voor volume instellingen, voor een 

gebruikersprofiel of om applicaties en opties te selecteren.  

Zaklamp zijkant Houd deze toets ingedrukt totdat de lamp aan of uit is. 
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Aan de slag met uw mobiele telefoon 

SIM-kaart en batterij plaatsen 

1. Draai de schroeven los. 

2. Verwijder het achterdeksel. 

3. Verwijder de batterij. 

 

4. Plaats de SIM-kaart met contactpunten naar beneden gericht in de beschikbare gleuf. 

 

5. Plaats de batterij. 

6. Plaats het achterdeksel. Steek de uitsteeksels aan de bovenkant met de vierkante 

openingen binnen in de behuizing en druk deze vervolgens vast naar beneden zoals 

weergegeven. 

7. Draai de schroeven aan. 
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Batterij opladen 

Voordat u het apparaat voor de eerste keer kunt gebruiken, of als het apparaat gedurende een 

lange periode niet gebruikt is, moet de batterij eerst opgeladen worden.  

Waarschuwing: Gebruik alleen Cat® goedgekeurde opladers en kabels. Niet goedgekeurde 

apparatuur kan schade aan het apparaat veroorzaken of kan ontploffende batterijen 

veroorzaken.  

Als de batterij helemaal leeg is, is het niet mogelijk om het apparaat in te schakelen nadat deze 

op een stopcontact wordt aangesloten. Een lege batterij moet ten minste 5 minuten opgeladen 

worden voordat het apparaat ingeschakeld kan worden. 

1. Open het USB-klepje en sluit de USB-kabel aan. 

NB: Zorg ervoor dat u de kabel op de juiste wijze aansluit. Als de kabel op de verkeerde wijze 

wordt aangesloten kan er schade ontstaan die niet onder de garantie valt. 

 

2. Steek het andere einde van de kabel in de oplader. 

3. Steek de stekker van de oplader in een stopcontact. 

NB: Verwijder de batterij nooit tijdens het opladen omdat dit schade aan het apparaat kan 

veroorzaken. 

4. Als de batterij opgeladen is verwijdert u de kabel van het apparaat waarna u de oplader 

verwijdert. Zorg ervoor dat het klepje op de USB-poort deugdelijk vergrendeld is om het 

product tegen vocht te beschermen. 

Belangrijke informatie over de batterij  

Waarschuwing: Als de batterijen vervangen worden door een onjuiste soort kan er 

explosiegevaar ontstaan. Voer gebruikte batterijen af conform de aanwijzingen. 

 Als de batterij gedurende een lange periode niet gebruikt is kan het zijn dat u uw mobiele 

telefoon niet onmiddellijk kunt inschakelen als u begonnen bent met het opladen van de 

batterij. Laat de batterij een paar minuten opladen terwijl de telefoon uitgeschakeld is 

voordat u deze inschakelt. Het kan zijn dat de batterijsymbool tijdens deze periode niet 

zichtbaar is. 

 Op den duur zal de batterij de lading niet zo lang vasthouden als in het begin. Als het 

batterijleven aanmerkelijk korter is nadat u deze hebt opgeladen moet de batterij 

vervangen worden door een nieuwe batterij van hetzelfde type. 

 Het gebruik van dataservices is zwaarder voor de batterij waardoor de periode dat de 

batterij een lading kan vasthouden korter wordt. 

 De tijd vereist om de batterij op te laden is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en 
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de leeftijd van de batterij. 

 Als de batterij bijna leeg is geeft de telefoon een signaal en wordt er een bericht 

weergegeven.  

Uw mobiele telefoon inschakelen of uitschakelen 

 Om de telefoon in te schakelen houdt u de Beëindig/Aan/uit-toets  gedurende 2-3 

seconden ingedrukt.  

 Om de telefoon uit te schakelen houdt u de Beëindig/Aan/uit-toets ingedrukt. 

NB: Indien PIN-bescherming op uw SIM-kaart ingeschakeld is dient u uw PIN in te voeren 

voordat u de mobiele telefoon kunt gebruiken. 

 Als de batterij bijna leeg is wordt uw telefoon automatisch uitgeschakeld. 

Uw mobiele telefoon beschermen 

Uw SIM-kaart PIN inschakelen 

1. Druk op Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > SIM-beveiliging. 

2. Selecteer PIN vergrendeling > Inschakelen. 

3. Stel een pincode in voor uw SIM-kaart. 

4. U hebt deze PIN nodig om toegang te krijgen tot uw SIM-kaart. 

NB: U kunt altijd een alarmnummer bellen met uw mobiele telefoon. 

De telefoon vergrendelen 

Uw telefoon heeft een automatische vergrendeling die ingeschakeld wordt als de telefoon 

gedurende 30 seconden niet gebruikt wordt. Om het toetsenblok te ontgrendelen drukt u op 

Ontgrendelen > *. 

Voor het beschermen van uw gegevens wordt u aangeraden om de telefoon te vergrendelen. Als de telefoon vergrendeld is 

kunt u nog steeds berichten en telefoongesprekken ontvangen. 

1. Druk op Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > Telefoonbeveiliging 

2. Druk op Inschakelen en voer uw wachtwoord in.  

Het standaardfabriekswachtwoord is 1122. Het wachtwoord kan gewijzigd worden in 

Beveiligingsinstellingen. Als u uw wachtwoord wijzigt wordt u aangeraden om het 

nieuwe wachtwoord op te tekenen. 

3. De telefoonvergrendeling is nu actief. Als de telefoon opnieuw opgestart wordt, wordt u 

gevraagd om uw wachtwoord in te voeren voordat u toegang heeft tot de 

telefoonfuncties.   

Vliegtuigmodus gebruiken 

Op sommige locaties kunt u genoodzaakt zijn om de draadloze verbindingen van uw telefoon uit 

te schakelen. U dient waarschuwingen en aanwijzingen om mobiele apparaten in bepaalde 

ruimtes uit te schakelen in acht te nemen. U kunt de Vliegtuigmodus van uw telefoon 

inschakelen in plaats van deze uit te schakelen. 

1. Druk op Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > Vliegtuigmodus. 
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2. Selecteer Vliegtuigmodus en druk op OK. 

3. Druk op Ja om een modus te wijzigen.  

4. Druk op Terug om terug te keren naar het hoofdscherm. 

Toegang tot applicaties 

1. Om toegang te krijgen tot applicaties drukt u op Menu. 

2. Gebruik de Menu schuifknoppen om naar de gewenste applicatie te gaan en druk op OK 

of Selecteer. 

3. Selecteer de weergeven functies voor iedere applicatie. 

Telefoongesprekken 

1. Om te bellen toetst u het nummer in of drukt u op Namen op het hoofdscherm: 

 Intoetsen: Toets het nummer in en druk vervolgens op Zenden/Beantwoorden

. 

 Namen: Druk op Namen, schuif naar een contactnaam om deze te selecteren en 

druk op Zenden/Beantwoorden. 

2. Om een gesprek te ontvangen drukt u op Zenden/Beantwoorden. 

Berichten versturen 

Om berichten te versturen naar SMS- of MMS- apparaten drukt u op Menu > Berichten. 

Het hoofdscherm leren kennen 

Het hoofdscherm verschijnt als u ingelogd bent of uw telefoon ingeschakeld is. Het hoofdscherm 

is uw startpunt om toegang te krijgen tot functies op uw telefoon. Het hoofdscherm toont de 

datum en tijd en u krijgt vanaf hier toegang tot applicaties, volume instellingen voor 

gebruikersprofielen en contactnamen. U kunt een andere achtergrond voor het hoofdscherm 

kiezen, evenals de items die worden weergegeven. 

Layout display 

Meldingen en statusinformatie 

Het hoofdscherm toont de tijd, batterijstatus, meldingen en een analoge of digitale klok. Vanaf 

het scherm kunt u toegang krijgen tot het Menu, Gebruikersprofielen en Namen. 

Statuspictogrammen 

 
Verbonden met GPRS mobiele 

netwerk 
 Geen SIM-kaart geïnstalleerd 

 Verbonden met een 2G netwerk  Batterij is leeg 

 Verbonden met een 3G netwerk  Batterij is vol 

 
Roaming  Batterij is halfvol 

 
Signaalsterkte mobiele netwerk  Batterij is aan het opladen 
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 Netwerk zoeken  Bleutooth is ingeschakeld 

 Geen signaal  Verbonden met Bleutooth 

apparaat 

 Vliegtuigmodus   

 

 

Meldingspictogrammen 

 Nieuw sms-bericht of e-mail  Tweede inkomend gesprek 

 Alarm is ingesteld  Gesprek in de wacht 

 Inkomend gesprek  Locatie ingeschakeld 

 Gemiste oproepen   

 Nu aan het bellen   

 

Achtergrond 

U kunt achtergronden van het systeem selecteren of achtergronden die door de gebruiker 

gedefinieerd zijn. Als de achtergrond veranderd wordt betreft dit alleen het inactieve scherm, 

niet alle andere pagina‘s. 

1. Om de achtergrond te wijzigen klikt u op Menu > Instellingen. 

2. Selecteer Telefooninstellingen > Display > Achtergrond.  

3. Selecteer Systeem of Door gebruiker gedefinieerd. 

 Systeem: Blader door en bekijk de afbeeldingen. Selecteer een afbeelding om 

deze als achtergrond te selecteren en druk op OK. 

 Door gebruiker gedefinieerd: Bestandsbeheer toont de beschikbare ruimte. 

Selecteer Open en blader door de lijst met items die u als achtergrond kunt 

gebruiken, zoals foto‘s die u gedownload hebt. Selecteer een foto die u als 

achtergrond wilt gebruiken en druk op OK. 

4. Druk op Terug tot het hoofdscherm verschijnt. 

USB-massaopslag gebruiken 

Om muziek en foto‘s van uw pc naar de microSD-kaart van uw mobiele telefoon over te dragen 

dient u de microSD-kaart als USB-massaopslag in te stellen.  

1. Sluit uw mobiele telefoon aan op uw pc met de USB-kabel. 

2. Selecteer de optie Massaopslag op uw apparaatopslag. 

3. Uw pc-scherm toont massaopslagmappen voor telefoon en MicroSD-kaart. U kunt nu 

bestanden van uw pc naar de MicroSD-kaart van uw telefoon overdragen. 

NB: Sommige functies zijn niet beschikbaar terwijl de USB-massaopslag ingeschakeld is. 

Een Telefoon Suite PC applicatie is beschikbaar om te downloaden via de www.catphones.com 

website. Deze link is beschikbaar op de B100 model ondersteuningspagina. Het kan gebruikt 

worden voor het bewerken van contactpersonen, berichten, bestandsbeheer en kalenderposten. 

http://www.catphones.com/
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 Telefoon 

U kunt op verschillende manieren een gesprek starten. U kunt een nummer intoetsen of een 

nummer selecteren uit uw contactpersonenlijst of een tekstbericht. Als u aan het bellen bent 

kunt u inkomende gesprekken beantwoorden of deze naar uw voicemail doorsturen. U kunt ook 

een conferentiegesprek opzetten met twee extra personen, indien deze optie door uw netwerk 

ondersteund wordt. 

Een gesprek starten 

Om een gesprek te starten toetst u een nummer in of selecteert u een nummer uit Namen of 

Recente oproepen. 

NB: Let er op dat u de microfoon niet met uw vingers blokkeert. De microfoon bevindt zich aan 

de voorkant tussen de 0 en de # toets en bij de cameralens op de achterzijde van de telefoon, 

Een gesprek starten met het toetsenblok 

1. Gebruik het toetsenblok op het hoofdscherm om het nummer in te toetsen 

2. Druk op Zenden/Beantwoorden. 

3. Als het gesprek is afgelopen drukt u op Beëindig gesprek/Aan/uit-toets om op te 

hangen. 

Een gesprek starten vanuit Namen 

1. Druk op Namen op het hoofdscherm. 

2. Selecteer de juiste contactpersoon in de Telefoonlijst en druk op 

Zenden/Beantwoorden. 

3. Als het gesprek is afgelopen drukt u op Beëindig gesprek/Aan/uit-toets om op te 

hangen. 

Een gesprek starten vanuit Recente oproepen 

1. Klik op het hoofdscherm op Zenden/Beantwoorden. Het tabblad Recente oproepen 

verschijnt. 

2. U kunt rechts of links schuiven om Alle oproepen, Gemiste oproepen, of Ontvangen 

oproepen weer te geven. 

3. Kies onder het juiste tabblad het nummer dat u wilt bellen en druk op 

Zenden/Beantwoorden. 

4. Als het gesprek is afgelopen drukt u op Beëindig gesprek/Aan/uit-toets om op te 

hangen. 

Het beantwoorden of weigeren van oproepen 

Om een gesprek te beantwoorden klikt u op de Zendtoets/Beantwoorden.  Het scherm toont 

de nummerweergave. 
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Om een gesprek te weigeren drukt u op Weigeren. 

Andere handelingen tijdens een gesprek 

Conferentiegesprek 

Als u terwijl u aan het bellen bent een nieuw gesprek ontvangt kunt u het tweede gesprek 

toevoegen aan uw huidige gesprek. Deze functie wordt conferentiegesprek genoemd. U kunt 

ook een conferentiegesprek opzetten met meerdere personen. 

NB: Neem contact op met uw netwerkoperator om te weten te komen of deze 

conferentiegesprekken ondersteunt en hoeveel deelnemers u toe kunt voegen.  

1. Om een conferentiegesprek te starten toetst u het nummer van de eerste persoon in. 

2. Terwijl u het gesprek voert toetst u het telefoonnummer in van de persoon die u aan het 

gesprek wilt toevoegen, of u vindt de persoon met gebruik van Opties > Telefoonlijst, 

waarna u op zenden drukt. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet. 

3. Nadat u contact heeft gemaakt met de persoon die u heeft toegevoegd drukt u op 

Opties > Conferentie. 

4. Herhaal stappen 2 en 3 om meer personen toe te voegen. 

5. Om het conferentiegesprek weer in afzonderlijke gesprekken te splitsen drukt u op 

Opties > Splitsen. 

6. Om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met iedereen te verbreken 

drukt u op Beëindig gesprek. 

Schakelen tussen gesprekken 

Als u een nieuw gesprek ontvangt terwijl u al aan het bellen bent kunt u tussen deze twee 

gesprekken schakelen. 

1. Terwijl u de twee gesprekken voert drukt u op de Zendtoets. 

2. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u wordt verbonden met het andere 

gesprek. 

3. Om weer terug te keren naar uw originele gesprek drukt u Opties > Schakelen. 

Een gesprek opnemen 

Terwijl u een gesprek aan het voeren bent drukt u op Opties > Geluidsopname. Er wordt 

automatisch met de opname van uw gesprek begonnen. Druk op Stop om de opname te 

beëindigen. 

Bewaarde opnames kunt u vinden onder Menu > Multimedia > Geluidsopname. 

Gesprekslijst gebruiken 

De gesprekslijst bevat een overzicht van alle gesprekken die u ingetoetst, ontvangen of gemist 

heeft. U kunt het overzicht gebruiken om snel een nummer te vinden dat u recent gebeld heeft 

of om een inkomend nummer aan uw contactenlijst toe te voegen. 

De gesprekslijst bevat ook geavanceerde oproepinstellingen. 
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Oproepgeschiedenis bekijken 

1. Druk op Menu > Gesprekslijst > Oproepgeschiedenis. 

Het tabblad Recente oproepen verschijnt.  

2. U kunt rechts of links schuiven om Alle oproepen, Gemiste oproepen of Ontvangen 

oproepen weer te geven. 

3. Druk op Opties > Geavanceerd. 

4. Met geavanceerde opties kunt u de gesprekstijden, gesprekskosten en de teller van 

sms-berichten en GPRS bekijken 

Oproepinstellingen wijzigen 

1. Druk op Menu > Gesprekslijst > Oproepinstellingen > Geavanceerde instellingen. 

Er verschijnt een lijst met instellingen. 

Wijzig de gewenste instellingen. Instellingen zijn: ongewenste bellers blokkeren, automatisch 

kiezen, weergave gesprekstijd en herinnering, automatische snelle beëindiging, afwijzen via 

SMS, verbindingsmelding en antwoordmodus.  

Een contact uit de gesprekslijst toevoegen 

1. Druk op het hoofdscherm op Zenden/Beantwoorden.  

Dit is een shortcut naar Recente oproepen. 

2. Indien nodig kunt u links of rechts schuiven om Alle oproepen, Gemiste oproepen of 

Ontvangen oproepen weer te geven. 

3. Selecteer vanaf het juiste tabblad het nummer dat u aan de contacten wenst toe te 

voegen en druk op Opties > Bewaar in Telefoonlijst. 

Gespreksgeschiedenis verwijderen  

1. Druk op het hoofdscherm op Zenden/Beantwoorden.  

Het tabblad Recente oproepen verschijnt. 

2. Indien nodig kunt u links of rechts schuiven om Alle oproepen, Gemiste oproepen of 

Ontvangen oproepen weer te geven. 

3. Druk op Opties > Verwijderen of Alles verwijderen en druk op Ja om te bevestigen. 



19 

Telefoonlijst/Namen 

Met de applicatie Telefoonlijst kunt u informatie, zoals telefoonnummers en adressen van uw 

contactpersonen, bewaren en beheren. Nadat u de contactinformatie op uw mobiele telefoon 

bewaard hebt kunt u eenvoudig toegang krijgen tot mensen waarmee u wilt communiceren. 

Nieuw contact toevoegen 

1. Druk op Menu > Telefoonlijst > Nieuw contact toevoegen >  Middelste selecteer 

toets om te bewaren. 

Of, druk op Namen > Nieuw contact toevoegen > Middelste selecteer toets om te 

bewaren. 

2. Voer de gewenste informatie in. U moet de toetsen voor de letters gebruiken. 

Bijvoorbeeld, druk de 2 toets eenmaal voor a, twee keer voor b en drie keer voor c. 

3. Druk op Opties > Bewaar.  

4. Om meer informatie aan de contactpersoon toe te voegen drukt u op Opties > 

Informatie toevoegen. 

5. U kunt allerlei informatie toevoegen, zoals mobiel nummer, huistelefoonnummer, 

telefoonnummer werk, faxnummers, aanvullende e-mailadressen, naam bedrijf en 

functietitel, video beller, verjaardag, URL, adressen en notities.  

Contacten weergeven en bewerken 

1. Druk op Namen en selecteer de gewenste contactpersoon. 

2. Druk op Opties > Weergeven. 

3. Om de contactinformatie te bewerken drukt u op Opties > Bewerken. 

4. Maak gewenste veranderingen. Druk vervolgens op Selecteer > Bewaren en druk op Ja 

om te bevestigen. 

Contact verwijderen 

1. Druk op Namen en selecteer het contact dat u wilt verwijderen. 

2. Druk op Opties > Verwijderen en druk op Ja om te bevestigen. 

Instellingen telefoonlijst 

Om de instellingen van uw telefoonlijst te bewerken gaat u naar Menu > Telefoonlijst > Opties 

> Instellingen Telefoonlijst. 

Hier kunt u uw opslagvoorkeur bewerken, een snelkeuze instellen en uw telefoonnummer en 

geheugenstatus bekijken. U kunt vanaf dit menu ook alle contacten verwijderen. 



20 

Berichten 

Met de berichtenapplicatie kunt u SMS-berichten en MMS-berichten uitwisselen met 

gebruikers van SMS- of MMS-apparaten. Met de e-mailapplicatie kunt u e-mails lezen en 

versturen. 

Een tekstbericht (sms) opstellen en versturen 

1. Klik op het hoofdscherm op Menu > Berichten > Bericht opstellen. 

2. Typ het bericht dat u wilt versturen. U moet de toetsen voor de letters gebruiken. 

Bijvoorbeeld, druk de 2 toets eenmaal voor a, twee keer voor b en drie keer voor c. 

3. Als u klaart bent met uw bericht drukt u op Opties > Versturen naar en 

selecteer Ontvanger invoeren om het nummer van uw contactpersoon in te 

voeren. U kunt ook Toevoegen uit telefoonlijst kiezen om de ontvanger uit 

uw contactlijst te selecteren. Indien u meerdere ontvangers wilt toevoegen 

schuift u naar boven naar Ontvanger toevoegen of Toevoegen uit 

telefoonlijst. 

4. Als uw geselecteerde ontvangers zijn ingevoerd drukt u op de middelste 

Selecteer knop om te versturen. 

U kunt ontvangers ook in de telefoonlijst vinden, druk op Opties > Bericht 

versturen. 

Een MMS-bericht opstellen en versturen. 

MMS-berichten kunnen afbeeldingen, video‘s, audio of visitekaartjes met uw eigen 

informatie of contactinformatie bevatten. 

1. Terwijl u een sms-bericht typt drukt u op Opties > Overschakelen naar MMS. 

2. Voer de gewenste informatie in. U moet de toetsen voor de letters gebruiken. 

Bijvoorbeeld, druk de 2 toets eenmaal voor a, twee keer voor b en drie keer voor c. 

3. Selecteer de ontvanger aan wie u het bericht wilt versturen uit uw telefoonlijst. 

Een MMS-bericht openen en bekijken 

Als u een bericht ontvangt klikt u op het hoofdscherm op Menu > Berichten > Postvak In 

waarna u het bericht selecteert dat u wilt weergeven. 

Een bericht beantwoorden 

1. Terwijl u een bericht bekijkt drukt u op Opties > Beantwoorden. 

2. Voer de gewenste informatie in. U moet de toetsen voor de letters gebruiken. 

Bijvoorbeeld, druk de 2 toets eenmaal voor a, twee keer voor b en drie keer voor c.  

3. Als u klaar bent met het typen van het bericht drukt op de middelste Selecteer 

knop om het te versturen. 

Berichtinstellingen aanpassen 

1. Druk vanaf het hoofdscherm op Menu > Berichten > Berichtinstellingen. 
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2. Op dit scherm kunt u instellingen bewerken voor tekst, multimedia en 

serviceberichten. 

E-mail  

Menu > Berichten > E-mail  

Uw mobiele telefoon ondersteunt POP3, IMAP, gebruikt door de meeste e-mailservices. 

Een e-mailaccount aanmaken 

Voordat u de e-mailapplicatie voor het eerst gebruikt dient u uw e-mailaccount te 

configureren. U moet weten welk e-mailadres u wilt gebruiken voor de telefoon (e-

mailgebruiker@gmail.com) en het wachtwoord van die account. 

1. Menu > Berichten > E-mail.  

2. Selecteer een service en beantwoord de gebruikersvragen. 

Een e-mailbericht weergeven 

1. Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN. 

2. Druk op Opties > E-mail ophalen. 

3. Selecteer het e-mailbericht dat u wilt weergeven. 

Opstellen en versturen van een e-mailbericht 

1. Menu > Berichten > E-mail > Opties> E-mail opstellen. 

2. Om het e-mailadres in te voeren selecteert u Aan > Bewerken > Ontvanger 

invoeren of Toevoegen uit telefoonlijst. Als u de ontvanger gevonden heeft drukt u 

op Terug om naar uw e-mail terug te keren 

3. Voer het berichtonderwerp in (optioneel). 

4. Om uw bericht te typen moet u de toetsen voor de letters gebruiken. Bijvoorbeeld, 

druk de 2 toets eenmaal voor a, twee keer voor b en drie keer voor c. 

5. Als het bericht dat u wilt versturen klaar is drukt u op Opties > Versturen. 

Een e-mailbericht beantwoorden 

1. Terwijl het e-mailbericht wordt weergegeven drukt u op Opties > Beantwoorden. 

2. Typ het bericht dat u wilt versturen. 

3. Druk op Opties > Versturen. 

Een e-mailaccount verwijderen 

1. Opties > E-mailaccounts. 

2. Selecteer de account die u wilt verwijderen en druk op Opties > Verwijderen > Ja.  

3. Er verschijnt een bericht met de bevestiging dat de account verwijderd is. 

mailto:emailuser@gmail.com
mailto:emailuser@gmail.com
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Instellingen e-mailaccount wijzigen 

U kunt een aantal instellingen voor een account wijzigen, waaronder hoe vaak u uw e-mail 

checkt, hoe u bericht krijgt van een nieuwe e-mail en informatie over de servers die de 

account gebruikt om e-mails te versturen en te ontvangen. 

NB: De instellingen van uw account voor inkomende en uitgaande e-mail is afhankelijk van 

het type e-mailservice van uw account: POP3, IMAP, of Exchange. U kunt de benodigde 

informatie handmatig invoeren, maar u moet waarschijnlijk contact opnemen met uw e-mail 

serviceprovider om de juiste instellingen voor de account vast te stellen. 

Verbinding maken 

GPRS/3G 

Als u uw mobiele telefoon voor de eerste keer inschakelt wordt de telefoon automatisch 

geconfigureerd om de GPRS/3G-service van uw draadloze serviceprovider te gebruiken 

(indien beschikbaar). 

Netwerkverbinding controleren 

Uw mobiele telefoon leest automatisch het toegangspunt van de SIM-kaart. U dient derhalve 

de parameters van het toegangspunt niet te wijzigen omdat u anders wellicht geen toegang 

kunt hebben tot netwerkbronnen. 

Browser 

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een browser om toegang tot het Internet te krijgen. De 

telefoon heeft ofwel een standaard browser of de Obigo browser. Hieronder vindt u de 

stappen voor het navigeren van ieder type browser. 

Opera Browser 

Een webpagina openen 

1. Druk op Menu > Browser. 

Het volgende bericht verschijnt: “Het gebruik van data kan tot aanvullende kosten 

leiden.” Selecteer Ja om door te gaan of Nee om te annuleren. 

De kosten hangen af van uw ISP. 

2. Om een webpagina te openen klikt u op Bewerken, vervolgens voert u het webadres 

in het URL-veld in en drukt u op Ga naar. 

Terwijl u het adres invoert verschijnen er overeenkomende webadressen op het 

scherm. Als u het gewenste adres ziet kunt u dit selecteren en rechtstreeks naar die 

webpagina gaan. 

Startpagina instellen 

1. Terwijl u in de browser bent selecteert u Menu. 

2. In het vervolgmenu dat verschijnt selecteert u Instellingen > Geavanceerd > 

Startpagina. 

3. Voer het domein in dat u als uw startpagina wilt instellen. 
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4. Druk op Klaar > Bewaren.  

Bladwijzers beheren 

U kunt zoveel bladwijzers op uw mobiele telefoon opslaan als u maar wilt. 

Een bladwijzer toevoegen 

1. Terwijl u in de browser bent selecteert u Menu. 

2. In het vervolgmenu dat verschijnt selecteert u Bladwijzers > Toevoegen. 

3. Typ een gewenste titel voor de webpagina. 

4. Voer het adres in en druk op Toevoegen. 

Een bladwijzer openen 

1. Terwijl u in de browser bent selecteert u Menu. 

2. In het vervolgmenu dat verschijnt selecteer u Bladwijzers. 

3. Vind de bladwijzer die u wilt weergeven en druk op Openen. 

Browserinstellingen aanpassen 

1. Terwijl u in de browser bent selecteert u Menu. 

2. In het vervolgmenu selecteert u Instellingen. 

3. Hier kunt u verschillende wijzigingen maken, zoals de gewenste zoominstelling. 

4. Meer opties staan onder Geavanceerd.  

Webpagina beheren 

Om naar een webpagina te navigeren gebruikt u de richtingspijlen om uw cursor te 

bewegen. Als u over een gebied zweeft waarop u wilt inzoomen, of de link waarop u wilt 

klikken, drukt u op de middelste Selecteer knop. Gebruik het toetsenblok om een 

webadres of zoektermen te typen. Met de Menu knop krijgt u toegang tot de adresbalk, 

bladwijzers, instellingen en verschillende navigatiemiddelen. 

Obigo Browser 

Internet service 

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een browser voor internettoegang. 

NB: Om de browser te kunnen gebruiken moet u een databundel geactiveerd hebben. De 

kosten hiervoor hangen af van uw serviceprovider. 

1. Druk op Menu > Internet service 

Vanaf dit menu heeft u aantal opties; toegang tot het Internet via een vooraf gedefinieerde 

bladwijzer of door het webadres in te voeren, bladwijzers bewaren en pagina‘s opslaan die u 

offline kunt weergeven. 
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Startpagina 

1. Druk op Menu > Internet service > Startpagina 

De startpagina heeft een Standaardinstelling en een Door gebruiker gedefinieerde 

instelling die naar uw wens aangepast kan worden. 

2. Terwijl u in Internet service bent selecteert u Instellingen > Startpagina > Door 

gebruiker gedefinieerd > (typ het gewenste webadres in) > Opties > Gereed 

Webpagina beheren 

Om naar een webpagina te navigeren gebruikt u de richtingspijlen om uw cursor te 

bewegen.  Als u over het gebied zweeft waarop u wilt klikken of dat u wilt selecteren drukt u 

op de middelste selecteer knop. Gebruik het toetsenblok om een webadres of zoektermen 

te typen. Het optiesmenu geeft u een aantal navigatiemiddelen en u kunt de webpagina voor 

toekomstig gebruik bewaren. 

Bladwijzers beheren 

U kunt bladwijzers op uw mobiele telefoon opslaan 

Een bladwijzer toevoegen 

1. Terwijl u in Internet service bent selecteert u Bladwijzers > Opties > Bladwijzer 

toevoegen 

2. Typ de gewenste titel voor de webpagina via > Opties > Gereed 

3. Voer het webadres in > Opties > Gereed 

4. Druk op Gereed > Selecteer “Ja” voor “Bladwijzer bewaren”  

Zoek of voer URL in 

Zoek webinhoud door een gewenste URL of sleutelwoorden in te voeren 

Laatste webadres 

Ga terug naar de laatst bezochte URL 

Recente pagina‘s 

Keer terug naar pagina‘s in de URL-geschiedenis 

Opgeslagen pagina‘s 

Webpagina‘s die zijn bewaard om offline weer te geven 

Een webpagina opslaan om offline weer te geven 

1. Gewenste URL weergeven 

2. Nadat de pagina geladen is selecteert u Opties 

3. Selecteer Geavanceerde opties 

4. Selecteer Offline opslaan 

5. Typ een gewenste titel voor de opgeslagen pagina via 

6. Selecteer Opties > Gereed > Selecteer “Ja” voor “Bewaar” 
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Instellingen 

Vanaf het menu Instellingen kunt u diverse wijzigingen maken, zoals het definiëren van uw 

voorkeuren of browseropties. Door uw browserinstellingen te herstellen worden de 

standaardinstellingen weer ingesteld. 

Bluetooth 

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een Bluetooth verbinding, waardoor u draadloze 

verbinding kunt maken met andere Bluetooth apparaten zodat u bestanden met anderen 

kunt delen, handsfree kunt bellen met een Bluetooth headset en zelfs foto‘s van uw telefoon 

naar uw pc kunt overdragen.  

Als u Bluetooth gebruikt moet u onthouden in een straal van 10 meter (33 feet) van uw 

Bluetooth apparaat te blijven. Obstakels zoals muren en andere elektronische apparatuur 

kunnen uw Bluetooth verbinding hinderen. 

Bluetooth inschakelen  

1. Druk op Menu > Instellingen > Verbinding > Bluetooth. 

2. Druk op Selecteer om de Bluetooth In te schakelen. 

Het Bluetooth pictogram verschijnt bovenaan het scherm. 

3. Om de zichtbaarheid In te schakelen zodat uw telefoon zichtbaar wordt voor andere 

Bluetooth apparaten drukt u op Selecteer. 

Met de Bluetooth opties kunt u zoeken naar andere Bluetooth apparaten, uw Bluetooth 

naam aanpassen en geavanceerde functies gebruiken.  

Een Bluetooth apparaat Koppelen en Verbinden 

Met uw mobiele Bluetooth kunt u het volgende doen: 

 Hands Free Profile (HFP): hiermee kunt u een handsfree Bluetooth apparaat 

gebruiken. 

 Headset Profile (HSP): hiermee kunt u een mono Bluetooth headset gebruiken. 

 Object Push Profile (OPP): hiermee kunt u bestanden overdragen via  Bluetooth. 

 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): hiermee kunt u een Bluetooth headset 

gebruiken. 

 A/V Remote Control Profile (AVRCP): hiermee kunt u op afstand regelen wat er door 

de Bluetooth headset afgespeeld wordt. 

Voordat u Bluetooth gebruikt moet u uw mobiele telefoon koppelen aan een ander Bluetooth 

apparaat: 

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth functie op uw mobiele telefoon ingeschakeld is. 

2. Ga naar Menu > Instellingen > Verbinding > Audio apparaat zoeken. Uw mobiele 

telefoon zal vervolgens op Bluetooth apparaten scannen die binnen het bereik 

vallen. 

3. Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen aan uw mobiele telefoon. 

4. Voer het wachtwoord in voor het koppelen om de verbinding te voltooien. 

NB: Nadat het koppelen voltooid is heeft u het wachtwoord niet meer nodig voor de 

toekomstige verbinding met dat Bluetooth apparaat.  
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Bestanden versturen via Bluetooth 

Met Bluetooth kunt u foto‘s, video‘s of muziekbestanden delen met familie en vrienden. Om 

bestanden via Bluetooth te versturen: 

1. Druk op  Menu > Bestandsbeheer > Opties > Openen. 

2. Selecteer een map (bijv. Foto‘s) en druk op Opties > Openen. 

3. Selecteer een foto om te versturen en druk op Opties > Versturen > Via Bluetooth. 

4. Selecteer een gekoppeld apparaat. 

Verbinding verbreken met of Ontkoppelen van een Bluetooth 

apparaat 

1. Druk op Menu > Instellingen > Verbinding > Bluetooth > Mijn apparaat. 

2. Schuif naar de actieve verbinding. 

3. Selecteer Optie > Verbinding verbreken. 

Multimedia 

Met uw mobiele telefoon kunt u niet alleen communiceren en deze fungeert niet alleen als 

persoonlijk assistent, maar het biedt u ook een veelheid aan entertainment mogelijkheden. 

U kunt foto‘s nemen, video‘s en audio creëren en muziek downloaden en afspelen. 

Foto‘s en video-opnamen nemen 

De camera is een combinatie van camera en camcorder die u kunt gebruiken om foto‘s en 

video‘s te nemen en te delen. 

Foto nemen 

1. Druk op Menu > Camera. 

2. Stel uw foto op binnen het opnamescherm. 

3. Druk op de middelste Selecteer toets om de foto te nemen. 

4. Druk op de returnpijl rechterschermtoets om de camera te sluiten. 

5. Beëindig/Uitschakelen toets sluit de camera. 

Uw foto‘s weergeven 

1. Druk op Menu > Multimedia > Afbeelding weergave. 

Uw foto‘s verschijnen als een miniatuur. 

2. Selecteer een foto en druk op Opties voor verschillende taken, waaronder 

weergeven, versturen en verwijderen van foto‘s. 

Video-opname maken 

1. Druk op Menu > Camera. 

2. Druk naar beneden op de richtingspad om naar videorecorder over te schakelen.  

3. Maak uw video gereed met het opnamescherm. 
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4. Druk op de middelste Selecteer toets om met de opname te beginnen. 

5. Om de opname te eindigen drukt u op de stop knop. 

6. De video wordt automatisch bewaard in uw mediabestanden. 

Uw video‘s weergeven 

1. Om uw video onmiddellijk na de opname weer te geven selecteert u de menu knop 

aan de linkerkant van het scherm.  

2. Schuif naar beneden om afspelen te selecteren. 

3. U kunt ook naar Menu > Bestandsbeheer > Video‘s. 

Muziek genot 

U kunt muziekbestanden van uw pc naar uw microSD-kaart overdragen zodat u op uw 

mobiele telefoon naar muziek kunt luisteren. 

Muziek naar de MicroSD-kaart kopiëren 

1. Plaats uw MicroSD-kaart. 

2. Verbindt de telefoon met uw computer door middel van een USB-kabel. 

3. Ga op uw computer naar het USB-station en open deze. 

4. Creëer een map in  de hoofdmap van de microSD-kaart (bijv. Muziek). 

5. Kopieer de muziek van uw computer naar de map die u aangemaakt hebt. 

6. Nadat u de muziek gekopieerd heeft haalt u het station eruit indien dit door het 

besturingssysteem van uw computer gevraagd wordt zodat u de mobiele telefoon 

veilig kunt verwijderen. 

7. Verbreek de verbinding van de mobiele telefoon met de computer. 

Muziek afspelen 

1. Ga naar Menu > Multimedia > Mediaspeler > Mijn Afspeellijsten. 

2. Selecteer het nummer dat uw wilt afspelen en druk op de middelste Selecteer toets. 

Tip: Als u naar muziek luistert kunt u met Terug een andere applicatie gebruiken. Uw 

muziek blijft doorspelen. Om terug te keren naar de muziekbediening of  

muziek aan een afspeellijst toevoegen 

1. gaat u naar Menu > Multimedia > Mediaspeler > Mijn Afspeellijsten. 

2. Druk op Opties, kies Nieuw. 

3. Voer de gewenste naam in voor de nieuwe afspeellijst en druk op Opties > Gereed. 

4. Druk op Toevoegen, kies uw opslagapparaat en volg het mappad om uw 

audiobestanden te lokaliseren. 

5. Druk op OK om muziek aan de afspeellijst toe te voegen. 
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Naar FM-radio luisteren 

Met FM-radio kunt u op uw mobiele telefoon naar FM-radiostations luisteren. Omdat FM-

radio de inbegrepen bekabelde stereo headset als de antenne gebruikt moet u de headset 

eerst op de audio aansluiting van uw telefoon aansluiten voordat u de applicatie opent. 

FM-radio afspelen 

1. Zorg ervoor dat de koptelefoon is aangesloten op de audio aansluiting. 

2. Druk op Menu > Multimedia > FM-radio. 

3. De FM-radio scant automatisch voor beschikbare FM-kanalen, bewaart deze als 

vooraf ingestelde kanalen en speelt het eerst gevonden FM-kanaal af. 

4. Om het volume te controleren drukt u op de toetsen Volume omhoog en Volume 

omlaag aan de zijkant van de telefoon. 

5. Om de radio in te stellen drukt u op de schuiftoetsen Links en Rechts. 

6. Om de radio aan en uit te zetten drukt u op de schuiftoetsen Omhoog en Omlaag. 

De FM-radio opnemen 

1. Om de radio op te nemen drukt u op Opties > Opnemen. 

De opname van de radio begint. 

2. Druk op Pauze, Doorgaan of Stop. 

3. Nadat de opname is gestopt wordt u gevraagd om deze te bewaren door op de 

middelste Selecteer toets te drukken. 

4. Opnames kunnen gevonden worden onder Menu > Multimedia > Geluidsopname. 

Plezier en Spelletjes 

Opties: 

 Java 

 Google Kaarten 

 Java instellingen 

Kaarten gebruiken 

Met kaarten kunt u uw huidige locatie vinden, verkeerssituatie in realtime 

bekijken (hangt af van beschikbaarheid op uw locatie) en een gedetailleerde 

routebeschrijving weergeven op een satellietkaart, verkeerskaart of andere 

soort kaart. 

Locatie inschakelen 

Voordat u Kaarten opent om uw locatie of bezienswaardigheden te vinden moet 

u de locatiebron inschakelen.  

Ga naar Menu > Instellingen > GPS-instellingen > Locatiebron aan > Ja voor 

bevestiging. 
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Kaarten openen 

Kaarten moeten eerst van de browser gedownload zijn voordat u de applicatie kunt 

gebruiken. 

1. Ga naar Plezier & Spelletjes > Google Kaarten. 

2. U wordt omgeleid naar de browser en gevraagd om de applicatie te downloaden. 

3. Bevestig Ja. 

4. Nadat Kaarten gedownload zijn kunt u hiertoe toegang krijgen in Plezier & 

Spelletjes. 

Bezienswaardigheden zoeken 

1. Terwijl een kaart wordt weergeven drukt u op Menu >  Kaar t  zoeken.  

2. Voer de plaats in waarnaar u wilt zoeken en druk vervolgens op de middelste 

Selecteer knop om uw selectie te bevestigen.  

NB: U kunt ook een optie uit de suggestielijst kiezen. 

3. Uw zoekresultaten worden vervolgens weergegeven. Druk op de middelste Selecteer knop om 

informatie over uw resultaten weer te geven. 

Routebeschrijving 

1. Terwijl een kaart wordt weergegeven zonder de bestemming aan te duiden,  drukt u 

op Menu > Routebeschrijving. 

2. In het eerste tekstvak voert u het startpunt in en in het tweede tekstvak voert u de 

bestemming in.   

3. Kies het tabblad voor auto, openbaar vervoer of per voet. 

4. Selecteer Routebeschrijving weergeven. 

5. Er verschijnt een lijst met de routebeschrijving om uw bestemming te bereiken. 

NB: Om een stap op de kaart weer te geven markeert u de gewenste stap en selecteert u 

deze met de middelste Selecteer toets. 

6. Als u klaar bent met de weergave of de routebeschrijving drukt u op Terug om naar 

de kaart terug te keren. 

7. Met de keuze Kaart wissen wordt de kaart gereset.  



30 

Andere applicaties gebruiken 

De Kalender gebruiken 

Gebruik de kalender voor het creëren en beheren van gebeurtenissen, afspraken en 

besprekingen. 

Een kalendergebeurtenis creëren 

1. Druk op Menu > Organisator > Kalender. 

2. Gebruik de schuiftoetsen om een datum te selecteren. 

3. Druk op Opties > Gebeurtenis toevoegen. 

4. Voer de details in, zoals soort gebeurtenis (bijv. herinnering of vergadering) start- en 

eindtijden, onderwerp, frequentie, locatie en andere details. 

5. Druk op OK en vervolgens op Ja om te bevestigen. 

Alarm instellen 

U kunt een nieuw alarm instellen of een bestaand alarm wijzigen. 

1. Druk op Menu > Organisator > Alarm. 

2. Gebruik de schuiftoetsen om een tijd te selecteren en druk op Bewerken. 

3. Gebruik de rechter/linker schuiftoets om het alarm in te schakelen. 

4. Voer de alarmtijd in met gebruik van vier cijfers. Om van AM en PM te wisselen drukt 

u op de Selecteer toets terwijl de tijd gemarkeerd is. 

5. Gebruik de schuiftoetsen om de alarmdetails in te stellen, zoals frequentie, 

alarmtoon, snooze-tijd en alarmtype. 

6. Druk op Gereed en vervolgens op Ja om te bewaren. De tijd verschijnt in de lijst met 

alarmtijden. Een alarmpictogram verschijnt aan de bovenkant van het scherm.  

Rekenmachine gebruiken 

Gebruik de rekenmachine om eenvoudige rekenproblemen op te lossen of gebruik de 

geavanceerde functies voor complexere problemen. 

1. Druk op Menu > Organisator > Rekenmachine. 

2. Gebruik de schuiftoetsen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. 

Bijvoorbeeld: 

 Gebruik het toetsenblok om “100” in te voeren. 

 Schuif om het vermenigvuldigingsteken (X) te selecteren. 

 Voer “5” in. 

 Druk op OK. 

Het antwoord “= 500” verschijnt. 
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Bestandsbeheer gebruiken 

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden en mappen organiseren, bewerken en verwijderen. 

Een map creëren 

1. Druk op Menu > Bestandsbeheer. 

De telefoon geeft een overzicht van de totale ruimte en beschikbare ruimte. 

2. Druk op Opties > Openen. 

De telefoon geeft een lijst met mappen weer, zoals Mijn Muziek en Foto‘s. 

3. Druk op Opties > Nieuwe map. 

4. Gebruik het toetsenblok om de naam van een nieuwe map in te voeren en druk op 

Selecteer. 

De nieuwe map verschijnt in de mappenlijst. 

Bestanden verplaatsen of kopiëren 

1. Druk op Menu > Bestandsbeheer. 

2. Druk op Opties > Openen. 

3. Vanaf de mappenlijst opent u de bronmap met het bestand dat u wilt kopiëren. 

4. Druk op Opties > Kopiëren > Selecteer.  

“Kopieer naar” verschijnt bovenaan het scherm. 

5. Druk op Opties > Openen > [doelmap] >Selecteer. 

Het bestand wordt gekopieerd naar de doelmap. 

6. Open de doelmap om te controleren dat het bestand gekopieerd is. 

Bestanden verwijderen 

1. Druk op Menu > Bestandsbeheer. 

2. Druk op Opties > Openen. 

De telefoon geeft een lijst met mappen weer, zoals Mijn Muziek en Foto‘s. 

3. Open de bronmap met het bestand dat u wilt verwijderen. 

4. Druk op Opties > Verwijder. 

5. Druk op Ja om te bevestigen. 

Het bestand is uit de map verwijderd. 
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Uw mobiele telefoon beheren 
Gebruik Menu > Instellingen voor het configureren van uw telefoon. Instellingen omvatten 

opties voor de telefoon, GPS, beveiliging, verbinding, geluidseffecten en het herstellen van 

fabrieksinstellingen. 

Datum en tijd instellen 

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt wordt u gevraagd of u de tijd en datum automatisch 

wilt instellen waarbij de tijd van het netwerk gebruikt wordt. 

NB: Als de tijd van het netwerk automatisch gebruikt wordt kunt u de datum, tijd en tijdzone niet 

instellen. 

1. Druk op Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > Tijd en datum > Tijd/datum 

instellen. 

2. Voer de tijd in met gebruik van het volgende formaat: UU:MM (uur:minuten). Druk op 

Selecteer om te wisselen tussen AM en PM. 

3. Voer de datum in met gebruik van het volgende formaat:  DD.MM.JJJJ 

(dag.maand.jaar). 

4. Gebruik de schuiftoetsen om te wisselen tussen zomertijd aan en uit.  

5. Druk op OK. 

In het menu Tijd en datum kunt u ook uw stad invoeren, het formaat voor tijd en datum 

wijzigen en uw tijdzone bijwerken. 

Als u wilt dat de telefoon de tijd automatisch bijwerkt drukt u op Telefooninstellingen > Tijd 

automatisch bijwerken en gebruikt u de schuiftoetsen om te wisselen tussen uit en aan. 

Display instellen 

Schermhelderheid en tijd aanpassen 

1. Druk op Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > Diverse instellingen > LCD 

schermlicht. 

2. Gebruik de schuiftoetsen om de helderheid lichter of donkerder te maken. 

3. Gebruik de schuiftoetsen om de tijd (in seconden) aan te passen voordat het scherm 

uitgaat als het inactief is. 

4. Druk op OK. 

Beltoon instellen 

Om het volume en de beltoon van de telefoon aan te passen drukt u op Menu > 

Gebruikersprofielen. 

U kunt ook op de Selecteer toets op het hoofdscherm drukken. 

In het menu Gebruikersprofielen kunt u de algemene telefooninstellingen aanpassen, uw 

eigen instellingen creëren en activeren en het volume voor beltoon uit, bespreking of gebruik 

buiten aanpassen.  
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Stille modus inschakelen 

1. Vanaf het hoofdscherm drukt u op Selecteer. 

2. Onder Gebruikersprofielen drukt u op Stil > Opties > Activeer.  

De telefoon blijft in de stille modus totdat u een andere instelling selecteert en activeert. 

Beltoon en volume aanpassen 

Onder Gebruikersprofielen kunt u diverse instellingen aanpassen zoals meldingsgeluid 

(toon/trillen), beltoon, beltoon inkomende oproepen, volume beltoon, volume bericht, volume 

toetsen en toon voor in- en uitschakelen.  Terwijl u door de instellingen bladert kunt u de 

linker/rechter schuiftoetsen gebruiken om het volume voor iedere instelling te 

verhogen/verlagen. 

Bijvoorbeeld, onder Gebruikersprofielen > Algemeen > Opties > Aanpassen, selecteer 

Volume beltoon en druk op de linker/rechter schuiftoetsen om het volume te 

verhogen/verlagen. Druk op Opties om te Wijzigen of te Bewaren. 

Telefoonservices instellen 

1. Druk op Menu > Services. 

Standaard netwerk instellen 

1. Op het scherm Instellingen selecteert u Netwerkinstellingen. 

2. Hier kunt u uw Netwerkselectie en Service selectie wijzigen, uw Netwerkinformatie 

bekijken en de instellingen van uw GPRS-verbinding wijzigen. 

NB: Controleer de beschikbaarheid van service en abonnementstarieven voor dataservices 

van uw netwerkserviceprovider.  

Manieren waarop u het geheugen van uw mobiele 

telefoon kunt vrijmaken 

 Bestanden en e-mailbijlagen verplaatsen naar de microSD-kaart. 

 In de Browser alle tijdelijke Internetbestanden en browsergeschiedenis verwijderen. 

 Gedownloade programma‘s die u niet meer gebruikt (bijv. Google Kaarten) verwijderen. 

 Uw mobiele telefoon terugzetten. 

Uw mobiele Telefoon terugzetten 

Terugzetten naar fabrieksinstellingen 

Als u uw telefoon terugzet naar de fabrieksinstellingen worden al uw persoonlijke gegevens 

van de interne telefoonopslag gewist, waaronder informatie over uw Google-account, andere 

accounts, instellingen van uw systeem en applicatie en gedownloade applicaties. Met het 

terugzetten van de telefoon worden geen systeemsoftware-updates die u gedownload heeft 

gewist of bestanden op uw microSD-kaart, zoals muziek of foto‘s. 

1. Druk op Menu > Instellingen > Terugzetten naar fabrieksinstellingen. 

2. U wordt gevraagd “Voer wachtwoord telefoon in”. Het standaardfabriekswachtwoord is 

1122. Als u het standaardwachtwoord heeft gewijzigd moet u het nieuwe wachtwoord 

invoeren. 
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3. Druk op OK. Het volgende bericht verschijnt: “Instellingen terugzetten en telefoon 

opnieuw opstarten?” Druk op Ja om door te gaan of op Nee om te annuleren. 

. 
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Specificaties  

 

Item Specificaties* 

Besturingssyst

eem 
Oorspronkelijk 

Processor MTK 6276W 

Geheugen 
128MB/64MB 

Micro SD-kaart ondersteund tot 32G 

Netwerk 
2G GSM/GPRS/EDGE 

3G WCDMA (Max. gegevenssnelheid: 384 kbps) 

Band *** 

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz 

EU versie: 

WCDMA Dual-Band 900/2100MHz (Europa/Afrika) 

US versie: 

WCDMA Tri-Band 850/AWS (1700/2100)/1900 (VS, Canada, 

Latijns-Amerika) 

Controleer bij uw verkoper welke versie u heeft gekocht. 

Display 2.2” QVGA 240 X 320 TFT 

Camera 
3 MP 

Videospeler en opname 

Verbinding 

Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP 

3.5mm aansluiting headset 

Micro USB2.0 

Batterij 

1150mAh (verwijderbaar) 

Beltijd tot 10 uur 

Standby-tijd tot 23 dagen 

Overig Bluetooth, GPS 

Extra‘s 
FM-radio 

Handsfree luidsprekertelefoon 
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* Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Afmetingen 123 x 56 x 17.5mm 

Gewicht 136 g 

MIL SPEC 

810G en IP67 

gecertificeerd 

Impactweerstand tot 1.8M 

Waterbestendig tot 1M voor 30 minuten (batterijdeur en alle 

poorten moeten deugdelijk vergrendeld zijn) 

Operationeel tussen -25°C (-13 F) en 55°C (131 F) 

Stofbestendig 
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Bijlage 

Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen 

Dit onderdeel bevat belangrijke informatie met betrekking tot de operationele aanwijzingen van 

uw apparaat. Het bevat ook informatie over een veilig gebruik van het apparaat. Lees deze 

informatie nauwkeurig door voordat u uw apparaat gebruikt. 

Waterbestendig omhulsel  

De klepjes van de USB en de hoofdtelefoonpoort en het achterdeksel dienen goed afgesloten 

en vergrendeld te zijn om ervoor te zorgen dat het apparaat deze mate van bescherming biedt. 

Elektronisch apparaat 

Schakel uw apparaat uit als het gebruik daarvan verboden is. Gebruik het apparaat niet als er risico op 

interferentie is met elektronische apparaten. 

Medische apparaten 

Volg regels en regelgeving van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen.  Gebruik uw apparaat 

niet als het gebruik daarvan verboden is. 

Fabrikanten van pacemakers raden een minimum afstand van 15 cm aan tussen een apparaat en 

een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker 

gebruikt dient u het apparaat aan de tegenovergestelde zijde van de pacemaker te gebruiken en mag 

u deze niet in uw voorzak stoppen. 

 

Mogelijke explosieve atmosferen 

Schakel uw apparaat uit in een gebied met een mogelijk explosieve atmosfeer en voldoe aan alle 

borden en aanwijzingen. Gebieden die een mogelijk explosieve atmosfeer hebben zijn de gebieden 

waar u normaliter geadviseerd wordt om uw voertuig uit te schakelen. Het veroorzaken van vonken in 

dergelijke gebieden kan tot een explosie of brand leiden, hetgeen tot letsel of zelfs overlijden kan 

leiden. Schakel uw apparaat niet in op tanklocaties zoals benzinestations. Neem de beperkingen in 

acht met betrekking tot gebruik van radioapparatuur in benzinedepots, opslag en distributielocaties en 

chemische fabrieken. Neem bovendien de beperkingen in acht waar ontploffingswerkzaamheden 

gaande zijn. Voordat u het apparaat gebruik moet u uitkijken voor gebieden die mogelijk explosieve 

atmosferen hebben die vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven zijn. Dergelijke locaties zijn onder 

andere scheepsdeks, chemische overdracht- of opslagfaciliteiten en gebieden waar de lucht 

chemische stoffen of deeltjes bevat zoals graan, stof of metaalpoeders.  Vraag de fabrikanten van 

voertuigen die LPG (zoals propaan of butaan) gebruiken of dit apparaat veilig gebruikt kan worden in 

de nabijheid van het voertuig. 

Verkeersveiligheid 

Neem tijdens het gebruik van het apparaat lokale wet- en regelgeving in acht. U dient bovendien 

de volgende aanwijzingen te volgen als u het apparaat gebruik terwijl u een voertuig bestuurt: 

Concentreer op het rijden. Veilig rijden is uw eerste verantwoordelijkheid. 

Bel niet met het apparaat tijdens het rijden. Gebruik handsfree accessoires. 
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Als u wilt bellen of een inkomend gesprek wilt beantwoorden moet u het voertuig aan de kant 

van de weg parkeren voordat u uw apparaat gebruikt. 

RF-signalen kunnen invloed hebben op de elektronische systemen van motorvoertuigen. Voor 

meer informatie dient u de fabrikant van het voertuig te raadplegen. 

Plaats het apparaat niet over de airbag of in het gebied waar de airbag kan ontploffen in een 

motorvoertuig. 

U kunt gewond raken door de kracht van een rondvliegend apparaat als de airbag ontploft. 

Gebruik het apparaat niet tijdens de vlucht in een vliegtuig. Schakel uw apparaat uit voor het 

boarden van een vliegtuig. Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig kan gevaar 

voor de werking van het vliegtuig veroorzaken en het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Het 

kan bovendien in strijd met de wet zijn. 

Werkomgeving 

Gebruik het apparaat niet en laadt deze niet op in een stoffige, vochtige en vuile omgeving of 

een omgeving met magnetische velden. 

Dit kan tot een storing in het circuit leiden. 

Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties als het apparaat nabij uw oor gebruikt wordt of op 

een afstand van 1.5 cm van uw lichaam. Zorg ervoor dat accessoires zoals een case en houder 

niet zijn samengesteld uit metalen onderdelen. Houd uw apparaat 1.5 cm van uw lichaam om 

aan de hiervoor genoemde vereisten te voldoen. 

Gebruik uw apparaat niet tijdens het opladen op een stormachtige dag met onweer teneinde 

gevaar veroorzaakt door bliksem te voorkomen. 

Raak de antenne niet aan tijdens het bellen. Het aanraken van de antenne heeft invloed op de 

kwaliteit van het gesprek en resulteert in een hoger energieverbruik. Hierdoor kan de beltijd en 

de standby-tijd verminderd worden. 

Terwijl u het apparaat gebruikt moet u lokale wetgeving en reguleringen nakomen en de 

privacy- en wettelijke rechten van anderen respecteren. 

Houd de omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C terwijl het apparaat opgeladen wordt. Houd de 

omgevingstemperatuur tussen –10°C en 55°C als het apparaat met een batterij gebruikt wordt. 

Veiligheid van kinderen 

Voldoe aan alle veiligheidsmaatregelen ten aanzien van kinderen. Het is vanwege het 

verstikkingsgevaar gevaarlijk om een kind met uw apparaat of accessoires te laten spelen 

(inclusief onderdelen die van het apparaat los kunnen raken).  Zorg ervoor dat kleine kinderen 

van het apparaat en accessoires weggehouden worden. 

Accessoires 

Kies alleen batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant van het apparaat 

goedgekeurd zijn voor gebruik met dit model. Het gebruik van een andere soort batterij, oplader 

of accessoire kan resulteren in de ongeldigheid van de garantie voor het apparaat, kan in strijd 

zijn met lokale regels of wetgeving en kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met uw verkoper 

voor informatie over de beschikbaarheid van goedgekeurde batterijen, opladers en accessoires 

in uw omgeving. 

Batterij en oplader 

Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact en trek de kabel van de oplader uit het 
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apparaat als deze niet gebruikt wordt. 

De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden voordat deze versleten is. Als 

de standby-tijd en de beltijd korter zijn dan gebruikelijk moet u de batterij vervangen. 

Gebruik een stroomvoorziening zoals gedefinieerd in de specificaties van de oplader. Een 

onjuiste netspanning kan brand of een storing in de oplader veroorzaken. 

Sluit niet twee polen van de batterij aan op geleiders zoals metaal, sleutels of sieraden.  De 

batterij kan anders kortsluiten en letsel en verbrandingen op uw lichaam veroorzaken. 

Als er sprake is van een lekkage van de batterij elektrolyt moet u ervoor zorgen dat de elektrolyt 

niet in contact komt met uw huid en ogen. Als de elektrolyt in contact komt met uw huid of in uw 

ogen spat moet u uw huid of ogen onmiddellijk wassen met schoon water en een dokter 

raadplegen. 

Als de batterij vervormd is, van kleur verandert of zeer warm wordt tijdens het opladen of de 

opslag van de batterij moet u de batterij onmiddellijk verwijderen en mag u deze niet meer 

gebruiken. Anders kan de batterij gaan lekken, oververhit raken, of kan dit een explosie of brand 

veroorzaken. 

Als de stroomkabel beschadigd is (de kabel is bijvoorbeeld gebroken) of als het steekcontact los 

zit moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de kabel. Anders bestaat het risico op een 

elektrische schok, kortsluiting van de oplader of een brand. 

Verbrand batterijen niet omdat deze kunnen ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als ze 

beschadigd zijn. 

Voer geen veranderingen of wijzigingen uit aan batterijen en stop geen vreemde objecten in de 

batterij, dompel ze niet onder en stel batterijen niet bloot aan andere vloeistoffen, brand, 

explosie of andere gevaren. 

Vermijd het laten vallen van het apparaat of de batterij Als het apparaat of de batterij valt, met 

name op een hard oppervlak, en de gebruiker vermoedt dat de batterij of het apparaat 

beschadigd is moet deze naar een gekwalificeerde onderhoudslocatie gebracht worden ter 

inspectie. Onjuist gebruik van de batterij kan resulteren in brand, explosie of ander gevaar. 

Voer gebruikte batterijen onmiddellijk af conform lokale regelgeving. 

Het apparaat dient alleen aangesloten te worden op producten die het USB-IF-logo dragen of 

voldoen aan het USB-IF nalevingsprogramma. 

WAARSCHUWING - EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR 

EEN VERKEERD TYPE. VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF CONFORM DE 

AANWIJZINGEN. 

 

Schoonmaak en onderhoud 

De batterij en oplader zijn niet waterbestendig. Houd deze droog. Bescherm apparaat, batterij 

en oplader tegen water of damp. Raak de oplader niet aan met natte handen. Anders kan er 

een kortsluiting of storing van het apparaat en een elektrische schok voor de gebruiker 

veroorzaakt worden. 

Plaats uw apparaat, batterij en oplader niet op locaties waar deze beschadigd kunnen worden 

door een botsing. De batterij kan anders gaan lekken of er kan een storing, oververhitting, brand 

of explosie van het apparaat veroorzaakt worden. 

Plaats geen magnetische opslagmedia zoals magnetische kaarten en diskettes nabij het 
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apparaat. 

Straling van het apparaat kan daarop opgeslagen informatie wissen. 

Plaats uw apparaat, batterij en oplader niet op een locatie met extreem hoge of lage 

temperaturen. Dit kan tot een ondeugdelijke werking leiden en resulteren in een brand of 

explosie. Als de temperatuur lager is dan 0°C kan dit invloed hebben op de prestatie van de 

batterij. 

Plaats geen scherpe metalen (zoals spelden) nabij de oortelefoon.  De oortelefoon kan deze 

objecten aantrekken waardoor u gewond kan raken als u het apparaat gebruikt. 

Voordat u het apparaat schoonmaakt of een onderhoudsbeurt uitvoert moet u het apparaat 

uitschakelen en ontkoppelen van de oplader. 

Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, poeder of andere chemische middelen (zoals 

alcohol of benzeen) om het apparaat en de oplader schoon te maken.  Anders kunnen 

onderdelen van het apparaat beschadigd worden of kan er brand ontstaan. U kunt het apparaat 

en de oplader schoonmaken met een vochtige en zachte anti-statische doek. 

Haal het apparaat of accessoires niet uit elkaar. Hierdoor kan de garantie van het apparaat en 

accessoires ongeldig worden en de fabrikant is niet aansprakelijk voor de schade. 

Als het scherm van het apparaat gebroken is door een botsing met een hard object moet u het 

gebroken deel niet aanraken of proberen te verwijderen. In dat geval dient u het gebruik 

onmiddellijk te staken en contact op te nemen met een bevoegde onderhoudslocatie. 

Alarmnummers 

U kunt het apparaat gebruiken om alarmnummers te bellen indien u u zich in het servicegebied bevindt. De verbinding 

kan echter niet in alle omstandigheden gegarandeerd worden. U dient zich niet alleen te verlaten op het apparaat voor 

essentiele communicaties. 

 

FCC Verklaring 

Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC Regels. De werking is onderworpen aan 

de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie 

veroorzaken en (2) het apparaat moet iedere interferentie ontvangen, inclusief interferentie die 

ongewenste werking kan veroorzaken. 

Deze mobiele telefoon werd getest en bleek te voldoen aan de grenswaarden voor een klasse B 

digitaal apparaat uit hoofde van deel 15 van de FCC Regels. Deze grenswaarden werden 

opgesteld om te zorgen voor een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een 

residentiele installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan hoogfrequente energie uitstralen 

en kan, indien niet geinstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen, 

schadelijke storing veroorzaken aan de radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er 

geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit apparaat schadelijke 

interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of televisie, hetgeen bepaald kan worden 

door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te trachten de 

interferentie te verhelpen door een van de volgende maatregelen te nemen: 

 Draai of verplaats de ontvangstantenne. 

 Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. 

 Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een ander circuit dan dat waarop de 

ontvanger is aangesloten. 

 Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/TV-specialist voor hulp.  
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FCC waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door 

de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen gevolgen hebben voor de bevoegdheid 

van gebruiker om het apparaat te gebruiken. 

De antenne(s) die door het apparaat gebruikt wordt (worden) mag (mogen) niet verplaatst 

worden of gebruikt worden samen met een andere antenne of zender. 
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RF Blootstellingsinformatie (SAR) 

Dit apparaat voldoet aan de overheidsvereisten voor blootstelling aan radiogolven. 

Het apparaat is zo ontworpen en gefabriceerd dat de door de Federal Communications 

Commission van de VS gestelde grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-

energie) niet worden overschreden.  

De standaard voor het meten van blootstelling voor draadloze apparaten wordt gemeten in een  

meeteenheid die bekend staat als de Specifc Absorption Rate, of SAR en is een maat voor de 

absorptie van elektromagnetische straling in een lichaam. De SAR-grens die door de FCC 

gesteld wordt is 1.6W/kg. *Voor SAR zijn tests uitgevoerd in standaard-bedrijfsposities, waarbij 

het apparaat in alle geteste frequentiebanden op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau 

uitzendt.  Hoewel SAR bepaald wordt bij het hoogste gecertificeerde vermogensniveau kan het 

daadwerkelijk SAR-niveau van het apparaat tijdens het gebruik ruim onder de maximumwaarde 

liggen. Dit komt omdat het apparaat ontworpen is om op meerdere vermogensniveaus te 

werken, waarbij slechts dat vermogen gebruikt wordt dat nodig is om het netwerk te bereiken.  

In het algemeen geld dat hoe dichter men zich bevindt bij de antenne van een basisstation, hoe 

lager de krachtafgifte. 

De hoogste SAR-waarde voor dit model apparaat zoals gemeld aan de FCC wanneer getest 

voor gebruik tegen het oor is 1.13 W/kg en indien gedragen op het lichaam zoals omschreven in 

de gebruikershandleiding is .87 W/kg (metingen indien gedragen op het lichaam verschillen per 

apparaat model en hangt af van beschikbare accessoires en FCC vereisten.) 

Het apparaat is getest voor dragen op het lichaam en voldoet aan de FCC richtlijnen voor RF-

blootstelling voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en waarbij de minimale afstand 

van de handset tot het lichaam 1,5 cm is. Het gebruik van andere accessoires kan ertoe leiden dat 

de FCC richtlijnen voor RF-blootstelling niet nageleefd wordt. Als u geen accessoire gebruikt die op 

het lichaam gedragen wordt en het apparaat niet tegen het oor houdt dient de afstand van de 

headset ten opzichte van uw lichaam 1,5 cm te zijn als het apparaat ingeschakeld is. 

De hoogste SAR-waarden voor de telefoon gemeld ingevolge de FCC regelgeving zijn als volgt: 

Hoofd SAR: 1.13 W/kg 

Lichaam SAR: 0.87 W/kg 

Hoewel de SAR-niveaus van de verschillende apparaten en locaties verschillen voldoen ze alle 

aan de overheidsvereisten. 

De FCC heeft een apparaat goedkeuring afgegeven voor dit model apparaat voor alle gemelde 

SAR-niveaus en heeft vastgesteld dat deze de FCC richtlijnen voor RF-blootstelling naleven. 

SAR-informatie voor dit model apparaat is geregistreerd bij de FCC en kan gevonden worden 

onder de Display Grant sectie van www.fcc.gov/oet/ea/fccid nadat gezocht is op FCC ID: 

ZL5B100 

Om het niveau van blootstelling aan straling te verminderen doet u het volgende: (i) gebruik de mobiele telefoon daar waar er 

goede ontvangst is. 

(ii) gebruik de telefoon met een handsfree accessoire, 

(iii) zwangere vrouwen dienen de mobiele telefoon ver van hun buik verwijderd te houden, (iv) 

mobiele telefoon dient ver van de geslachtsdelen gebruikt te worden. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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Cat telefoon gebruikershandleiding compatibiliteit van 

gehoorapparaten (HAC) 

De Cat® B100 (versie VS) is compatibel met gehoorapparaten overeenkomstig de FCC-

vereisten voor de compatibiliteit van gehoorapparaten (HAC). B100 HAC-waarde: M3/ T3 

Om te voldoen aan de HAC-regels van de FCC moeten bepaalde telefoons getest en 

beoordeeld worden aan de hand van compatibiliteitsstandaarden van het American National 

Standard Institute (ANSI C63.19. De ANSI-standaard voor compatibiliteit van gehoorapparaten 

omvat twee typen classificaties: 

 M: Voor een lagere storing door radiofrequentie om een akoestische koppeling mogelijk 

te maken met gehoorapparaten met een uitgeschakelde luisterspoel. 

 T: Voor een inductieve koppeling met gehoorapparaten met een ingeschakelde 

luisterspoel. 

Deze classificaties maken gebruik van een schaal van 1 tot 4, waarbij 4 de meest compatibele 

classificatie is. Een telefoon met een classificatie van M3 of M4 voor akoestische koppeling en 

T3 of T4 voor inductieve koppeling is volgens de FCC-vereisten geschikt voor gebruik bij 

gehoorapparaten. 

De compatibiliteit van een gehoorapparaat is geen garantie dat een bepaald gehoorapparaat bij 

een bepaalde telefoon werkt. Sommige gehoorapparaten werken goed met telefoons die niet 

voldoen aan de FCC-vereisten voor gehoorapparaten. Als u zeker wilt weten of een specifiek 

gehoorapparaat goed werkt met een bepaalde telefoon wordt u aangeraden om ze samen te 

gebruiken voordat u ze aanschaft. 

Gehoorverlies voorkomen 

Waarschuwing ingevolge EN 60950-1:A12. 

Om gehoorverlies te voorkomen dient het volume van de koptelefoon gedurende lange periodes niet hard te zijn.  

Een koptelefoon met een hard volume kan uw gehoor beschadigen. Om het risico op 

beschadiging te verminderen moet u het volume van de koptelefoon verlagen naar een 

veilig en comfortabel niveau. 

 

 

 

NB:  Voor Frankrijk voldoen de koptelefoon/oordopjes voor dit apparaat aan het vereiste voor het 

geluidsdrukniveau zoals neergelegd in de toepasselijke EN 50332-1: 2000 en/of EN50332-2: 2003 

standaard zoals vereist door het Franse Artikel L.5232-1. 

 

Door achtergrondgeluid en de voortdurende blootstelling aan harde volumes kunnen geluiden 

stiller lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Schakel de audio in en controleer het volume voordat 

u iets in uw oor steekt. 

Het is verplicht voor het apparaat dat getest is overeenkomstig EN60950-1:2006, om audiotesten te 

verrichten voor EN50332. 

Het apparaat is getest en voldoet aan het vereiste voor geluidsdrukniveau zoals neergelegd in 
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de toepasselijke EN 50332-1 en/of EN 50332-2 standaarden. Permanent gehoorverlies kan 

optreden als de oortelefoon of koptelefoon gebruikt wordt met een hard volume voor langere 

periodes. 

Nalevingsverklaring 

Voldoet aan de essentiele vereisten van Artikel 3 van de R&TTE 1999/5/EC richtlijn indien het 

gebruikt wordt voor het bedoelde gebruik en de volgende standaarden zijn toegepast: 

1. Gezondheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn) 

toegepaste standaard(en): 

 EN 50566: 2013 

 EN 50360: 2001 / A1: 2012 

 EN 62209-1: 2006 / -2: 2010 

 EN 62479:2010 

2. Veiligheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn) 

toegepaste standaard(en): 

 EN 60950-1:2006 / A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 EN 50332-1:2000 / -2: 2003 

3. Elektromagnetische compatibiliteit (Artikel 3.1 (b) van de R&TTE Richtlijn) 

toegepaste standaard(en): 

 EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51. 

4. Radiofrequentie spectrumgebruik (Artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn) 

toegepaste standaard(en): 

 EN 301 511 V9.0.2 

 EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1 

 EN 300 328 V1.7.1 

 EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1 
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CE keurmerk & NB identificatienummer 

CETECOM 

 

Landen waar het apparaat verkocht zal worden 

Oostenrijk AT Malta MT 

Belgie BE Nederland NL 

Cyprus CY Polen PL 

Tsjechie CZ Portugal PT 

Denemarken DK Slovakije SK 

Estland EE Slovenie SI 

Finland FI Spanje ES 

Frankrijk FR Zweden SE 

Duitsland DE Verenigd Koninkrijk GB 

Griekenland GR IJsland IS 

Hongarije HU Liechtenstein LI 

Ierland IE Noorwegen NO 

Italie IT Zwitserland CH 

Letland LV Bulgarije BG 

Litouwen LT Roemenie RO 

Luxemburg LU Turkije TR 
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CE SAR naleving 

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EC) met betrekking tot, uit 

gezondheidsoverwegingen beperkte, blootstelling van het algemeen publiek aan 

elektromagnetische velden. 

De beperkingen zijn deel van de veelomvattende aanbevelingen voor de bescherming van het 

algemeen publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke 

wetenschappelijke organisaties door regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke 

onderzoeken. De meeteenheid voor de door de Europese Raad aanbevolen norm voor mobiele 

apparaten is de “Specific Absorption Rate” (SAR). De SAR-limiet is 2.0 W/ kg gemiddeld op 10 

gram lichaamsweefsel. Het voldoet aan de vereisten van de International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). 

Het apparaat is getest voor gebruik op het lichaam en voldoet aan de ICNIRP richtlijnen voor 

blootstelling en de Europese Standaard EN 62311 en EN 62209-2 voor gebruik met specifieke 

accessoires. Het gebruik van andere accessoires die metaal bevatten kan ertoe leiden dat niet 

langer aan de ICNIRP richtlijnen voor blootstelling voldaan wordt. 

De SAR-waarde wordt gemeten terwijl het apparaat op een afstand van 1,5 cm van het lichaam in 

alle frequentiebanden op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau uitzendt. 

Er dient een afstand van 1,5 cm bewaard te worden tussen het lichaam en apparaat. 

De hoogste SAR-waarden voor de telefoon gemeld ingevolge de CE regelgeving zijn alsvolgt: 

Hoofd SAR: 0.951 W/kg 

Lichaam SAR: 0.562 W/kg 

Hoewel de SAR-niveaus van de verschillende apparaten en locaties verschillen voldoen ze alle 

aan de overheidsvereisten. 

Afvoer- en recyclinginformatie 

Het symbool op het apparaat (en bijgesloten batterijen) geeft (geven) aan dat deze niet 

afgevoerd dienen te worden als normaal huishoudafval. Voer uw apparaat of batterijen niet af 

als ongesorteerd afval. Het apparaat (en batterijen) dient (dienen) ingeleverd te worden bij een 

gecertificeerde recycling inzamellocatie of dient (dienen) aan het einde van de levensduur 

deugdelijk afgevoerd te worden. 

Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van het apparaat of batterijen dient u contact op 

te nemen met uw lokale overheid, het afvalbedrijf of de winkel waar u het apparaat gekocht hebt. 

De afvoer van dit apparaat is onderhevig aan de WEEE-richtlijn van de Europese Unie. De 

reden waarom afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en batterijen van 

ander afval gescheiden moeten worden is om de mogelijke milieu impact van gevaarlijke stoffen 

op de gezondheid te minimaliseren.  

Vermindering van schadelijke stoffen 

Dit apparaat voldoet aan de EU registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten 

aanzien van chemische stoffen (REACH) Regelgeving (Verordening nr. 1907/2006/EC van het 

Europees Parlement en de Raad) en de EU richtlijn ten aanzien van de beperking van 

gevaarlijke stoffen (RoHS) (Richtlijn 

2002/95/EC van het Europees Parlement en de Raad). Voor meer informatie over de REACH 

naleving van het apparaat kunt u de website bezoeken www.catphones.com/certification. Het 

wordt aangeraden om de website regelmatig te bezoeken voor recente informatie. 

http://www.catphones.com/certification
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Naleving EU regelgeving 

De fabrikant van het apparaat verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiele 

vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. 

Voor de conformiteitsverklaring gelieve de website te bezoeken www.catphones.com0682 

NB: Neem nationale regelgeving in acht op de locatie waar het apparaat gebruikt zal worden. Er 

kunnen beperkingen gelden voor het bedrijf in sommige of alle ledenstaten van de Europese 

Unie (EU). 

NB: Dit apparaat mag gebruikt worden in alle ledenstaten van de EU. 

Frankrijk: Gebruik buitenshuis beperkt tot 10 mW e.i.r.p. binnen de band 2454-2483.5 MHz. 

Italie: Er is een algemene vergunning vereist voor prive gebruik indien WAS/RLAN gebruikt 

wordt buiten het eigen terrein.  

Er is een algemene vergunning vereist voor openbaar gebruik.  Luxemburg: Er is een algemene 

vergunning vereist voor levering van netwerk en service. 

Noorwegen:  Dit lid is niet van toepassing op het geografisch gebied binnen een straal van 20 

km vanaf het centrum van Ny-Ålesund. 

V100R001B03_01 

Industrieverklaring Canada 

Dit apparaat voldoet aan de Industrie Canada vergunning ontheffing RSS standaard(en). De 

werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 

1. Dit apparaat veroorzaakt geen interferentie. 

2. Dit apparaat moet iedere interferentie ontvangen, inclusief interferentie die ongewenste 

werking kan veroorzaken. 

Dit klasse B digitaal apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Verklaring ten aanzien van blootstelling straling: 

Het product voldoet aan de grenzen voor RF-blootstelling in Canada zoals die geldt voor een 

ongecontroleerde omgeving en is veilig voor het bedoeld gebruik zoals omschreven in deze 

handleiding.  Een grotere verlaging van RF-blootstelling kan bereikt worden als het product zo 

ver mogelijk van het lichaam vandaan gehouden kan worden of door het apparaat op een lager 

vermogen in te stellen (indien de telefoon deze functie heeft). 

http://www.catphones.com/
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Logo‘s certificeringen 

 

 

 

 

 

 

 

 


