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Lees dit voordat u verder gaat.

Veiligheidsmaatregelen

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele 
telefoon correct gebruikt.

Ondanks het feit dat dit apparaat sterk is, moet u stoten, gooien, laten vallen, 
samenpersen, buigen en het doorboren van uw mobiele telefoon 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 autorijden.

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 prestaties 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 houders met een sterk 
elektromagnetisch veld.

Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van uw mobiele telefoon. Door straling 
van de telefoon kan daarop opgeslagen informatie worden verwijderd.

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

Mensen met medische implantaten (hart, insuline) moeten de mobiele telefoon tijdens 
telefoneren 15 cm van het implantaat verwijderd houden. Houd de telefoon aan de 
tegenovergestelde kant van het implantaat.

Volg de relevante aanwijzingen van deze handleiding strikt op als u de USB-kabel 
gebruikt. Anders kan uw mobiele telefoon of pc beschadigd raken.



Juridische kennisgeving
© 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 niet zonder toestemming worden gebruikt.

Bullitt Mobile Ltd. is licentiehouder van Caterpillar Inc.

De handelsmerken van Bullitt Mobile Ltd. en van derden zijn eigendom van hun respectieve 
eigenaars.

Dit document mag op geen enkele wijze of met gebruik van geen enkel middel (geheel of 
gedeeltelijk) worden gereproduceerd of overgebracht zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Caterpillar, Inc.

Het in deze handleiding beschreven product 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, decompileren, 
deassembleren, ontsleutelen, uit te pakken, aan reverse-engineering te onderwerpen, 
leasen, over te dragen of in sublicentie te geven, tenzij toepasselijke wetgeving dergelijke 
beperkingen niet toestaat of dergelijke handelingen goedgekeurd zijn door de respectieve 
auteursgerechtigden ingevolge licenties.

Kennisgeving
Sommige functies van het hierin beschreven product en accessoires zijn afhankelijk van de 
geïnstalleerde software en de capaciteit en instellingen van het lokale netwerk. Mogelijk zijn 
deze niet geactiveerd of beperkt voor lokale netwerkoperators of netwerkserviceproviders. 
Daarom is het mogelijk dat de hierin opgenomen beschrijvingen niet exact overeenkomen met 
het product of de 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 externe software met auteursrechtbescherming. Alle 
consequenties als gevolg van de installatie of het gebruik van de genoemde producten op deze 
mobiele telefoon zijn uw verantwoordelijkheid.

GEEN GARANTIE
De inhoud van deze handleiding wordt geleverd 'as is'. Behalve zoals vereist door de van 
toepassing zijnde wetgeving, worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven van welke 
aard dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) de impliciete garanties van verkoopbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid 
of inhoud van deze handleiding.

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 moeten voldoen aan alle toepasselijke export- of importwetgeving en regelgeving 
en moeten alle benodigde overheidsvergunningen en licenties verkrijgen teneinde het in de 
handleiding genoemde product, waaronder de software en hierin opgenomen technische 
gegevens, te exporteren, herexporteren of importeren.
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Welkom bij de Cat® S50 smartphone
De S50 4G smartphone is ontworpen voor outdoor activiteiten en bevat functies voor uitdagende 
omgevingen. Hij is ontworpen volgens de strengste industrienormen voor duurzaamheid (IP67), 
en dus is hij waterdicht en kan het scherm zelfs met natte vingers worden bediend. Hij heeft zeer 
krasbestendig glas, is stofdicht en kan tegen een val van een hoogte van maximaal 1,22 meter. 
Hij heeft tevens een Quad Core (1,2 Ghz) processor met de allernieuwste versie van Android 
(KitKat) met toegang tot Google Play, dus zijn er geen concessies gedaan wat betreft prestaties 
en bescherming. Naast het duurzame ontwerp bevat de S50 ook prestatie verhogende applicaties 
waarmee u op internet kunt surfen, berichten kunt versturen, muziek kunt luisteren en meer met 
de duurzame batterij en het uitbreidbare geheugen van maximaal 64 GB.

Uw mobiele telefoon leren kennen 
Telefoon in een oogopslag

Belangrijkste functies binnen handbereik

Aan/uit-toets • Druk op deze toets om de mobiele telefoon in te schakelen.  
• Houd de toets ingedrukt om het menu Telefoonopties te openen. 
• Druk op deze toets om het scherm te vergrendelen of te laten ontwaken wanneer 

uw mobiele telefoon is ingeschakeld.

Starttoets  
( - softkey)

• Raak aan om het Startscherm weer te geven. 
• Als u de starttoets lang aanraakt, wordt het Google-pictogram weergegeven. 

Schuif omhoog en raak het pictogram aan om Google Zoeken of Google Now te 
starten. 

Toets voor recent 
gebruikte applicaties  
( - softkey)

Raak aan om recent gebruikte applicaties weer te geven.

Terugtoets  
( - softkey)

• Raak aan om het vorige scherm waarin u werkte, weer te geven. 
• Gebruiken om schermtoetsenbord te sluiten.

Cameratoets Druk in de camera-app op de cameratoets om meteen een foto te maken. De 
cameratoets heeft ook andere functies als de camera-app niet wordt gebruikt.

• Google Music Player – Als het apparaat ingeschakeld is, kunt u de Google Music 
Player starten door tweemaal kort op de cameratoets te drukken.

• Zaklamp – Door de cameratoets 2 seconden lang in te drukken wordt de zaklamp 
ingeschakeld, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. Als u de cameratoets 
nogmaals 2 seconden indrukt, wordt de zaklamp uitgeschakeld.

1. Omgevingslichtsensor en 
nabijheidssensor

2. Poort voor koptelefoon

3. Oortelefoon

4. Camera voorkant

5. Camera achterkant

6. Microfoon

7. LED-lampje

8. Cameratoets

9. Luidspreker

10. Volumetoetsen

11. Simkaartsleuf

12.  Sleuf voor micro  
SD-kaart

13. Aan/uit-toets

14. USB-poort
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Aan de slag met uw mobiele telefoon

De geheugenkaart installeren

1. Open het afdekplaatje van de geheugen-/simkaart.

2. Plaats een micro SD-kaart in het apparaat, zoals afgebeeld.

 
Opmerking: 

 ∙ Plaats de micro SD-kaart met de gouden contactpunten naar beneden en schuif de geheugenkaart 
zo ver mogelijk naar binnen tot u een klikgeluid hoort. 

 ∙ Druk tegen de rand van de geheugenkaart en laat deze vervolgens los om de micro SD-kaart te 
verwijderen.

 ∙ Gebruik niet onevenredig veel kracht om de micro SD-kaart te verwijderen, aangezien dit de 
geheugenkaart of sleuf kan beschadigen.

Een micro-simkaart installeren

1. Open het afdekplaatje van de geheugen-/simkaart.

2. Plaats de simkaart zoals afgebeeld.

Opmerking: 

 ∙ De gouden contactpunten moeten naar beneden gericht zijn op de micro-simkaart met de inkeping 
linksboven. Duw de micro-simkaart in de sleuf tot u een klikgeluid hoort.

 ∙ Om de micro-simkaart te verwijderen, drukt u de simkaart in, laat u deze snel weer los en trekt u de 
kaart eruit.

 ∙ Gebruik niet onevenredig veel kracht om de simkaart te verwijderen, aangezien dit de 
geheugenkaart of de sleuf kan beschadigen.

 ∙ Dit apparaat is niet geschikt voor nano-simkaarten.
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De batterij opladen 

De S50 heeft een ingebouwde batterij. Ga als volgt te werk om de batterij op te laden: 

1. Sluit de bij uw mobiele telefoon geleverde USB-kabel aan op de oplader. 
Opmerking: 

Gebruik alleen door Cat® goedgekeurde opladers en kabels. Niet-goedgekeurde apparatuur kan 
schade veroorzaken aan het apparaat of ervoor zorgen dat de batterijen ontploffen.

2. Open de USB-poortklep. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de telefoon.
Opmerking: 

Gebruik niet teveel kracht bij het   aansluiten van de USB-kabel.

Let op de juiste positie van de stekker. Er kan schade worden veroorzaakt als wordt geprobeerd de 
stekker er verkeerd in te steken; dit wordt niet door de garantie gedekt.

MIL 
SPEC

3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de lader en steek deze in een stopcontact. 

4. Wanneer het opladen is voltooid, verwijdert u de stekker uit het apparaat en verwijdert u 
daarna de lader. 

Opmerking: 

Als de batterij helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voordat het oplaadpictogram wordt 
weergegeven.

Opladen met Qi 

Qi is een wereldwijde norm voor draadloos opladen. Het apparaat is WPC gecertificeerd. Plaats 
uw apparaat op een draadloos oplaadstation om op te laden.

Opmerking: 

 ∙ Cat® biedt een draadloos oplaadstation aan voor de S50. Om efficiënt op te kunnen opladen met dit 
station, moet het logo voor draadloos opladen op de achterkant van het apparaat het logo op het 
draadloze oplaadstation van Cat raken.

 ∙ Het draadloze oplaadstation is afzonderlijk verkrijgbaar.

Belangrijke informatie over de batterij 

Als de batterij gedurende lange tijd niet gebruikt is, kunt u uw mobiele telefoon wellicht niet 
direct inschakelen nadat u begonnen bent met het opladen van de batterij. Laat de batterij 
een paar minuten opladen met de telefoon uitgeschakeld voordat u deze inschakelt. De 
laadanimatie op het scherm wordt in deze periode wellicht niet weergegeven.

De tijd die nodig is om de batterij op te laden is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en 
hoe oud de batterij is. 

Wanneer de batterij bijna leeg is, speelt de telefoon een waarschuwing en wordt er een 
prompt getoond. Wanneer de batterij bijna helemaal leeg is, wordt de telefoon automatisch 
uitgeschakeld.
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Uw mobiele telefoon in- of uitschakelen 

Uw mobiele telefoon inschakelen

Druk op de aan/uit- toets. 

De eerste keer dat u de telefoon inschakelt, krijgt u een welkomstscherm te zien. Selecteer de 
gewenste taal en druk op het pictogram Start om door te gaan met het instelproces.

Opmerking: 

Als beveiliging via een persoonlijk identificatienummer (PIN) op uw SIM-kaart is ingeschakeld, wordt 
u gevraagd om uw pincode in te voeren vóór het welkomstscherm. Er is een Wi-Fi- of dataverbinding 
nodig om het instelproces te voltooien. 

U wordt nu gevraagd zich aan te melden met uw bestaande Google-account of om een nieuwe 
account op te zetten en het instelproces af te ronden.

Opmerking: 

U kunt het instelproces van het account overslaan om het op een ander tijdstip te voltooien. r is een 
Google-account vereist om een aantal van de door Google aangeboden diensten via uw apparaat te 
gebruiken. 

Uw mobiele telefoon uitschakelen 

1. Houd de aan/uit- toets ingedrukt om het menu Telefoonopties te openen.

2. Druk op Uitschakelen. 

3. Druk op OK.

Het startscherm leren kennen
Nadat u zich hebt aangemeld, of wanneer u de telefoon inschakelt, wordt het startscherm 
geopend. Het startscherm is uw beginpunt voor toegang tot alle functies op de telefoon. 
Hier worden pictogrammen voor applicaties, widgets, snelkoppelingen en andere functies 
weergeven. U kunt het startscherm aanpassen met verschillende achtergronden en de items 
selecteren die u wilt weergeven.

Het startscherm bevat het pictogram Launcher ( ). Druk hierop om de geïnstalleerde 
applicaties (apps) te bekijken en te starten.

Opmerking: 

Als u een lege plek op het startscherm lang indrukt, worden de snelkoppelingen naar achtergronden, 
widgets en instellingen weergegeven.
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Het aanraakscherm gebruiken 

Aanraakschermacties 

Aanraken: druk met uw vingertop op een item om dit te selecteren, een selectie te bevestigen 
of een toepassing te starten. 

Ingedrukt houden: druk met een vingertop op een item tot de mobiele telefoon reageert. Om 
bijvoorbeeld het optiemenu te openen voor het actieve scherm, blijft u drukken op het scherm 
tot het menu verschijnt. 

Vegen: veeg uw vinger verticaal of horizontaal over het scherm. Veeg bijvoorbeeld naar links of 
naar rechts om te schakelen tussen foto's. 

Slepen: houd uw vinger op het gewenste item. Sleep het item naar een ander deel van het 
scherm. U kunt een pictogram slepen om het te verplaatsen of te verwijderen. 

Het display van uw mobiele telefoon draaien

De oriëntatie van de meeste schermen zal meedraaien met de telefoon als u deze van rechtop 
naar opzij en weer terug draait. Zie "Scherm automatisch draaien" op pagina 32.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen 

Het scherm vergrendelen 

Wanneer uw mobiele telefoon is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit- toets om het scherm te 
vergrendelen. Wanneer het scherm is vergrendeld, kunt u nog steeds berichten en oproepen 
ontvangen. 

Als u uw mobiele telefoon een tijdje ongestoord laat, wordt het scherm automatisch 
vergrendeld. 

Het scherm ontgrendelen 

Druk op de aan/uit- toets om het scherm uit de slaapstand te halen. Sleep vervolgens het 
vergrendelpictogram ( ) naar het ontgrendelpictogram ( ) om het scherm te ontgrendelen.

Om de camerafunctie rechtstreeks vanuit het vergrendelde scherm te gebruiken, drukt u het 
camerapictogram rechtsonder lang in en veegt u naar rechts op het scherm om de camera-app 
te starten.

Opmerking: 

Als u een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt u gevraagd om het scherm te ontgrendelen. 
Raadpleeg voor meer informatie "Uw mobiele telefoon beschermen met een schermvergrendeling" op 
pagina 34.



Cat® Gebruikershandleiding S50 smartphone6

Display

Layout display

Meldingen en statusinformatie 

De statusbalk verschijnt bovenaan elk scherm. Deze geeft pictogrammen voor meldingen weer, 
zoals gemiste oproepen of ontvangen berichten (links) en de pictogrammen voor de mobiele 
telefoonstatus, zoals de accustatus (rechts), samen met de huidige tijd.

Meldingpictogrammen Statuspictogrammen

Statuspictogrammen

Verbonden met mobiel 3G-netwerk Trilmodus

Verbonden met mobiel GPRS-netwerk Belsignaal is gedempt

Verbonden met mobiel EDGE-netwerk Locatie gevonden

Verbonden met een mobiel HSDPA-
netwerk

Batterij is bijna helemaal leeg

Verbonden met mobiel HSPA+-netwerk Batterij is bijna leeg

Verbonden met mobiel 4G-netwerk Batterij is gedeeltelijk leeg

Roaming Batterij is vol

Signaalsterkte van mobiel netwerk Batterij wordt opgeladen

Geen signaal FM-radio is ingeschakeld

Verbonden met een Wi-Fi-netwerk Vliegtuigmodus

Verbonden met een Bluetooth-apparaat

Meldingpictogrammen

Nieuw e-mailbericht Binnenkomende oproep

Nieuw tekst- of multimediabericht Gemiste oproep

Alarm is ingeschakeld Luidspreker is geactiveerd

Komende gebeurtenis Microfoon is gedempt

Gegevens worden gesynchroniseerd Gegevens worden gedownload

Probleem met inloggen of 
synchronisatie

Telefoon is verbonden via USB-kabel

Een schermopname wordt vastgelegd
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Meldingenvenster 
De mobiele telefoon verwittigt u als u een nieuw bericht ontvangt of als er een komende 
gebeurtenis is. Het meldingenvenster informeert u ook over alarmen en instellingen; 
bijvoorbeeld als een alarm geactiveerd is. Open het meldingenvenster om te zien wie de 
exploitant van het draadloze netwerk is of om een bericht, herinnering of gebeurtenismelding 
te zien. 

Het meldingenvenster openen 

1. Als een nieuw meldingenpictogram op de meldingenbalk verschijnt, druk dan op de 
meldingenbalk en sleep deze naar beneden om het meldingenvenster te openen. 

2. Druk op een melding om de bijbehorende applicatie te openen. 

 
Het meldingenvenster sluiten

Om een melding (zonder te bekijken) direct te sluiten, blijft u gewoon op de melding drukken 
en sleept u deze naar links/rechts van het scherm af. 

Om het meldingenvenster te sluiten, schuift u de onderkant van het venster naar boven.

Snelkoppelingen

Een nieuw schermitem toevoegen 

1. Druk in het startscherm op  om alle applicaties weer te geven.

2. Om een item toe te voegen, sleept u het applicatiepictogram naar een specifiek startscherm.

Een schermitem verplaatsen 

1. Houd een applicatiepictogram op het startscherm ingedrukt tot het pictogram groter wordt.

2. Sleep het pictogram zonder uw vinger op te lichten naar de gewenste positie op het scherm 
en laat het dan los. 

Opmerking: 

Er moet genoeg ruimte zijn zodat het pictogram op het huidige startscherm past.

Een schermitem verwijderen 

1. Houd een applicatiepictogram op het startscherm ingedrukt tot het pictogram groter wordt.

2. Sleep het item zonder uw vinger op te lichten naar Verwijderen. 

3. Als het item rood wordt, laat u het los om het van het startscherm te verwijderen. 
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Widgets

Met een widget kunt u een voorbeeld van een applicatie zien, of een applicatie gebruiken.  
U kunt widgets op uw startscherm plaatsen als pictogrammen of als voorbeeldvensters.  
Er zijn verschillende widgets standaard op uw mobiele telefoon geïnstalleerd. U kunt meer 
widgets downloaden in de Google Play Store. Een widget aan een van de schermen toevoegen:

1. Raak in het startscherm het startscherm aan en houd dit vast. 

2. Druk op WIDGETS om de beschikbare widgets weer te geven.

2. Om een item toe te voegen, sleept u het gewenste widget naar een specifiek startscherm.

Mappen

Een map maken

Sleep het applicatiepictogram of de snelkoppeling en zet het boven op gelijkaardige applicaties 
neer.

Een map hernoemen

1. Druk op een map om deze te openen.

2. Voer in de titelbalk van de map de nieuwe naam in.

3. Druk als u klaar bent op de toets Terug.

Schermachtergronden

De schermachtergrond wijzigen

1. Raak in het startscherm het startscherm aan en houd dit vast.

2. Druk op SCHERMACHTERGROND.

3. Blader door de beschikbare opties om de schermachtergrond van uw keuze in te stellen.

4. Druk op Schermachtergrond instellen om de gewenste schermachtergrond voor uw 
startscherm in te stellen.

Media van en naar uw mobiele telefoon overbrengen
Breng in de modus Media-apparaat MTP al uw favoriete muziek en afbeeldingen over van uw 
mobiele telefoon naar uw pc en omgekeerd.

1. Verbind uw mobiele telefoon via de USB-kabel met uw pc. De modus MTP wordt nu 
geactiveerd.

2. Uw mobiele telefoon wordt weergegeven als een verwijderbaar apparaat en geeft de 
mobiele telefoonopslag weer, en als er een geheugenkaart is aangebracht, is de SD-kaart 
ook zichtbaar.

Opmerking:

Als u een Mac gebruikt, moet u drivers downloaden van: http://www.android.com/filetransfer/
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De vliegtuigmodus gebruiken
Het is mogelijk dat u op sommige plaatsen de draadloze verbindingen van uw mobiele telefoon 
moet uitschakelen. In plaats van uw mobiele telefoon uit te schakelen, kunt u hem ook instellen 
op Vliegtuigmodus.

1. Houd de aan/uit- toets ingedrukt.

2. Druk op Vliegtuigmodus in het optiemenu.

Of gebruik de applicatie Instellingen en ga naar het menu DRAADLOOS EN NETWERKEN om 
de Vliegtuigmodus in te schakelen.

Telefoon
U kunt een telefoonoproep op verschillende manieren plaatsen. U kunt een nummer intoetsen, 
of een nummer kiezen in de lijst met contactpersonen, op een webpagina of in een document 
dat een telefoonnummer bevat. Als u met een gesprek bezig bent, kunt u binnenkomende 
oproepen beantwoorden of ze naar uw voicemail sturen. U kunt ook conferentiegesprekken 
opzetten met verschillende deelnemers.

Opmerking:

Neem contact op met uw netwerkexploitant om te horen of het netwerk conferentiegesprekken 
ondersteunt en hoeveel deelnemers u kunt toevoegen.

Een oproep plaatsen
Om een oproep te plaatsen, kunt u de applicatie Telefoon gebruiken of een nummer selecteren 
uit Contacten of het Oproep-log. Als u een gesprek voert, kunt u op de starttoets drukken om 
terug te keren naar het startscherm en andere functies te gebruiken. Om terug te keren naar het 
oproepscherm, sleept u de meldingenbalk naar beneden en drukt u op Huidige oproep.

Opmerking:

Let erop dat u de microfoon niet met uw vingers blokkeert.

Een oproep plaatsen met de kiezer

1. Druk in het startscherm op . Druk vervolgens op  om de kiezer weer te geven.

Opmerking:

U kunt de telefooninstellingen openen door  en vervolgens Telefoon aan te raken ( ). 

2. Druk op de juiste cijfertoetsen om het telefoonnummer in te voeren. 

Tip: Uw mobiele telefoon ondersteunt de functie SmartDial. Dat betekent dat als u nummers op 
de kiezer invoert, de mobiele telefoon automatisch in uw contactpersonen zoekt en gebaseerd op 
de nauwkeurigheid de overeenstemmende resultaten weergeeft. Sluit het toetsenbord om meer 
mogelijkheden te zien.

3. Nadat u het nummer hebt ingevoerd of de contactpersoon hebt gekozen, drukt u op . 

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

1. Druk in het startscherm op  om de lijst met contactpersonen weer te geven. Als u al in de 
kiezer bent, drukt u op Alle contacten om de lijst met contactpersonen weer te geven.

Opmerking:

U kunt de contactenapplicatie ook openen door  en vervolgens Contacten aan te raken ( ).
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2. In de lijst drukt u op de contactpersoon die u wilt bellen.

3. Druk op het telefoonnummer om de contact te bellen. 

Een oproep plaatsen vanuit Oproeplog

1. Druk op  > Telefoon ( ) >  (linksonder in scherm) om de oproepgeschiedenis weer te 
geven.

2. Druk op  van de contactpersoon die u wilt bellen.

Een oproep beantwoorden en weigeren

Een binnenkomende oproep beantwoorden of weigeren

Als u een telefoonoproep ontvangt, verschijnt het scherm voor binnenkomende oproepen en 
geeft het ID van de beller weer, met de eventuele extra informatie die u over de beller hebt 
ingevoerd in Contacten.

• Druk om een oproep te beantwoorden op  en sleep dit naar rechts ( ).

• Druk om een oproep te weigeren op  en sleep dit naar links ( ).
• Om een bericht af te wijzen en rechtstreeks naar de beller te sturen, raakt u  aan en sleept u 

het omhoog ( ) en selecteert u een van de volgende berichttemplates of raakt u 'Uw eigen 
opstellen...' aan om uw bericht op te stellen.

Opmerking:

Als u op  drukt, verandert het automatisch in .

Een oproep beëindigen

Druk tijdens een oproep op  om op te hangen.

Andere functies tijdens een oproep

Een conferentiegesprek houden

Als u een nieuwe oproep ontvangt terwijl u al een gesprek voert, kunt u de tweede oproep 
verbinden met de oproep waarmee u bezig bent. Deze functie heet "conferentiegesprek".  
U kunt ook een conferentiegesprek met meerdere bellers opzetten.
Opmerking:

Neem contact op met uw netwerkexploitant om te horen of het netwerk conferentiegesprekken 
ondersteunt en hoeveel deelnemers u kunt toevoegen.

1. Om een conferentiegesprek te starten, draait u het nummer van de eerste persoon die moet 
worden opgeroepen. Terwijl u met de oproep bezig bent, drukt u op .

2. Voer het telefoonnummer in van de persoon die u aan het gesprek wilt toevoegen en druk 
op  of kies iemand in uw Oproeplog of in Contacten. De eerste oproep wordt automatisch 
in de wachtstand geplaatst.

3. Zodra de bijkomende oproep is verbonden, drukt u op  om het conferentiegesprek te 
starten.

4. Om meer mensen toe te voegen, drukt u op  en herhaalt u stap 2 en 3.

5. Om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met iedereen te verbreken, drukt 
u op .
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Tussen oproepen omschakelen

Als u een nieuwe oproep ontvangt terwijl u met een andere bezig bent, kunt u tussen de twee
oproepen omschakelen.

1. Terwijl u met twee oproepen bezig bent, drukt u op .

2. De huidige oproep wordt in de wachtstand geplaatst en u wordt met de andere oproep 
verbonden.

Oproeplog gebruiken
Het Oproeplog bevat een lijst van oproepen die u hebt uitgevoerd, ontvangen of gemist.  
U kunt het Oproeplog gebruiken om snel een recent opgeroepen nummer te vinden of een 
binnenkomend nummer aan uw lijst met contactpersonen toe te voegen.

Een vermelding opslaan in Contacten

1. Druk op  op het startscherm, druk daarna op het tabblad .

2. Raak de vermelding aan die u wilt toevoegen.

3. Druk op Toevoegen aan contactpersonen.

4. Voeg toe aan een bestaande contactpersoon of druk op NIEUWE CONTACTPERSOON 
MAKEN.

Een vermelding uit de lijst verwijderen

1. Druk op  op het startscherm, druk daarna op het tabblad .

2. Kies de vermelding die u wilt verwijderen.

3. Druk op  > Verwijderen uit oproeplog.

Het oproeplog wissen

1. Druk op  op het startscherm, druk daarna op het tabblad .

2. Druk op  > Oproeplog wissen.
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Contacten
Met de applicatie Contacten kunt u informatie opslaan en beheren, zoals telefoonnummers en 
adressen van uw contactpersonen. Nadat u de contactinformatie op uw mobiele telefoon hebt 
opgeslagen, hebt u gemakkelijk toegang tot uw contacten.

De applicatie Contacten openen

Als u een nieuwe mobiele telefoon hebt en nog geen contactpersonen hebt toegevoegd, geeft 
Contactpersonen een bericht weer met hints over hoe u moet beginnen om contactpersonen 
aan uw mobiele telefoon toe te voegen. 

Om de applicatie te openen, voert u een van de volgende handelingen uit:

• Druk op  op het startscherm.

• Druk op  en vervolgens op Contacten ( ) om de lijst met contactpersonen weer te 
geven.

• Druk op  op het startscherm, druk daarna op het tabblad Alle contacten.

Al uw contactpersonen worden alfabetisch weergegeven in een bladerlijst.

Contactpersonen kopiëren

U kunt contactpersonen van de simkaart of het interne geheugen kopiëren.

1. Druk in de lijst met contactpersonen op  > Importeren/exporteren. 

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Contacten van de simkaart importeren:

Druk op Contactpersonen op de simkaart beheren en selecteer de te importeren 
contacten.

• Contacten op het interne geheugen importeren:

Druk op Importeren van intern geheugen > selecteer vCard-bestand selectietype > 
selecteer te importeren vCard-bestand > OK.

Een back-up maken van contacten

U kunt contactpersonen naar de simkaart of het interne geheugen kopieren.

1. Druk in de lijst met contactpersonen op  > Importeren/exporteren. 

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Contacten naar de simkaart exporteren:

Druk op Naar simkaart exporteren > OK.

• Contacten naar het interne geheugen exporteren:

Druk op Naar geheugen exporteren. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Raak 
OK aan om verder te gaan.

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk in de lijst met contactpersonen op  om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.

2. Voer de naam van de contactpersoon in en voeg daarna eventuele gedetailleerde informatie 
toe, zoals een telefoonnummer of adres.

3. Als u klaar bent, drukt u op GEREED om de contactinformatie op te slaan.
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Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen

1. Druk op de contactpersoon die u aan Favorieten wilt toevoegen. 

2. Druk op  naast de naam, waarna het pictogram grijs wordt ( ).

Een contactpersoon zoeken

1. Druk in de lijst met contactpersonen op  om een contactpersoon te zoeken.

2. Voer de naam in van de contactpersoon die u zoekt. Terwijl u typt, verschijnen 
contactpersonen met overeenstemmende namen onderaan in het zoekvak.

Een contactpersoon bewerken

U kunt altijd wijzigingen aanbrengen aan de informatie die u voor een contactpersoon hebt 
opgeslagen.

1. Druk in de lijst met contactpersonen op de contactpersoon van wie u de details wilt 
bewerken.

2. Druk op  > Bewerken.

3. Breng de gewenste wijzigingen aan de contactinformatie aan en druk daarna op GEREED. 
Om alle wijzigingen die u aan de contactinformatie hebt aangebracht te annuleren, drukt u 
op de toets Terug.

Communiceren met uw contactpersonen
U kunt vanuit het tabblad Contactpersonen of Favorieten snel een oproep maken of een tekst 
(SMS) of multimediabericht (MMS: Multimedia Message) naar het standaardtelefoonnummer 
van een persoon sturen. U kunt ook de details openen om een lijst te zien van alle manieren 
om met de contactpersonen te communiceren. In dit del wordt beschreven hoe u met een 
contactpersoon kunt communiceren als u de lijst met contactpersonen bekijkt.

Communiceren met een contactpersoon

1. In de lijst drukt u op de contactpersoon met wie u wilt communiceren.

2. In het scherm met de details van de contactpersoon kunt u een van de volgende handelingen 
uitvoeren:

• Druk op het telefoonnummer om een oproep te plaatsen.

• Druk op  om een bericht te sturen.

Een contactpersoon verwijderen

1. In de lijst drukt u op de contactpersoon die u wilt verwijderen.

2. Druk op  > Verwijderen.

3. Druk op OK om te bevestigen dat u de contactpersoon wilt verwijderen.
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Het schermtoetsenbord gebruiken

Het toetsenbordvenster weergeven

Om tekst in te voeren, gebruikt u het schermtoetsenbord. Sommige applicaties openen 
automatisch het toetsenbord. In andere verschijnt het toetsenbord als u op een tekstveld drukt. 

Om het toetsenbord te openen, drukt u op de plaats waar u tekst wilt invoeren. Druk op de 
terugtoets om het toetsenbord te verbergen.

Het horizontale toetsenbord gebruiken

Als u het toetsenbord onhandig of moeilijk bruikbaar vindt, draait u de mobiele telefoon 
zijwaarts. Het schermt geeft het toetsenbord horizontaal weer, waardoor u een breder 
toetsenbord krijgt.

Toetsenbordinstellingen aanpassen

1. Druk op  > Instellingen ( ) > Taal en invoer. 

2. Druk in de optie Google Keyboard op  om de instellingen van het Google-toetsenbord aan 
te passen.

Berichtfuncties
Met de applicatie Berichtfuncties kunt u tekstberichten (SMS) en multimediaberichten (MMS) 
uitwisselen met iedereen die een telefoon gebruikt die geschikt is voor SMS of MMS. Met de 
applicatie E-mail kunt u e-mails lezen en versturen.

SMS en MMS

Berichtfuncties openen

Om de applicatie te openen, voert u een van de volgende handelingen uit:

• Druk op  op het startscherm. 

• Druk op  > Berichtfuncties ( ).

Een tekstbericht maken en versturen

Het venster Berichtfuncties wordt geopend, waar u een nieuw bericht kunt maken of een 
doorlopende berichtconversatie openen.

1. Druk op  om een nieuw tekst- of multimediabericht te starten, of druk op een bestaande 
berichtendraad om deze te openen.

2. Voer een telefoonnummer in het veld Aan in. Terwijl u het telefoonnummer invoert, 
verschijnen overeenstemmende contactpersonen. U kunt op een voorgestelde ontvanger 
drukken of het telefoonnummer verder invoeren.

3. Druk op het tekstcompositievak om uw bericht in te voeren.

Als u op de terugtoets drukt terwijl u een bericht invoert, wordt het als kladversie 
opgeslagen in uw berichtenlijst. Druk op het bericht om het verder op te stellen.

4. Als u klaar bent, drukt u op . 

Opmerking: 

Antwoorden verschijnen in het venster. Naarmate u extra berichten bekijkt en verstuurt, ontstaat er 
een berichtendraad.



Cat® Gebruikershandleiding S50 smartphone 15

Een multimediabericht maken en versturen

1. Druk in het berichtenscherm op .

2. Voer een telefoonnummer in het veld Aan in.

3. Druk op het tekstcompositievak om uw bericht in te voeren.

4. Druk op  > Onderwerp toevoegen om het onderwerp van het bericht toe te voegen.

5. Voer een onderwerp in. 

Uw mobiele telefoon is nu in de modus Multimediabericht.

6. Druk op  en kies het soort mediabestand om als bijlage aan het bericht toe te voegen.

7. Als u klaar bent, drukt u op . 

 

Een multimediabericht openen en bekijken

1. In de berichtenlijst drukt u op de berichtendraad om deze te openen.

2. Druk op het multimediabericht om het te bekijken.

3. Schuif even naar boven of beneden om de vorige of volgende dia te zien.

Een bericht beantwoorden

1. In de berichtenlijst drukt u op een tekst- of multimediaberichtendraad om deze te openen.

2. Druk op het tekstvak om uw bericht op te stellen.

3. Druk op . 

De berichtinstellingen aanpassen

Druk in de lijst met berichten op  > Instellingen om de berichtinstellingen aan te passen.
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E-mail
Met uw mobiele telefoon zijn ook e-mails binnen handbereik. Met uw e-mailapplicatie kunt u 
deze aanpassen voor de populairste e-mailservices. Deze typen e-mail-accounts staan bekend 
als POP3, IMAP of Exchange.

E-mail openen

Om de applicatie te openen, drukt u op  > E-mail ( ).

Een e-mail-account toevoegen

Als u de e-mailapplicatie voor de eerste keer gebruikt, moet u uw e-mailaccount configureren. 
De wizard E-mail instellen helpt u bij het instellen van uw account voor veel populaire 
e-mailsystemen, zodat u met hetzelfde e-mailprogramma kunt lezen en werken als op een 
computer in een webbrowser, of met een andere e-mailapplicatie.

1. Start de applicatie E-mail. Zie 'E-mail openen'.

2. Voer uw E-mailadres en Wachtwoord in. 

3. Druk op Volgende. Het apparaat haalt automatisch de e-mailinstellingen op.

Om de e-mail handmatig in te stellen, drukt u op Handmatig instellen. 

Opmerking: 

Als u op Handmatig instellen drukt, neem dan contact op met uw e-mail-serviceprovider voor de 
parameters die nodig zijn voor uw account, als u ze niet weet.

4. Kies een e-mailverbindingsprotocol dat het best bij uw behoeften past. Volg de instructies 
op het scherm en voer alle serverinformatie in: domein, gebruikersnaam, wachtwoord en 
andere benodigde informatie. Druk op Volgende om door te gaan.

Opmerking: 

Uw accountinstellingen kunnen afhankelijk zijn van het soort e-mailservice van het account. 
Raadpleeg uw serviceprovider voor details van de instelparameters.

5. Stel de frequentie in waarmee uw Inbox wordt gecontroleerd en druk op Volgende. 

6. Voer de Naam en de Account-displaynaam in.

Opmerking: 

De Account-displaynaam is de naam weergegeven op het scherm E-mail.

7. Druk op Volgende.

Nadat u de eerste keer hebt ingesteld, wordt uw e-mailapplicatie geopend om de inhoud van 
uw Inbox weer te geven.

Andere e-mailaccounts toevoegen

1. Druk nadat u uw eerste e-mailaccount hebt gemaakt op  > Instellingen.

2. Druk op ACCOUNT TOEVOEGEN om nog een e-mailaccount aan te maken. 

3. Herhaal stappen 2 t/m 6 in 'Een e-mailaccount toevoegen'.
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Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in het scherm Inbox op een e-mail om deze te openen.

2. Voor toegang tot mappen van een e-mailaccount raakt u het accountkeuzevakje linksboven 
in het scherm aan, waarna de mappen van het gekozen account worden weergegeven onder 
ALLE MAPPEN.

Een e-mail-bericht maken en versturen

1. Druk in het scherm Inbox op .
Opmerking: 

Om naar een andere e-mailaccount om te schakelen, drukt u op het accountkeuzevakje linksboven 
in het scherm, en drukt u daarna op het account dat u wilt bekijken.

2. In het veld Aan voert u het e-mailadres van de ontvanger in.

3. Voer het onderwerp in en stel uw e-mail op. 

4. Om een bijlage met het bericht mee te sturen, drukt u op  > Afbeelding toevoegen of Video 
toevoegen en selecteert u vervolgens de afbeelding die u als bijlage wilt meesturen.

5. Als u klaar bent, drukt u op . 

Als u op de terugtoets drukt als u een bericht opstelt, wordt het als kladversie opgeslagen.

Een e-mailbericht beantwoorden

1. Druk op het e-mailbericht dat u wilt bekijken en beantwoorden.

2. Druk op  of druk op  > Iedereen beantwoorden om het e-mailbericht te beantwoorden.

Een e-mailaccount verwijderen

1. Druk op de Starttoets om naar het startscherm terug te keren. Druk op  > Instellingen  
( ).

2. Schuif omlaag naar ACCOUNTS en selecteer IMAP. 

3. Raak het e-mailaccount aan dat u wilt verwijderen.

4. Druk op  > Account verwijderen. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Druk op 
Account verwijderen om verder te gaan.

Instellingen van e-mailaccount wijzigen

U kunt enkele instellingen van een account wijzigen, waaronder hoe vaak u controleert op 
e-mails, hoe u wordt verwittigd van een nieuwe e-mail, en details over de servers die het 
account gebruikt om e-mails te versturen en te ontvangen.

1. Druk in het scherm Inbox op  > Instellingen om de berichtinstellingen aan te passen.

2. Druk op Algemene instellingen of een e-mailaccount.

3. Druk op een optie en wijzig de noodzakelijke instellingen.

Opmerking:

De instellingen van uw account voor binnenkomende en uitgaande e-mails zijn afhankelijk van het 
soort e-mailservice van uw account: POP3, IMAP of Exchange. U kunt de noodzakelijke details 
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handmatig invoeren, hoewel u gewoonlijk contact moet leggen met uw e-mail-serviceprovider voor de 
juiste instellingen van het account.

Wi-Fi
Wi-Fi geeft u draadloze toegang tot breedbandinternet. Om Wi-Fi op uw mobiele telefoon te 
gebruiken moet u toegang hebben tot draadloze toegangspunten (hotspots). Voorwerpen die 
het Wi-Fi-signaal blokkeren, verminderen de sterkte ervan.

Wi-Fi inschakelen

1. Druk op  > Instellingen ( ).

2. In DRAADLOOS EN NETWERKEN drukt u op Wi-Fi en stelt u het in op AAN.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

1. Zodra het is ingeschakeld, drukt u op Wi-Fi.

2. Er wordt een lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken weergegeven. Druk op een W-Fi-
netwerk om er verbinding mee te maken.

3. Als u een open netwerk kiest, wordt u automatisch verbonden met dat netwerk. Als u een 
beveiligd netwerk kiest en er voor de eerste keer een verbinding mee legt, voer dan het 
wachtwoord in en druk vervolgens op Verbinden. 
Opmerking:

Als u een verbinding legt met een beveiligd draadloos netwerk dat u al hebt gebruikt, wordt u 
niet weer om het wachtwoord gevraagd, tenzij u de mobiele telefoon hebt teruggezet naar de 
standaardinstellingen.

Tip: In het scherm Wi-Fi-instellingen, drukt u op  om een nieuw Wi-Fi-netwerk toe te voegen.

Browser
Google Chrome is de standaardbrowser op uw mobiele telefoon. Chrome is een eenvoudige, 
gestroomlijnde browser, waarmee u gemakkelijk kunt navigeren en een onbeperkt aantal 
tabbladen kunt openen waartussen u kunt omschakelen. Als u voor de eerste keer toegang 
krijgt tot de Chrome-applicatie, is er een optie 'Take a tour' (Rondleiding) om nieuwe manieren 
te ontdekken, waarmee u het gebruik van uw browser kunt verbeteren.

Chrome openen

Om de applicatie te openen, drukt u op  > Chrome ( ).
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Bluetooth
Uw mobiele telefoon heeft Bluetooth, waarmee u een draadloze verbinding kunt leggen met
andere Bluetooth-apparaten, zodat u bestanden kunt delen met uw vrienden, handsfree 
kunt bellen met een Bluetooth-koptelefoon, of zelfs foto's van uw telefoon naar uw pc kunt 
overbrengen.

Vergeet niet dat als u Bluetooth gebruikt, u binnen 10 meter van andere Bluetooth-apparaten 
moet blijven. Let op dat hindernissen zoals muren of andere elektronische apparatuur 
storingen kunnen veroorzaken met uw Bluetooth-verbinding.

Bluetooth inschakelen

1. Druk op  > Instellingen ( ).

2. In DRAADLOOS EN NETWERKEN drukt u op Bluetooth en stelt u het in op AAN.
Als Bluetooth is ingeschakeld, verschijnt het pictogram Bluetooth in de meldingenbalk.

Opmerking:

Als Bluetooth is ingeschakeld, detecteert uw mobiele telefoon andere Bluetooth-apparaten, maar 
uw mobiele telefoon is niet zichtbaar voor anderen. 

3. Om uw mobiele telefoon zichtbaar te maken voor anderen, drukt u op de modelnaam van 
uw mobiele telefoon om dit apparaat zichtbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten.

Een Bluetooth-apparaat koppelen en verbinden

Met uw mobiele Bluetooth-verbinding 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.

Voor u Bluetooth gebruikt, koppelt u als volgt uw mobiele telefoon met een ander Bluetooth-
apparaat:

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

2. Uw mobiele telefoon zoekt dan naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn (of druk op 
APPARATEN ZOEKEN).

3. Druk op het apparaat dat u wilt koppelen met uw mobiele telefoon.

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

Opmerking:

Zodra een partnerschap is aangemaakt, zal niet langer worden gevraagd om het wachtwoord in te 
voeren als weer met dat Bluetooth-apparaat een verbinding wordt gelegd.
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Bestanden versturen via Bluetooth

Met Bluetooth kunt u afbeeldingen, video's of muziekbestanden met uw familie en vrienden 
delen.

Doe het volgende om bestanden te versturen via Bluetooth:

1. Druk op het bestand dat moet worden verzonden.

2. Druk op  > Bluetooth en selecteer vervolgens een gekoppeld apparaat.

Verbinding verbreken met of ontkoppelen van een Bluetooth-apparaat

1. Druk op  > Instellingen ( ).

2. In DRAADLOOS EN NETWERKEN drukt u op Bluetooth.

3. Op de optie voor verbonden apparaat, drukt u op  en vervolgens op Ontkoppelen om de 
verbinding met het apparaat te verbreken.

Entertainment
Uw mobiele telefoon is niet alleen een communicatieapparaat en een persoonlijke assistent,
maar geeft u ook veel mogelijkheden voor ontspanning en entertainment. U kunt foto's maken,
video's en audio opnemen, en muziek downloaden en beluisteren.

Foto's maken en video's opnemen
De camera is een combinatie van camera en camcorder waarmee u foto's en video's kunt 
maken en delen.

Uw camera openen

Om de applicatie te openen, voert u een van de volgende handelingen uit:

• Druk op  op het startscherm. 

• Druk op  > Camera ( ).

Druk op de terugtoets of de Starttoets om de camera te sluiten.

Een foto maken

1. Druk op  > Camera ( ). 

Hijstaat standaard in de cameramodus. Veeg anders van links naar rechts en raak  aan 
om naar de cameramodus te schakelen.

Opmerking: 

Om tussen de camera aan de voorkant en de achterkant te schakelen, drukt u op  > .

2. Bewerk uw foto in het foto-opnamescherm.

• Raak het scherm aan om dat gebied op het scherm scherp te stellen.

• Knijp om op het onderwerp in/uit te zoomen.

• Druk op  om de camera-instellingen te wijzigen. Het voorbeeld wijzigt als u de 
instellingen wijzigt.

3. Raak  aan om een foto te nemen.
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Opmerking: 

Als de camera-app is geopend, kunt u ook op de cameratoets drukken om een foto te nemen (zie 
pagina 1).

Uw foto's bekijken

Om uw foto's te bekijken, kunt u het volgende doen:

• Veeg in de cameraweergave naar links om uw foto's te bekijken.
Opmerking: 

Om terug te gaan naar de cameraweergave drukt u op de terugtoets ( ) of veegt u naar rechts 
tot het opnamescherm weer wordt weergegeven.

• Druk op  > Foto's ( ) om alle foto's en video's weer te geven.

• Druk op  > Galerij ( ) om alle foto's en video's weer te geven.

Uw foto's bewerken en delen

Tijdens het bladeren door de foto's, heeft u de volgende opties tot uw beschikking:

• Bewerken: Druk op  en bewerk uw foto's met de verschillende beschikbare opties.

• Delen: Druk op  en deel uw foto's via verschillende applicaties op uw apparaat.

• Verwijderen: Druk op  om ongewenste foto's te verwijderen.

Een video opnemen

1. Druk op  > Camera ( ).

2. Veeg van links naar rechts en raak  aan om naar de videomodus te schakelen.

Opmerking: 

Om tussen de camera aan de voorkant en de achterkant te schakelen, drukt u op  > .

3. Druk op  om op te nemen.

4. U kunt het volgende doen tijdens het opnemen:

• Knijp om op het onderwerp in/uit te zoomen.

• Raak het scherm aan om een foto te nemen.

5. Druk op  om de opname te stoppen.

Uw video's bekijken

Veeg na het opnemen van een video van rechts naar links om de laatst opgenomen video te 
bekijken. Raak aan om de video af te spelen.

Een foto met Lens Blur maken

1. Druk op  > Camera ( ). 

2. Veeg van links naar rechts en raak  om naar de modus Lens Blur te schakelen. 

3. Druk op  om de scherminstructies te starten en volgen. Zorg ervoor dat het apparaat 
gefocust blijft op het onderwerp en beweeg het apparaat niet te snel.
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Opmerking: 

Als het apparaat de foto niet maakt, raakt u 5 aan om het opnieuw te proberen.

4. Als er een foto is genomen, wordt er een 3 pictogram weergegeven op het scherm en wordt 
de foto automatisch opgeslagen.

De Galerij gebruiken

De applicatie Galerij kan automatisch foto's en video's zoeken die op de mobiele telefoon 
of het SD-geheugen zijn opgeslagen. Selecteer het album of de map en speel items als een 
diavoorstelling af, of kies items om met andere applicaties te delen.

De Galerij openen

Druk op  > Galerij ( ) om de applicatie te openen. De applicatie Galerij deelt uw foto's 
en video's in categorieën in aan de hand van de opslaglocatie en slaat die bestanden op in 
mappen. Druk op een map om de foto's of video's daarin te bekijken.

Een foto bekijken

1. Druk in de Galerij op de map met de foto's die u wilt bekijken.

2. Druk op de foto om hem in de modus Volledig scherm te bekijken. Als u een foto in de 
modus Volledig scherm bekijkt, schuift u het beeld even naar links of rechts om naar de 
vorige of volgende foto te gaan.

3. Om op het beeld in te zoomen, beweegt u twee vingers uit elkaar op de plaats van het 
scherm waar u wilt inzoomen. In de zoommodus veegt u de vinger omhoog of omlaag en 
naar links of rechts.

Tip: De fotoviewer ondersteunt de automatische draaifunctie. Als u de mobiele telefoon kantelt, past 
de afbeelding zich aan de rotatie aan.

Een foto bijsnijden

1. Druk terwijl u een foto bekijkt op  > Bijsnijden. 

2. Gebruik de bijsnijtool om het deel van de foto te kiezen dat u wilt bijsnijden.

• Sleep met de binnenkant van de bijsnijtool om de foto te verplaatsen.

• Sleep een rand of een hoek van de bijsnijtool om de grootte van het beeld aan te passen.

3. Druk op OPSLAAN om de bijgesneden foto op te slaan. Druk op de terugtoets om de 
wijzigingen te negeren.
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Muziek luisteren
U kunt muziekbestanden van uw pc naar uw micro SD-kaart overbrengen, zodat u via uw 
mobiele telefoon naar muziek kunt luisteren.

Muziek naar de micro SD-kaart kopiëren

1. Sluit de mobiele telefoon aan op uw computer met een USB-kabel en plaats de micro  
SD-kaart.

2. Ga op de pc naar de USB-drive en open deze.

3. Maak een map aan in de rootdirectory van de micro SD-kaart (bijvoorbeeld: Muziek).

4. Kopieer de muziek van uw computer naar de map die u hebt gemaakt.

5. Nadat u de muziek hebt gekopieerd, moet u de drive, afhankelijk van het besturingssysteem 
van uw pc, loskoppelen of uitwerpen om de mobiele telefoon veilig te verwijderen.

6. Verbreek de verbinding van de mobiele telefoon met de pc.

De mediabibliotheek openen

Om de mediabibliotheek weer te geven, raakt u  > Muziek afspelen ( ) > het selectievakje 
voor het muziekgenre linksboven het scherm > Mijn bibliotheek aan. Het bevat vier tabbladen: 
GENRES, ARTIESTEN, ALBUMS, en NUMMERS.

Muziek afspelen

1. Druk op een categorie in het scherm van de muziekbibliotheek.

2. Druk op het nummer dat u wilt afspelen.

Tip: Druk terwijl u muziek luistert op de toets Terug om een andere applicatie te gebruiken.  
Uw muziek blijft spelen. Om terug te keren naar de muziekbediening, opent u het meldingenscherm 
en drukt u op het nummer.

Muziek toevoegen aan een afspeellijst

1. Druk op een categorie in het scherm van de muziekbibliotheek.

2. Druk op  naast het nummer dat u aan een afspeellijst wilt toevoegen. Druk vervolgens op 
Aan afspeellijst toevoegen in het optiemenu.

3. Kies een afspeellijst of druk op Nieuwe afspeellijst om het nummer aan een bestaande 
afspeellijst toe te voegen.

Een afspeellijst afspelen

1. Raak het selectievakje voor het muziekgenre linksboven in het scherm aan. Druk vervolgens 
op Afspeellijsten.

2. Houd de afspeellijst die u wilt afspelen ingedrukt.

3. Druk op het nummer dat u wilt afspelen.
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Naar FM-radio luisteren
Met FM-radio kunt u op uw mobiele telefoon naar FM-radiostations luisteren. Sluit de 
koptelefoon aan op de audiocontactbus van uw mobiele telefoon voordat u de applicatie opent.

Druk op  > FM-radio ( ) om de applicatie te openen.

De FM-radio afstemmen

Opmerking:

Om naar al uw favoriete zenders te kunnen luisteren, moet u ervoor zorgen dat de regionale 
bandbreedte correct is ingesteld. Om de regio in te stellen, drukt u op  > Instellingen > Regionale 
bandbreedte, schuift u door de lijst en selecteert u uwregio. 

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Om het radiostation te kiezen waarnaar u wilt luisteren, drukt u op  of op .

• Om handmatig een frequentie in te stellen, verdraait u de tuningknop om een radiozender 
te selecteren.

• Om het huidige radiostation aan de lijst Favorieten toe te voegen, drukt u op  (bovenaan 
het scherm) en houdt u deze ingedrukt. De huidige radiozender wordt weergegeven op de 
balk met Favoriete lijsten.

• Om de zender te dempen, drukt u op .

• Om naar allebeschikbare kanalen te zoeken, drukt u op  > Scannen > Alle zenders. Als 

het zoeken is voltooid, drukt u op  > Alle zenders.

• Om de radio uit te schakelen, drukt u op , en drukt u op de terugtoets om de applicatie 
af te sluiten. 

FM-radio opnemen

Om van de radio op te nemen, doet u het volgende:

• Druk om de opname te starten op  of op  > Opname starten.

• Om de opname te stoppen, drukt u op  of op  > Opname stoppen. De opname wordt 
automatisch als bestand opgeslagen.
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Google-services
U moet inloggen met een Google-account om Gmail, Google Agenda en andere applicaties  
van Google te gebruiken. Ook voor het downloaden van applicaties via de Play Store, wordt  
u gevraagd om in te loggen met uw Google-account.

Opmerking:

Als er in uw mobiele telefoon geen simkaart is geïnstalleerd, kunt u geen verbinding leggen met 
mobiele netwerken voor stem- en gegevensservices, maar u kunt wel een verbinding leggen met  
een Wi-Fi-netwerk om in te loggen op uw Google-account en alle functies van uw mobiele telefoon  
te gebruiken, behalve het uitvoeren van een telefoonoproep.

Als u voor de eerste keer een Android-telefoon zonder simkaart inschakelt, wordt u gevraagd om op 
Verbinden met Wi-Fi te drukken om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk (in plaats van met 
een mobiel netwerk) om uw mobiele telefoon in te stellen. Als u al een Google-account hebt, drukt u 
op Inloggen en voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Een Google-account maken

Als u nog geen Google-account hebt, kunt u er een maken:

1. Druk op  > Instellingen ( ).

2. In ACCOUNTS drukt u op Account toevoegen.

3. Druk op Google om een Google-account te maken.

4. Druk op Nieuw om een nieuwe account te maken.

5. Voer uw naam in en druk op .

6. Voer de gebruikersnaam in en druk op .

De mobiele telefoon maakt verbinding met de Google-server om te controleren welke 
gebruikersnaam beschikbaar is. Als de gebruikersnaam die u hebt ingevoerd al wordt 
gebruikt, wordt u gevraagd om een andere te kiezen.

7. Voer het wachtwoord van uw Google-account in en bevestig het. Druk vervolgens op  om 
door te gaan.

8. Stel de herstelinformatie (telefoonnummer en alternatief e-mailaccount) in en druk op .

9. Vink het betreffende selectievakje aan om de optie BACK-UP EN HERSTEL of 
COMMUNICATIE in te schakelen.

10.  Lees de overeenkomst en druk op Ik ga hiermee akkoord om het instellen van het account 
te voltooien.

11. Voer de authenticatiecode in en druk op .

12.  Druk op Aan de slag als u zich wilt aanmelden bij Google+, of op Niet nu als u deze stap 
wilt overslaan. 

13. Voer de factuurinformatie in om aankopen in de Google Play Store mogelijk te maken en 
druk vervolgens op Doorgaan. Of druk op Overslaan om deze stap over te slaan. 

Gmail gebruiken

Gmail is de webmail van Google. De eerste keer dat u de mobiele telefoon instelde, kunt u
deze hebben geconfigureerd om een bestaand Gmail-account te gebruiken of om een nieuw 
account te maken. De eerste keer dat u de Gmail-applicatie op uw mobiele telefoon opent, 
bevat uw Inbox de berichten van uw Gmail-account op het web.
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Gmail openen

Druk op  > Gmail ( ). De lijst met e-mailberichten in de Inbox verschijnt. De e-mails 
waarvan u besluit om ze op uw mobiele telefoon te bewaren, gaan naar uw map Inbox.

Tussen accounts wisselen

Om naar een andere e-mailaccount om te schakelen, drukt u op het accountkeuzevakje 
linksboven in het scherm, en drukt u daarna op het account dat u wilt bekijken.

Een e-mailbericht opstellen en versturen

1. Druk in het scherm Inbox op .

2. Voer het e-mailadres van de ontvanger van het bericht in het veld Aan in. 

• Plaats een komma tussen de e-mailadressen als u de e-mail naar meerdere ontvangers 
wilt sturen.

• Als u een kopie (Cc) of een verborgen kopie (Bcc) van de e-mail naar andere ontvangers 
wilt sturen, drukt u op  > Cc/Bcc toevoegen.

3. Voer het onderwerp van de e-mail in en stel uw bericht op. 

Als u een afbeeldingsbijlage wilt toevoegen, drukt u op  > Bestand toevoegen om de 
afbeelding te selecteren die u als bijlage wilt meesturen.

4. Druk na het opstellen van uw e-mail op .

Een e-mail beantwoorden of doorsturen

1. Druk in het scherm Inbox op de e-mail die u wilt beantwoorden of doorsturen.

2. Druk op Beantwoorden ( ), Iedereen beantwoorden (  > Iedereen beantwoorden), of op 
Doorsturen (  > Doorsturen).

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Voer uw bericht in als u Beantwoorden of Iedereen beantwoorden hebt gekozen.

• Als u Doorsturen hebt gekozen, voer dan de ontvangers van het bericht in en voeg 
eventuele extra tekst toe die u in het doorgestuurde bericht wilt opnemen.

4. Druk op .

Een e-mail zoeken

1. Druk in het scherm Inbox op .

2. Voer de zoektermen in het veld in en druk vervolgens op .

Uw Gmail-instellingen aanpassen

1. Druk in het scherm Instellingen op  > Instellingen om de berichtinstellingen aan te passen.

2. Kies Algemene instellingen of een e-mail-account.

3. Druk op een optie en wijzig de noodzakelijke instellingen.
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Kaarten gebruiken
Met Kaarten kunt u uw huidige locatie vinden, de verkeersomstandigheden in real-time bekijken 
(afhankelijk van de beschikbaarheid voor uw locatie) en gedetailleerde aanwijzingen ontvangen 
voor verschillende bestemmingen met een satellietkaart, wegenkaart of een ander soort kaart.

Locatie inschakelen

Voordat u Kaarten opent om uw locatie te vinden of naar interessante plaatsen te zoeken, moet 
u 'locatiebron' inschakelen.

1. Druk op  > Instellingen ( ).

2. Druk op Locatie.

3. Stel de Locatie in op AAN. Er wordt een bevestigingsbericht voor de locatie weergegeven. 
Druk op Akkoord om door te gaan.

4. Druk op Modus om de relevante optie te kiezen.
Opmerking: 

De navigatiefunctie kan alleen worden gebruikt als de functie Modus is ingesteld op Hoge 
nauwkeurigheid of Apparaat.

Kaarten openen

Druk op  > Kaarten ( ) om de applicatie te openen.

Opmerking: 

Als u de applicatie voor het eerst opent, wordt er een welkomstscherm weergegeven. Druk op 
Accepteren en doorgaan om verder te gaan en volg de scherminstructies om de instellingen aan te 
passen.

Interessante plaatsen zoeken

1. Druk als u een kaart bekijkt op .

2. Voer in het zoekvak de plaats in die u wilt zoeken en druk daarna op .
Opmerking: 

U kunt ook een optie uit de lijst met suggesties kiezen.

3. De zoekresultaten worden vervolgens weergegeven. Druk op de markering ( ), waarna de 
locatienaam wordt weergegeven.

4. Druk op de schermtoetsen om de locatie op de kaart te bekijken, routebeschrijvingen te 
ontvangen en meer.

Routebeschrijvingen ontvangen

1. Druk als u een kaart bekijkt op .

2. Druk op het pictogram voor routebeschrijvingen voor de auto, het openbaar vervoer of lopen.

3. Druk op Mijn locatie om het vertrekpunt in het eerste tekstvak in te voeren. Druk vervolgens 
op Bestemming kiezen en voer uw bestemming in het tweede tekstvak in.. 

4. Druk op Navigatie starten. 
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5. Als u rijdt of loopt, druk dan op  > Gesproken begeleiding inschakelen om de functie voor 
spraakbegeleiding in te schakelen.

6. Als u de routebeschrijvingen heeft bekeken of gevolgd, drukt u tweemaal op  om de kaart 
te resetten.

YouTube gebruiken
YouTube is de gratis online videostreamingservice van Google om video's te bekijken, zoeken 
en uploaden.

YouTube openen

Druk op  > YouTube ( ). De video's zijn ingedeeld in categorieën, zoals Wat je kunt 
bekijken, Mijn abonnementen, Uploads, Later bekijken, en meer.

Een video zoeken

1. Druk op het scherm YouTube op .

2. Voer een zoekterm in en druk daarna op .

3. Blader door de resultaten en druk op een video om deze te bekijken.

Tip: U kunt ook de resultaten bekijken voor recent geüploade video's. Druk op Altijd en selecteer 
vervolgens een van de beschikbare opties.

Een video delen

1. Druk als u een video bekijkt op het videoweergavescherm en druk vervolgens op .

2. Druk op een applicatie om een videolink met de beschikbare opties te delen.

Play Store gebruiken
Play Store geeft direct toegang tot applicaties en games die u op uw mobiele telefoon kunt 
downloaden en installeren.

Market openen

1. Druk op  > Play Store ( ).

2. De eerste keer dat u Play Store opent, wordt het venster Servicevoorwaarden weergegeven. 
Druk op Accepteren om door te gaan.

Applicaties zoeken

Er zijn verschillende manieren om applicaties te vinden in het startscherm van Play Store, zoals:

• Lijst met applicaties per categorie: Druk op de gewenste categorie en schuif naar beneden 
om meer te zien.

• Zoekfunctie: Druk op .

Om de geïnstalleerde applicaties weer te geven, drukt u op het selectievakje met de 
hoofdcategorie linksboven in het scherm, en drukt u vervolgens op Mijn apps.
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Een applicatie installeren
Opmerking:

Als u een applicatie wilt installeren die niet van Market is, drukt u op Instellingen ( ) > Veiligheid 
en selecteert u vervolgens het selectievakje Onbekende bronnen om installatie toe te staan van 
applicaties die niet van Market zijn.

1. Druk op  > Play Store ( ).

2. Druk op een categorie en vervolgens op het item dat u wilt downloaden.

Op het scherm met de itemgegevens leest u meer over de applicatie, waaronder de 
algemene beoordeling en gebruikerscommentaren. Als u naar beneden schuift naar het 
gedeelte Ontwikkelaarsinfo, kunt u andere applicaties zien van dezelfde ontwikkelaar of een 
link naar de website van de ontwikkelaar.

3. Druk om het item te installeren op INSTALLEREN, waarna het scherm verandert om de 
vereiste machtigingen te tonen. Druk vervolgens op ACCEPTEREN.

Opmerking:

Om de voortgang van een download te controleren, opent u het meldingenscherm. De installatieduur 
is afhankelijk van de grootte van de applicatie en van de snelheid van uw gegevensverbinding. 

Een applicatie verwijderen

1. Druk in het scherm Play Store op het selectievakje voor de hoofdcategorie linksboven in het 
scherm, en druk vervolgens op Mijn apps.

2. Druk op de applicatie die u wilt verwijderen en druk vervolgens op VERWIJDEREN.

3. Druk als u dat gevraagd wordt op OK om de applicatie van uw mobiele telefoon te 
verwijderen.

Opmerking:

Applicaties kunnen ook worden beheerd door te drukken op Instellingen ( ) > Apps.

Informatie synchroniseren
Sommige applicaties (bijvoorbeeld Gmail) op uw mobiele telefoon geven u toegang tot 
dezelfde persoonlijke informatie die u op uw computer kunt toevoegen, bekijken en bewerken. 
Als u informatie in een van die applicaties op het web toevoegt, wijzigt of verwijdert, verschijnt 
de bijgewerkte informatie ook op uw mobiele telefoon.

Dat wordt mogelijk gemaakt door draadloze gegevenssynchronisatie. Dat proces gebeurt op de 
achtergrond en interfereert niet met het gebruik van uw mobiele telefoon. Terwijl uw mobiele 
telefoon synchroniseert, verschijnt een gegevenssynchronisatiepictogram in de meldingenbalk.

Uw accounts beheren
U kunt contactpersonen, e-mail en andere informatie op uw mobiele telefoon synchroniseren 
met meerdere Google-accounts of andere soorten accounts, afhankelijk van de applicaties die 
op uw mobiele telefoon zijn geïnstalleerd.

U kunt bijvoorbeeld beginnen door uw persoonlijke Google-account toe te voegen, zodat uw 
persoonlijke e-mail, contactpersonen en agenda altijd beschikbaar zijn. U kunt daarna een 
professionele account toevoegen, zodat uw e-mails, contactpersonen en de agenda van uw 
werk altijd binnen handbereik zijn.
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Een account toevoegen

1. Druk op  > Instellingen ( ).

2. In ACCOUNTS drukt u op Account toevoegen. Het schermt geeft uw huidige synchronisatie-
instellingen weer en een lijst met uw huidige accounts.

Opmerking: 
In sommige gevallen heeft u accountgegevens nodig van de ondersteuning van een netwerk-
beheerder. U hebt bijvoorbeeld wellicht de domeinnaam of het serveradres van het account nodig.

3. Druk op het accounttype dat wordt toegevoegd.

4. Volg de stappen op het scherm om de vereiste en optionele informatie over het account in te 
voeren. Voor de meeste accounts zijn een gebruikersnaam en wachtwoord nodig, maar de 
details zijn afhankelijk van het soort account en van de configuratie van de service waarmee 
u een verbinding legt.

5. Het account configureren. Afhankelijk van het soort account kan u worden gevraagd om te 
configureren wat voor soort gegevens u wilt synchroniseren met de mobiele telefoon, om de 
naam van het account in te voeren, of om andere details. Als u klaar bent, wordt het account 
toegevoegd aan de lijst in het instellingenscherm ACCOUNTS.

Een account verwijderen
U kunt een account en alle ermee verbonden informatie van uw mobiele telefoon verwijderen, 
met inbegrip van de e-mail, contactpersonen, instellingen, enzovoort. U kunt sommige 
accounts echter niet verwijderen, zoals de eerste account waarop u inlogde op de mobiele 
telefoon. Let erop dat als u bepaalde accounts probeert te verwijderen, alle ermee verbonden 
persoonlijke informatie ook wordt verwijderd.

1. Druk in het instellingenscherm ACCOUNTS op het accounttype.

2. Druk op het account dat u wilt verwijderen.

3. Druk op  > Account verwijderen.

4. Druk op Account verwijderen om te bevestigen dat u het account wilt verwijderen.

Uw accountsynchronisatie aanpassen
U kunt het gebruik op de achtergrond van gegevens en synchronisatieopties voor alle 
applicaties op uw mobiele telefoon configureren. U kunt ook configureren welke gegevens 
u voor elk account synchroniseert. Sommige applicaties, zoals Contactpersonen en Gmail, 
kunnen gegevens van meerdere applicaties synchroniseren. Andere, zoals Agenda, 
synchroniseren gegevens alleen van het eerste Google-account waarop u inlogde op uw 
mobiele telefoon, of van een account die specifiek met die applicatie is verbonden. Voor 
sommige accounts wordt in twee richtingen gesynchroniseerd; wijzigingen aan de informatie 
op uw mobiele telefoon worden overgebracht naar de kopie van die informatie op het web. 
Sommige accounts ondersteunen alleen eenrichtingssynchronisatie; de informatie op uw 
mobiele telefoon kan dan alleen worden gelezen.

Synchronisatie-instellingen van een account wijzigen

1. Druk in het instellingenscherm ACCOUNTS op het accounttype. 

2. Druk op het account waarvan u de synchronisatie-instellingen wilt wijzigen. Het gegevens- 
en synchronisatiescherm wordt geopend en geeft een lijst met alle soorten informatie die 
het account kan synchroniseren.

3. Kies of wis het keuzevakje voor de informatie die u op uw mobiele telefoon wilt 
synchroniseren.
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Andere applicaties gebruiken

De agenda gebruiken
Gebruik Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken te maken en te beheren. 
Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen blijft de agenda op uw mobiele telefoon 
gesynchroniseerd met uw agenda op het web.

De agenda openen

Druk op  > Agenda ( ) om de applicatie te openen. Druk op  om de verschillende opties 
voor weergave en instellingen weer te geven.

Een gebeurtenis maken

1.  Houd op een agendaweergave het scherm ingedrukt en druk op de optie Nieuwe 
gebeurtenis.

2. Voer de naam en locatie van de gebeurtenis in.

• Als er een tijd voor de gebeurtenis is, druk dan op de tijd VAN en TOT om de duur van de 
gebeurtenis in te stellen.

• Als er een speciale gelegenheid is die zich de hele dag afspeelt, zoals een verjaardag, druk 
dan op het keuzevakje HELE DAG.

3. Selecteer de juiste tijdzone.

4. Voer e-mailadressen en de beschrijving in om gasten voor de gebeurtenis uit te nodigen.

5. Geef in HERHALING aan of de gebeurtenis terugkeert en hoe vaak.

6. Stel de tijd in voor de herinnering voor de gebeurtenis met HERINNERINGEN en specificeer 
vervolgens uw status en de privacystatus van de gebeurtenis.

7. Nadat alle instellingen zijn voltooid, drukt u op GEREED.

Een gebeurtenisherinnering instellen

1.  Druk op een agendaweergave op een gebeurtenis om de details of een samenvatting ervan 
te zien.

2.  Druk op Herinnering toevoegen om een herinnering toe te voegen. Of druk op  om hem te 
verwijderen.

3. Druk op de herinneringstijd en druk vervolgens op de duur om het moment vóór de 
gebeurtenis in te stellen waarop u eraan wilt worden herinnerd. U ontvangt tijdig een 
melding over de gebeurtenis.

De agenda-instellingen aanpassen

Druk in een agendaweergaveop  > Instellingen > Algemene instellingen. Kies uit:

• Afgewezen gebeurtenissen verbergen: Druk op het selectievakje om gebeurtenissen te 
verbergen waarvoor u uitnodigingen heeft afgewezen.

• Weeknummer weergeven: Druk op het selectievakje om het weeknummer weer te geven.
• Week begint op: De eerste dag van de week specificeren.
• Tijdzone thuis gebruiken: Druk op het selectievakje om agenda's en gebeurtenistijden 

weer te geven volgens uw tijdzone als u reist.
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• Tijdzone thuis: De tijdzone van de huidige locatie specificeren.
• Zoekgeschiedenis wissen: Verwijder alle zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd.
• Meldingen: Druk op het selectievakje om een gebeurtenismelding te ontvangen.
• Geluid: Selecteer de beltoon die u hoort als u een gebeurtenisherinnering ontvangt.
• Trillen: Druk op het selectievakje om het apparaat te laten trillen als u een 

gebeurtenismelding ontvangt.
• Pop-up-melding: Druk op het selectievakje om een gebeurtenismelding in te stellen.
• Standaard herinneringstijd: Selecteer de standaardtijd vóór een gebeurtenis voor het 

ontvangen van gebeurtenisherinneringen.
• Snelle antwoorden: Bewerk de standaardantwoorden bij het verzenden per e-mail van 

gebeurtenisinformatie naar de respectieve gasten.

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

Het alarm openen

Druk op  > Klok ( ) >  om het alarm van uw mobiele telefoon te gebruiken. Hier ziet u 
een lijst met de huidige alarmdetails.

Een alarm toevoegen

1. Druk in het scherm met de alarmlijst op  om een alarm toe te voegen.

2. Om een alarm in te stellen doet u het volgende:

• Stel het uur en de minuten in door de wijzerplaat rond te gaan en druk op Gereed.
• Om een alarmlabel toe te voegen, drukt u op Label. Voer het label in en druk op OK.
• Om de herhalingsmodus in te stellen, drukt u op Herhalen. Druk op één of meer opties.
• Om de beltoon in te stellen, drukt op . Druk op een optie en druk vervolgens op OK.
• Om trillen in te schakelen tijdens een alarm, vinkt u het selectievakje Trillen aan.

Opmerking:

Het alarm wordt standaard automatisch geactiveerd.

Rekenmachine
Gebruik de rekenmachine om eenvoudige wiskundige problemen op te lossen, of gebruik de 
geavanceerde functies voor complexere problemen.

De rekenmachine openen

Druk op  > Rekenmachine ( ) om de applicatie te openen.

Omschakelen naar het scherm Geavanceerd

Druk op het rekenmachineschermop  > scherm Geavanceerd.
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Uw mobiele telefoon beheren
Om uw mobiele telefoon te configureren, drukt u op  > Instellingen ( ).

Datum en tijd instellen
Als u de mobiele telefoon voor de eerste keer start, wordt u gevraagd of u de tijd en datum 
automatisch wilt bijwerken met de tijd die door het netwerk wordt gestuurd.
Opmerking:

Als de tijd gestuurd door het netwerk automatisch wordt gebruikt, kunt u de datum, tijd en tijdzone 
niet instellen.

1. Op het scherm Instellingen, drukt u op Datum en tijd.

2. Wis het keuzevakje Automatische datum en tijd. 

3. Wis het keuzevakje Automatische tijdzone.

4. Druk op Datum instellen. Op het scherm Datum instellen, drukt u op het gewenste veld en 
schuift u vervolgens omhoog of omlaag om de datum in te stellen. Druk op Gereed als de 
configuratie voltooid is.

5. Druk op Tijd instellen. Druk in het scherm Tijd instellen op het gewenste veld en schuif 
daarna omhoog of omlaag om de tijd in te stellen. Druk op Gereed als de configuratie 
voltooid is.

6. Druk op Tijdzone kiezen en selecteer vervolgens de gewenste tijdzone in de lijst. Blader door 
de lijst om meer tijdzones weer te geven.

7. Kies of wis het keuzevakje 24-uurs indeling gebruiken om tussen de 24-uurs indeling en de 
12-uurs indeling te schakelen.

8. Druk op Datumindeling kiezen om te kiezen hoe u de datum op uw mobiele telefoon wilt 
weergeven.

Display instellen

Schermhelderheid aanpassen

1. Druk in het scherm Instellingen op Display > Helderheid.

2.  Sleep de schuifregelaar naar links om het scherm donkerder te maken of naar rechts om het 
helderder te maken.

3. Zodra uw vinger de schuifregelaar loslaat, wordt uw instelling automatisch opgeslagen.

Opmerking:

Druk op AUTO om het apparaat automatisch de helderheid aan het omgevingslicht te laten 
aanpassen.

Scherm automatisch draaien

Vink dit vakje aan om het display automatisch tussen landschap en portret te laten wisselen als 
u de mobiele telefoon draait.
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Tijd instellen voordat het scherm wordt uitgeschakeld

Als uw mobiele telefoon enkele minuten niet wordt gebruikt, wordt het scherm automatisch 
uitgeschakeld om de batterij te sparen. Om een langere of kortere ongebruikte tijd in te stellen, 
doet u het volgende:

1. Druk in het scherm Instellingen op Display > Slaapstand.

2. Kies de duur die het scherm verlicht moet blijven.

Beltoon mobiele telefoon instellen

Stille modus inschakelen

1. Houd de aan/uit- toets ingedrukt.

2.  Druk op  om de stille modus in te schakelen. Dan worden alle geluiden, behalve van 
media en alarmen, gedempt.

Beltoonvolume aanpassen

U kunt het beltoonvolume afstellen op het startscherm of het scherm van applicaties (behalve 
tijdens een oproep of als muziek of video's worden afgespeeld). Druk op de volumetoetsen om 
het beltoonvolume op het gewenste niveau af te stellen. U kunt het beltoonvolume ook op het 
scherm Instellingen aanpassen.

1. Druk in het scherm Instellingen op Geluid en vervolgens op Volumes.

2.  Sleep de schuifregelaar naar links om het volume zachter te zetten of naar rechts om het 
luider te zetten.

3. Druk op OK om de instelling op te slaan.

Beltoon mobiele telefoon wijzigen

1. Druk in het scherm Instellingen op Geluiden vervolgens op Beltoon telefoon.

2.  Druk op de beltoon die u wilt gebruiken en druk vervolgens op OK. De beltoon wordt 
afgespeeld wanneer hij wordt gekozen.

Uw mobiele telefoon instellen op trillen voor binnenkomende 
oproepen

Kies het keuzevakje Trillen bij overgaan om uw telefoon bij binnenkomende oproepen te laten 
trillen.

Mobiele telefoondiensten instellen

Gegevensroaming inschakelen

Kies in DRAADLOOS EN NETWERKEN Meer... > Mobiele netwerken > selecteer het keuzevakje 
Gegevensroaming om Gegevensroaming in te schakelen.

Opmerking:

Toegang tot gegevensservices tijdens roaming kan hoge extra kosten met zich mee brengen. Vraag 
uw netwerkserviceprovider naar de prijs voor gegevensroaming.
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Gegevensservice uitschakelen

Kies in DRAADLOOS EN NETWERKEN Meer... > Mobiele netwerken >. Wis het keuzevakje 
Gegevens ingeschakeld.

Uw mobiele telefoon beveiligen

De pincode van uw simkaart inschakelen

1. Druk in het scherm Instellingen op Veiligheid > SIM/RUIM kaartblokkering instellen.

2. Kies het keuzevakje Simkaart vergrendelen.

3. Voer de pincode van de simkaart in en druk op OK.

U kunt de pincode van de simkaar op elk gewenst moment wijzigen. Hiertoe drukt u op 
Pincode simkaart wijzigen.

Opmerking:

U kunt op elk moment noodnummers kiezen vanaf uw mobiele telefoon.

Uw mobiele telefoon beschermen met een schermvergrendeling

Om uw gegevens beter te beveiligen, vergrendelt u het scherm en/of vereist u een 
ontgrendelingspatroon telkens als uw mobiele telefoon wordt ingeschakeld of uit de 
slaapmodus wordt gewekt.

1. Druk in het scherm Instellingen op Veiligheid > Schermvergrendeling.

2. Selecteer een van de beschikbare opties.

• Geen: Het apparaat is niet beveiligd.

• Schuiven: Schuif naar het vergrendelpictogram om de mobiele telefoon te ontgrendelen.

• Beveiliging via gezichtsherkenning: Gebruik gezichtsherkenning om de mobiele telefoon 
te ontgrendelen.

• Patroon: Trek het correcte ontgrendelpatroon op het scherm om de mobiele telefoon te 
ontgrendelen.

• Pincode: Voer een pincode in om de mobiele telefoon te ontgrendelen.

• Wachtwoord: Voer een wachtwoord in om de mobiele telefoon te ontgrendelen.

3. Volg de instructies voor de gekozen methode om de instelling te voltooien.

NFC gebruiken

Met NFC kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen 2 apparaten  
met ingeschakelde NFC, als beide apparaten elkaar raken of maar een  
paar centimeter van elkaar verwijderd zijn.

De NFC-functie inschakelen

1. Druk in het startscherm op  > Instellingen ( ).

2. Kies in DRAADLOOS EN NETWERKEN Meer... en selecteer het  
selectievakje NFC om NFC te activeren. De functie Android Beam wordt eveneens 
automatisch ingeschakeld.

MIL SPEC
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Content via NFC beamen

1. Schakel de functies NFC en Android Beam in.

2. Open de te delen inhoud. U kunt websitecontent, YouTube-video's, contacten en meer delen.

3. Plaats beide apparaten met de achterkant tegen elkaar aan en raak vervolgens uw scherm 
aan. De applicatie bepaalt wat er wordt gebeamd.

Applicaties beheren

Een geïnstalleerde applicatie bekijken

1. Druk in het scherm Instellingen op Apps.

2. Voer in de lijst met applicaties een van de volgende handelingen uit:

• Druk op  > Sorteren op grootte. Druk daarna op een applicatie om de details ervan te 
zien.

• Selecteer het tabblad GEDOWNLOAD, BEZIG of ALLEMAAL bovenaan het scherm. Druk 
daarna op een applicatie om de details ervan te zien.

• Druk op een applicatie om de details ervan direct te zien.

Een geïnstalleerde applicatie verwijderen

1. Druk in het scherm Instellingen op Apps.

2. Druk op een applicatie en daarna op Verwijderen > OK om de applicatie van uw mobiele 
telefoon te verwijderen.

Opmerking:

Af fabriek geïnstalleerde applicaties kunnen niet worden verwijderd.

Manieren om geheugen van uw mobiele telefoon vrij te maken

• Verplaats bestanden en e-mailbijlagen naar de micro SD-kaart.

• Verwijder gedownloade programma's die u niet meer gebruikt.

• Reset uw mobiele telefoon.

Opmerking:

Maak van al uw belangrijke gegevens een back-up voordat u de fabrieksinstellingen reset.

Uw mobiele telefoon resetten

Een back-up van mijn instellingen maken

Met uw Google-account kunt u van de instellingen van uw mobiele telefoon een back-up 
naar Google-servers maken. Als u uw mobiele telefoon vervangt, worden de instellingen van 
uw back-up in de nieuwe mobiele telefoon opgeslagen als u de eerste keer met uw Google-
account inlogt.

1. Druk in het scherm Instellingen op Back-up en reset.

2. Selecteer het keuzevakje Een back-up van mijn gegevens maken.
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Fabrieksgegevens herstellen

Als u de mobiele telefoon reset naar de instellingen die in de fabriek werden geconfigureerd, 
worden al uw persoonlijke gegevens van de interne mobiele telefoonopslag, met inbegrip 
van informatie over uw Google-account, alle andere accounts, uw systeem- en applicatie-
instellingen en alle gedownloade applicaties gewist. Bij het resetten van de mobiele telefoon 
worden geen updates van systeemsoftware gewist die u had gedownload of bestanden op uw 
micro SD-kaart, zoals muziek of foto's.

1. Druk in het scherm Instellingen op Back-up en reset > Fabrieksgegevens opnieuw instellen.

2. Druk als u dat gevraagd wordt op Mobiele telefoon resetten en vervolgens op Alles wissen. 

De mobiele telefoon zet de instellingen naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug en 
wordt vervolgens weer opgestart.

Hardware van uw apparaat resetten

Dit apparaat heeft een ingebouwde batterij en daarom kan de hardware niet gereset worden 
door de batterij te verwijderen. Als u de hardware moet resetten, volgt u onderstaande 
stappen. Deze handeling is wellicht vereist als u merkt dat uw apparaat niet wordt opgeladen 
zelfs als hij is aangesloten op de oplader via het stopcontact.

1. Houd de toets Volume omhoog en de aan/uit-toets beide 10 seconden lang ingedrukt.

2. Uw apparaat hoort nu op te starten en het logoscherm weer te geven. 

E-label weergeven

U kunt het volgende doen om de informatie over regelgeving op uw mobiele telefoon weer te 
geven:

1. Druk in het startscherm op  > Instellingen ( ).

2. Druk in het scherm Instellingen op Over de telefoon > Informatie over regelgeving.
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Specificaties

Item Specificaties

Besturingssysteem Android 4.4 KIT KAT

Platform Qualcomm MSM8926-2 Quad Core A7 1,2 GHz

Geheugen 8 GB eMMC / 2 GB LPDDR2

Band EU
LTE Cat 4: 800 (b20) (OPTIMISED), 2600 (b7) (OPTIMISED), 1800 (b3) 
(OPTIMISED), 900 (b8),  2100 (b1), HSPA+ 850/900/2100

GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900

Band NA

LTE Cat 4: 700 (b17) (OPTIMISED), AWS (b4) (OPTIMISED), 2600 (b7) 
(OPTIMISED), 850 (b5), 1900 (b2), 2100 (b1), 1800 (b3)

HSPA+ 850/1900/AWS (1700/2100) RxD 

GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900

Display 4,7” HD met 4 aanraakgevoelige punten

Camera 8M AF, Font VGA Camera, met LED

Sensor P+L sensor, G sensor, E-compass

Connectiviteit
BT4.0 (LE), 802.11 a/b/g/n, GPS/ aGPS met GLONASS , E911, FM RX, 
WiFi Direct, NFC

Batterij 2630 mAh

Overig IP67, draadloos opladen (WPC  / PMA)

Afmetingen 77 x 144,5 x 12,66 mm

Gewicht 185 g

HAC-rating M4/T4

* Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Bijlage

Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Deze bijlage bevat belangrijke informatie met betrekking tot de bediening van uw apparaat.  
Het bevat ook informatie over een veilig gebruik van het apparaat. Lees deze informatie 
zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Waterbestendig omhulsel
De klepjes van de USB- en de hoofdtelefoonpoort en het achterdeksel dienen goed afgesloten 
en vergrendeld te zijn, zodat het apparaat deze mate van bescherming biedt.

Elektronisch apparaat
Schakel uw apparaat uit als gebruik daarvan verboden is. Gebruik het apparaat niet als er risico 
is op interferentie met elektronische apparaten.

Medisch apparaat
Volg regels en regelgeving van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen. Gebruik uw 
apparaat niet als het gebruik daarvan verboden is.
Fabrikanten van pacemakers raden een minimumafstand 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.

Mogelijk 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, met letsel 
of zelfs de dood tot gevolg. 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 restricties in acht 
waar ontploffingswerkzaamheden gaande zijn. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u uitkijken 
voor gebieden die mogelijk explosieve atmosferen hebben die vaak, maar niet altijd, duidelijk 
aangegeven zijn. Dergelijke locaties zijn onder andere scheepsdekken, 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 gebruikt terwijl u een voertuig bestuurt:
Concentreer u op het rijden. Veilig rijden is uw eerste verantwoordelijkheid.
Praat niet via het apparaat tijdens het rijden. Gebruik handsfree accessoires.
Als u wilt bellen of een inkomend gesprek wilt beantwoorden, moet u het voertuig aan de kant 
van de weg parkeren voordat u het 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 voordat 
u aan boord van een vliegtuig gaat. 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.
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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 verminderen.
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.

Preventie van gehoorverlies
Het gebruik van een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Om het risico van 
schade aan het gehoor te verminderen, moet u het volume van de headset verlagen tot een 
veilig en comfortabel niveau.

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). Houd kleine kinderen van het 
apparaat en accessoires weg.

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 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 
apparaat als deze niet gebruikt wordt.
De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden voordat deze versleten is.
Gebruik een stroomvoorziening zoals gedefinieerd in de specificaties van de oplader. Een 
onjuiste netspanning kan brand of een storing in de oplader 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 vervormt, de kleur verandert of als de batterij extreem warm wordt, moet u 
onmiddellijk met het gebruik van het apparaat stoppen. Anders kan de batterij gaan lekken of 
oververhit raken, of er kan zich een explosie of brand voordoen.
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Als de stroomkabel beschadigd is (de kabel is bijvoorbeeld gebroken) of als de stekker 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 brand.
Verbrand het apparaat niet omdat dit kan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als ze 
beschadigd zijn.
Voer geen veranderingen of wijzigingen uit aan het apparaat en duw er geen vreemde 
voorwerpen in, dompel het niet onder en stel het niet bloot aan andere vloeistoffen, brand, 
explosie of andere gevaren.
Laat het apparaat niet vallen. Als het apparaat valt, met name op een harde ondergrond, en de 
gebruiker vermoedt dat de het apparaat beschadigd is, moet deze  het apparaat ter inspectie 
naar een gekwalificeerde onderhoudslocatie brengen.
Onjuist gebruik kan brand, explosie of ander gevaren veroorzaken.
Voer gebruikte apparaten onmiddellijk af conform de lokale regelgeving.
Het apparaat dient alleen aangesloten te worden op producten die het USB-IF-logo dragen of 
voldoen aan het USB-IF-nalevingsprogramma.
Uitgangsvermogen van de lader DC 5V 1A.

WAARSCHUWING - EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN 
VERKEERD TYPE. VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF CONFORM DE AANWIJZINGEN.

Reiniging en onderhoud
De oplader is niet waterdicht. Houd deze droog. Bescherm de oplader tegen water en damp. 
Raak de oplader niet aan met natte handen, anders kan er kortsluiting of storing van het 
apparaat en een elektrische schok voor de gebruiker veroorzaakt worden.
Plaats het apparaat en de oplader niet op locaties waar deze beschadigd kunnen worden door 
een botsing. De batterij kan dan 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 
apparaat. Straling van het apparaat kan daarop opgeslagen informatie wissen.
Plaats uw apparaat en oplader niet op een locatie met extreem hoge of lage temperaturen. 
Dit kan tot een ondeugdelijke werking leiden en resulteren in brand of een explosie. Als de 
temperatuur lager is dan 0 °C, kan dit invloed hebben op de prestatie van de batterij.
Plaats geen scherpe metalen voorwerpen (zoals spelden) nabij de headset. De headset 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 van de oplader ontkoppelen.
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 vervallen en de fabrikant is niet aansprakelijk voor de schade.
Als het scherm van het apparaat gebroken is door een botsing met een hard voorwerp, mag 
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.
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Compatibiliteit met gehoorapparaten (Hearing Aid 
Compatibility, HAC)

Regelgeving voor draadloze apparaten
Sommige technologieën voor draadloze communicatie die in deze telefoon worden gebruikt, 
zijn getest en beoordeeld bij het gebruik van deze telefoon in combinatie met gehoorapparaten. 
Er kunnen echter enkele nieuwere technologieën voor draadloze communicatie in deze 
telefoon worden gebruikt, die niet zijn getest bij gebruik in combinatie met gehoorapparaten. 
Het is belangrijk om de verschillende functies van deze telefoon uitgebreid en op verschillende 
locaties uit te proberen in combinatie met uw gehoorapparaat of cochleair implantaat om 
na te gaan of u ruis hoort. Raadpleeg uw netwerkoperator of de fabrikant van deze telefoon 
voor informatie over de compatibiliteit met gehoorapparaten. Als u vragen hebt over het 
beleid betreffende het retourneren of ruilen van de telefoon, kunt u contact opnemen met uw 
netwerkoperator of het verkooppunt waar u de telefoon hebt aangeschaft.
De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft eisen vastgesteld voor 
digitale draadloze mobiele apparaten, zodat deze compatibel zijn met gehoorapparaten en 
andere gehoorhulpmiddelen.
De draadloze telefoonindustrie heeft een classificatiesysteem ontwikkeld voor draadloze 
mobiele apparaten om gebruikers van gehoorapparaten te helpen mobiele apparaten te vinden 
die compatibel zijn met hun gehoorapparaten. 
De classificaties zijn geen garanties. De resultaten zijn afhankelijk van het gehoorapparaat en 
het gehoorverlies van de gebruiker. Als uw gehoorapparaat kwetsbaar is voor storing, kunt u 
wellicht geen gebruik maken van een   bepaalde telefoon. Het mobiele apparaat uitproberen met 
uw gehoorapparaat is de beste manier om te kijken of u het kunt gebruiken.
M-classificaties: telefoons met de classificatie M3 of M4 voldoen aan de FCC-vereisten en zijn 
doorgaans minder storend voor gehoorapparaten dan telefoons zonder classificatie. M4 is de 
betere/hogere van de twee classificaties.
T-classificaties: telefoons met de classificatie T3 of T4 voldoen aan de FCC-vereisten en kunnen 
doorgaans beter worden gebruikt met het spiraalsnoer van een gehoorapparaat ("T Switch" of 
"Telephone Switch") dan niet-geclassificeerde telefoons. T4 is de betere/hogere van de twee 
classificaties. (Let op: niet alle gehoorapparaten hebben een spiraalsnoer.) 
De geteste M-classificatie en T-classificatie voor dit apparaat (FCC ID: ZL5S50), M4 en T4.

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 op het apparaat te verlaten voor essentiële communicatie.

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.
De antenne(s) gebruikt voor deze zender mag (mogen) niet samen worden geplaatst of 
gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.
Opmerking: De landcodeselectie is alleen voor het niet-Amerikaanse model en is niet 
beschikbaar voor alle Amerikaanse modellen. Volgens de FCC-regels mogen alle Wi-Fi-
producten die in de VS op de markt worden gebracht, alleen met Amerikaanse kanalen worden 
verbonden.

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 residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan hoogfrequente 
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energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de 
aanwijzingen, schadelijke storing veroorzaken in 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 van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger 
is aangesloten.

- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/TV-specialist voor hulp.

Gebruik van de 5.15-5.25 GHz bandbreedte is alleen bij indoor gebruik toegestaan.

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.

Industry Canada-verklaring

Dit apparaat voldoet aan de vergunningsvrije RSS-standaard(en) van Industry Canada.  
De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 
(1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en 
(2) het apparaat moet iedere interferentie ontvangen, inclusief interferentie die ongewenste 
werking kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-3(B) du Canada.

Dit apparaat voldoet aan RSS-310 van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de 
voorwaarde dat dit apparaat geen schadelijke interferentie veroorzaakt.
Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la 
condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Verklaring over blootstelling aan straling:
Het product voldoet aan de grenswaarde voor draagbare radiogolven van de Canadese 
overheid bepaald voor een ongecontroleerde omgeving en is veilig voor het beoogde 
gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Verdere vermindering van de blootstelling 
aan radiogolven kan worden bereikt als het product zo ver mogelijk van het lichaam van de 
gebruiker kan worden gehouden, of als het uitgangsvermogen van het apparaat lager wordt 
ingesteld indien deze functie beschikbaar is.

Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les  
Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux 
expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du 
corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une 
telle fonction est disponible.
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Dit apparaat en de antenne(s) ervan mogen niet samen worden geplaatst of gebruikt in 
combinatie met een andere antenne of zender, behalve met een geteste ingebouwde radio.  
De functie voor de selectie van de landcode is uitgeschakeld voor producten die in de  
VS/Canada op de markt worden gebracht.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une 
autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés 
aux États-Unis et au Canada.

Het apparaat moet automatisch stoppen met uitzenden als er geen verzendinformatie 
voorhanden is of er een storing is. Dit is niet bedoeld om het verzenden van controle- of 
signaalinformatie of het gebruik van herhaalcodes indien vereist door de technologie, te 
verbieden.

 -  het apparaat voor gebruik in de bandbreedte 5150–5250 MHz is uitsluitend voor indoor 
gebruik om schadelijke interferentie met mobiele satellietsystemen die hetzelfde kanaal 
gebruiken, te voorkomen;

 -  de maximaal toegestane antenneversterking voor apparaten binnen de bandbreedtes 5250–
5350 MHz en 5470–5725 MHz moet voldoen aan de e.i.r.p.-limiet; en

 -  de maximaal toegestane antenneversterking voor apparaten binnen de bandbreedtes 5725–
5825 MHz moet voldoen aan de gespecificeerde e.i.r.p.-limieten voor 'point-to-point' en 'niet-
point-to-point' werking.

Verder worden sterke radars toegewezen als hoofdgebruikers (gebruikers met hoge prioriteit) 
van de bandbreedtes 5250–5350 MHz en 5650–5850 MHz en dat deze radars interferentie 
kunnen hebben met en schade kunnen veroorzaken aan LE-LAN-apparatuur.

RF-blootstellingsinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de overheidsvereisten voor blootstelling aan radiogolven.

Het apparaat is zo ontworpen en geproduceerd dat de door de Federal Communications 
Commission van de VS gestelde grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-
energie) niet worden overschreden.

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 cm is. Het gebruik van andere accessoires kan ertoe 
leiden dat de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling niet nageleefd worden.

De door de FCC gestelde SAR-grenswaarde is 1,6 W/kg.

De hoogste SAR-waarden voor de telefoon gemeld ingevolge de FCC-regelgeving zijn als volgt:
Hoofd SAR: 0,76 W/kg
Lichaam SAR: 1,13 W/kg

De hoogste SAR-waarden voor de telefoon gemeld ingevolge de CE-regelgeving zijn als volgt:
Hoofd SAR: 0,400 W/kg
Lichaam SAR: 0,417 W/kg

Om het niveau van de 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.
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Voor het apparaat dat getest is volgens EN60950-1: 2006 is het verplicht om audiotests uit te 
voeren voor EN50332. 

Dit apparaat is getest en voldoet aan het vereiste geluidsdrukniveau conform de normen 
EN 50332-1 en/of EN 50332-2. Permanent gehoorverlies kan optreden als gedurende lange 
periodes een koptelefoon of oordopjes worden gebruikt bij een hoog volume.

Preventie van gehoorverlies 

Waarschuwing ingevolge EN 60950-1: A12.

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

           

Opmerking:  Voor Frankrijk voldoen de koptelefoon/oordopjes voor dit apparaat aan het 
vereiste voor het geluidsdrukniveau zoals neergelegd in de toepasselijke 
normen EN 50332-1: 2000 en/of EN50332-2: 2003 zoals vereist door het Franse 
Artikel L.5232-1.

Deze apparatuur mag gebruikt worden in:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR
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Conformiteitsverklaring
Voldoet aan de essentiele vereisten van Artikel 3 van de richtlijn R&TTE 1999/5/EC indien het 
gebruikt wordt voor het bedoelde gebruik en de volgende normen zijn toegepast:

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

• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013

• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

• EN 62479:2010

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

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2000 50332-2:2003

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

• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1

• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

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

• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1
• EN 301 908-2 V5.4.1, EN 301 908-13 V5.2.1
• EN 300 328 V1.8.1, EN 301 893 V1.7.1
• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
• EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
• EN 300 330-1 V1.7.1 300 330-2 V1.5.1

5. RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

• EN 50581: 2012 
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CE SAR-conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EC) met betrekking tot, uit 
gezondheidsoverwegingen beperkte, blootstelling van het algemene 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 NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP). 

Het apparaat is getest voor gebruik op het lichaam en voldoet aan de ICNIRP-richtlijnen voor 
blootstelling en de Europese standaarden 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 het apparaat.

Afvoer- en recyclinginformatie

Het symbool op het apparaat (en bijgesloten batterijen) geeft (geven) aan dat deze niet 
afgevoerd mogen worden als normaal huishoudafval. Voer het apparaat of batterijen niet af 
als ongesorteerd afval. Het apparaat (en batterijen) dient (dienen) ingeleverd te worden bij 
een gecertificeerde recyclinginzamellocatie of dient (dienen) aan het einde van de levensduur 
deugdelijk afgevoerd te worden.

Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van het apparaat of batterijen kunt u 
contact opnemen met uw lokale overheid, het afvalbedrijf of de winkel waar u het apparaat 
gekocht hebt.

De afvoer van dit apparaat is onderhevig aan de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur) van de Europese Unie. De reden waarom afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA) 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-verordening met betrekking tot de registratie, beoordeling, 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (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 2011/65/EC van het Europees Parlement en 
de Raad). Voor meer informatie over de REACH-naleving van het apparaat kunt u de website 
www.catphones.com/certification bezoeken. Aangeraden wordt de website regelmatig te 
bezoeken voor recente informatie.
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Naleving EU-regelgeving
De fabrikant van het apparaat verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële 
vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Voor de conformiteitsverklaring, gelieve de website www.catphones.com/certification te 
bezoeken.
0678
Opmerking: Neem nationale regelgeving in acht op de locatie waar het apparaat gebruikt zal worden. 
Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik in sommige of alle ledenstaten van de Europese  
Unie (EU).

Opmerking: Dit apparaat kan worden gebruikt in alle lidstaten van de EU.

Frankrijk: gebruik buitenshuis beperkt tot 10 mW e.i.r.p. binnen de band 2454-2483.5 MHz. 
Italië: er is een algemene vergunning vereist voor privé 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

Dit apparaat mag uitsluitend indoor worden gebruikt binnen een frequentiebereik van 5150 tot 
5350 MHz.


	Welkom bij de Cat® S50 smartphone
	Uw mobiele telefoon leren kennen 
	Belangrijkste functies binnen handbereik
	Aan de slag met uw mobiele telefoon
	Uw mobiele telefoon in- of uitschakelen 
	Het startscherm leren kennen
	Het aanraakscherm gebruiken 
	Het scherm vergrendelen en ontgrendelen 

	Display
	Layout display
	Meldingenvenster 
	Snelkoppelingen
	Mappen
	Schermachtergronden
	Media van en naar uw mobiele telefoon overbrengen
	De vliegtuigmodus gebruiken

	Telefoon
	Een oproep plaatsen
	Een oproep beantwoorden en weigeren
	Andere functies tijdens een oproep
	Oproeplog gebruiken

	Contacten
	Communiceren met uw contactpersonen
	Het schermtoetsenbord gebruiken

	Berichtfuncties
	SMS en MMS
	E-mail

	Wi-Fi
	Browser
	Bluetooth
	Entertainment
	Foto's maken en video's opnemen
	Muziek luisteren
	Naar FM-radio luisteren

	Google-services
	Kaarten gebruiken
	YouTube gebruiken
	Play Store gebruiken
	Informatie synchroniseren
	Uw accounts beheren
	Uw accountsynchronisatie aanpassen

	Andere applicaties gebruiken
	De agenda gebruiken
	Het alarm gebruiken
	Rekenmachine

	Uw mobiele telefoon beheren
	Datum en tijd instellen
	Display instellen
	Beltoon mobiele telefoon instellen
	Mobiele telefoondiensten instellen
	Uw mobiele telefoon beveiligen
	NFC gebruiken
	Applicaties beheren
	Manieren om geheugen van uw mobiele telefoon vrij te maken
	Uw mobiele telefoon resetten
	Hardware van uw apparaat resetten
	E-label weergeven

	Specificaties
	Bijlage
	Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
	Accessoires
	Reiniging en onderhoud
	Compatibiliteit met gehoorapparaten (Hearing Aid Compatibility, HAC)
	Alarmnummers
	FCC-verklaring
	Industry Canada-verklaring
	RF-blootstellingsinformatie (SAR)
	Preventie van gehoorverlies 
	Conformiteitsverklaring
	CE SAR-conformiteit
	Afvoer- en recyclinginformatie


