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LET  OP:  Lees  deze  handleiding  aandachtig  door.  Het  niet  naleven  van  de  

veiligheidsvoorschriften  kan  gevaarlijk  of  onwettig  zijn  en  de  fabrikant  kan  niet  aansprakelijk  

worden  gesteld  voor  eventuele  storingen  die  het  gevolg  zijn  van  oneigenlijk  gebruik.

Verkeersveiligheid

Veilig  inschakelen

De  eigenaar  van  het  apparaat  is  verantwoordelijk  voor  het  gebruik  van  het  apparaat.

Houd  u  aan  de  lokale  wet-  en  regelgeving  met  betrekking  tot  smartphonegebruik  tijdens  het  

rijden.  Als  u  telefoneert  tijdens  het  rijden,  neem  dan  de  volgende  regels  in  acht:  Richt  u  op  

het  rijden  om  u  bewust  te  worden  van  de  verkeerssituatie;  Als  het  apparaat  een  handsfree-

functie  heeft,  gebruik  dan  handsfree.  Als  de  verkeerssituatie  dit  vereist,  stop  dan  de  auto  

voordat  u  de  telefoon  opneemt.

Interferentie

Om  demagnetisering  te  voorkomen,  dient  u  uw  apparaat  niet  voor  lange  tijd  in  de  buurt  van  

elektronische  apparaten  te  laten.

Schakel  het  apparaat  nooit  in  op  plaatsen  waar  draadloze  apparaten  zijn

Gebruik  in  ziekenhuizen

Draadloze  apparaten  kunnen  gevoelig  zijn  voor  interferentie  die  de  prestaties  beïnvloedt.

Ziekenhuizen  en  andere  zorginstellingen  kunnen  apparaten  gebruiken  die  bijzonder  

gevoelig  zijn  voor  RF-signalen.  Zet  je  telefoon  uit  als

verboden  of  radio-interferentie  kan  gevaarlijk  zijn.

Elektronische  apparaten
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Uw  apparaat  ondersteunt  de  vliegmodus.  Gebruik  deze  functie  in  het  vliegtuig.  Volg  de  

instructies  op  het  vliegtuig.

Elektrische  medische  apparaten

mogelijk  om  te  werken  in  overeenstemming  met  de  richtlijnen  voor  radiofrequenties.

Gebruik  in  het  vliegtuig

verboden  signalen  worden  geïnstrueerd  om  dit  te  doen,  of  ziekenhuispersoneel  vraagt  

erom.

Het  apparaat  voldoet  aan  de  aanbevolen  emissiewaarden  voor  radiogolven  wanneer  het  

op  een  minimale  afstand  van  1,5  cm  van  het  oor  wordt  gehouden.  Wanneer  u  de  telefoon  

in  een  hoesje,  riemclip  of  houder  draagt,  zorg  er  dan  voor  dat  deze  geen  metaal  bevat  en  

dat  de  telefoon  enigszins  van  het  lichaam  wordt  afgeleid.  Bij  gebruik  van  andere  

accessoires  is  het  niet:

Schakel  het  apparaat  uit  in  explosiegevaarlijke  gebieden.  Vonken  op  dergelijke  plaatsen  

kunnen  leiden  tot  een  explosie  of  brand  die  ernstig  letsel  of  de  dood  tot  gevolg  kan  hebben.  

Schakel  het  apparaat  uit  bij  benzine-  of  gastankstations,  vooral  in  de  buurt  van  de  

brandstofpompen.  Volg  de  instructies  strikt  op  op  locaties  zoals  brandstoftanks,  chemische  

fabrieken  en  explosieve  stoffen.

instructies  van  de  fabrikant  van  het  medische  hulpmiddel.  Als  u  een  medisch  implantaat  

heeft  en  nog  andere  vragen  heeft  over  het  gebruik  van  mobiele  of  draadloze  apparaten,  

neem  dan  contact  op  met  uw  arts.

Gebruik  omgeving

Explosiegevaren  en  verboden  gebieden

Uw  telefoon  is  een  radiozender  die  interferentie  kan  veroorzaken  met  elektronische  

medische  apparaten  of  implantaten,  zoals  hoortoestellen,  pacemakers,  insulinepompen,  

enzovoort.  Wij  raden  u  aan  een  afstand  van  minimaal  15  cm  tussen  het  implantaat  en  het  

apparaat  aan  te  houden,  draag  uw  telefoon  nooit  in  de  borstzak.  Volg  de
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Hanteer  de  gebruikte  batterij  volgens  de  plaatselijke  voorschriften  en  gooi  deze  niet  in  het  

huisvuil.

Maak  een  back-up  van  alle  gegevens  die  op  uw  apparaat  zijn  opgeslagen.

Gebruik  alleen  onderdelen  en  accessoires  die  zijn  goedgekeurd  door  de  fabrikant.

Het  gebruik  van  niet-fabrieksaccessoires  en  reserveonderdelen  kan  leiden  tot  verlies  van  de  

garantie.  Sluit  de  batterij  niet  kort.

Maak  verbinding  met  een  ander  apparaat

Probeer  het  apparaat  niet  uit  elkaar  te  halen.  Neem  contact  op  met  uw  distributeur  als  het  

product  defect  is.

vloeistoffen  kunnen  elektronische  circuits  aantasten.  Als  er  vocht  de  telefoon  heeft  bereikt,  

stroom  van  de  telefoon,  als  dat  mogelijk  is.

back-up

Batterij  en  andere  accessoires

Waterbestendigheid:

Als  u  geen  hoesje  gebruikt  en  de  telefoon  niet  aan  uw  oor  houdt,  houd  deze  dan  op  minimaal  

2,5  cm  afstand  van  uw  lichaam,  vooral  tijdens  gegevensoverdracht.

Het  apparaat  is  niet  waterdicht.  Neerslag,  mist  en  andere

Goed  gebruik

Lees  de  veiligheidsinstructies  in  deze  handleiding  voordat  u  een  extern  apparaat  aansluit.  Sluit  

geen  incompatibel  apparaat  aan.

Laad  het  apparaat  op  in  een  goed  geventileerde  omgeving  met  een  geschikte  temperatuur,  uit  

de  buurt  van  ontvlambare  en  explosieve  materialen.

Het  gebruikte  stopcontact  moet  zich  dicht  bij  de  oplader/houder  bevinden  en  goed  toegankelijk  

zijn,  zodat  deze  als  'aan/uit'-voorziening  kan  worden  gebruikt.
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•  2  GB  RAM  +  16  GB  ROM-geheugen

•  WCDMA  900 /  2100  MHz

•  5  MP  camera  aan  de  voorkant

•  Bluetooth

•  8  MP  camera  aan  de  achterkant

•  3000  mAh-batterij

•  AndroidTM  10  (Go-editie)

•  SOS-knop

•  Wifi

•  5”  HD-scherm,  720x1280  pixels

•  Enkele  micro-simkaartsleuf

•  4G  LTE-FDD:  B1 /  B3 /  B7 /  B20

•  Multimediafuncties

Basis  kenmerken

•  GSM  900/1800  MHz

•  1,3  GHz  Quad  Core-processor

•  microSD-kaart  tot  32  GB

7
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•  Ingang:  AC  100-240V  ~  50/60Hz  0.2A

•  0.224W/Kg  (Hoofd)

•  Uitgang:  DC  5V  –  1A  –  5W

Accu:

•  0,67  W/Kg  (lichaam)

Telefoonindeling

•  3000mAh  –  3,8V

De  volgende  afbeelding  van  de  telefoon  is  alleen  voor  informatieve  doeleinden;  

uw  apparaat  kan  anders  zijn.

Voedingsfuncties:

SAR-waarde:
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3.2  De  geheugenkaart  en  de  simkaart  verwijderen

Schakel  de  stroom  uit  en  verwijder  de  achterklep.  Plaats  de  simkaart  volgens  de  

markering  op  het  apparaat.  Zorg  ervoor  dat  het  chipcontact  en  de  snijrand  van  de  

kaart  in  de  juiste  richting  zijn  uitgelijnd.  Schuif  de  kaart  in  de  sleuf  totdat  deze  stopt.  

Het  toestel  kan  1  Micro  SIM  +  1  Micro  SD  kaart  aan.

Let  op:  Kras  of  buig  de  SIM-kaart  niet.  Zorg  ervoor  dat  u  geen  stof  of  water  krijgt.  

Buiten  bereik  van  kinderen  houden.

Opmerking:  Als  het  apparaat  is  ingeschakeld,  drukt  u  op  de  knop  Uit /  Aan/uit  

totdat  Uitschakelen  op  het  scherm  verschijnt.  Selecteer  het  en  druk  vervolgens  op  

de  OK-knop.  Als  het  apparaat  is  uitgeschakeld,  verwijdert  u  de  geheugenkaart  en  

de  simkaart.  Probeer  de  geheugenkaart  niet  te  verwijderen  tijdens  het  opstarten,  

omdat  de  gegevens  mogelijk  beschadigd  zijn.

3.1  Plaats  de  geheugenkaart  en  de  simkaart

Tip:  plaats  een  SD-kaart  om  meer  media  op  te  slaan.

9

3.  Aan  de  slag
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of  Geen.

Let  op:  het  ontgrendelproces  is  afhankelijk  van  de  vooraf  

geconfigureerde  ontgrendelingsmethode.

Om  het  apparaat  te  ontgrendelen,  hebt  u  mogelijk  de  pincode  

(niet  de  pincode  van  de  SIM-kaart),  het  wachtwoord  of  de  

patroontekening  nodig.

schermvergrendeling  op  basis  van  patroon,  pincode,  wachtwoord,  vegen

2.  Plaats  uw  vinger  op  het  slotpictogram,  houd  het

vast  en  trek  het  naar  beneden.

3.3  Ontgrendel  het  apparaat

ÿ  Kies  het  type  vergrendeling  naar  wens.  U  kunt  uw

ÿ  Tik  in  het  inactieve  scherm  op  Instellingen  >  Beveiliging

1.  Druk  op  de  aan/uit-toets  om  de  telefoon  uit  de

slaapstand  te  halen.

ÿ  Aanraakschermvergrendeling.

Om  de  ontgrendelingsmethode  in  te  stellen:

Ontgrendel  het  scherm:
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Houd  de  aan/uit-knop  ingedrukt  en  selecteer  "Uitschakelen"  in  het  menu  Opties.

Wanneer  de  beweging  stopt,  wordt  de  telefoon  opgeladen.

ÿ  Sluit  het  ene  uiteinde  van  de  oplader  aan  op  het  apparaat.

Houd  de  aan/uit-knop  ingedrukt  om  de  stroom  in  te  schakelen.

•  Aanraken:  werkt  op  items  op  het  scherm,  zoals  applicatie  en

ÿ  Wanneer  de  telefoon  is  ingeschakeld,  geeft  de  beweging  van  het  

batterijpictogram  in  de  rechterbovenhoek  aan  dat  de  telefoon  wordt  opgeladen.

U  kunt  het  touchscreen  op  de  volgende  manieren  gebruiken:

ÿ  Haal  de  oplader  uit  het  stopcontact.

ÿ  Het  opladen  begint  ongeacht  of  het  apparaat  is  ingeschakeld  of  niet.

toetsenbord  of  om  op  schermknoppen  te  drukken.

ÿ  Koppel  de  oplader  los  van  de  telefoon.

ÿ  Wanneer  de  telefoon  is  uitgeschakeld,  geeft  de  beweging  van  het  

batterijpictogram  op  het  scherm  aan  dat  de  telefoon  wordt  opgeladen.  

Wanneer  de  beweging  stopt,  wordt  de  telefoon  opgeladen.

instellingenpictogrammen,  om  letters  en  symbolen  te  typen  met  behulp  van  het  scherm

ÿ  Sluit  de  oplader  aan  op  het  stopcontact.

11

5.  Schakel  het  apparaat  in  en  uit

6.  Het  touchscreen  gebruiken

4.  De  batterij  opladen
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ze  uit  elkaar  spreiden  (om  in  te  zoomen).

scherm  totdat  u  de  doelpositie  bereikt.

•  Slepen:  raak  een  item  aan  en  houd  het  vast  en  beweeg  uw  vinger  over  de

scherm  tegelijk  en  knijp  ze  samen  (om  uit  te  zoomen)  of

het  scherm  (zonder  een  item  te  slepen).  Schuif  bijvoorbeeld  de

en  uit.

•  Vegen  of  schuiven:  schuif  uw  vinger  snel  over  het  oppervlak  van

•  Het  scherm  draaien:  op  de  meeste  schermen  verandert  de  stand  van  het

scherm  als  u  het  draait.  U  kunt  deze  functie  inschakelen

kaarten.

•  Dubbeltikken:  u  kunt  tweemaal  snel  tikken  om  in  te  zoomen

scherm  omhoog  of  omlaag  om  door  een  lijst  te  bladeren,

actie  plaatsvindt.

Galerij)  kunt  u  in-  en  uitzoomen  door  twee  vingers  op  de

•  Aanraken  en  vasthouden:  houd  een  item  op  het  scherm  aangeraakt  tot  een

•  Knijpen:  in  sommige  toepassingen  (zoals  Kaarten,  Browser  en

Machine Translated by Google



Home:  keert  terug  naar  het  startscherm.

Contacten

Berichten

7.1  Knoppen

Apps:  Opent  de  lijst  met  recente  

applicaties.

8.1  Bellen

Kiezer

gewenste  nummer.

Terug:  keert  terug  naar  het  vorige  scherm  

waarin  u  werkte

7.2  Menupictogrammen

Browser  (Chrome)

ÿ  Tik  op  de

Lang  ingedrukt  opent  de  Google  

AssistantTM

pictogram  in  het  hoofdmenu  of  het  startscherm  om  de

13

Knop Beschrijving

7.De  knoppen  van  de  telefoon  gebruiken

8.  Beheer  oproepen
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het  vervolgkeuzemenu.

8.4  Noodoproepen  U  kunt  

ook  noodoproepen  plaatsen  zonder  simkaart.  Neem  voor  meer  informatie  contact  op  met  uw  

netwerkserviceprovider.

ÿ  Druk  op  de

landnummer,  gevolgd  door  het  telefoonnummer.

ÿ  Veeg  met  uw  vinger  in  het  inactieve  scherm  van  boven  naar  beneden  om  te  openen

ÿ  U  kunt  het  volume  regelen  met  de  Volume  omhoog /

8.3  Een  oproep  ontvangen

pictogram  om  te  bellen.

ÿ  Raak  de  vliegtuigmodus  aan.

ÿ  Raak  tijdens  een  gesprek  de

ÿ  Kiezer  kan  ook  Oproeplogboek  en  Contacten  openen.

ÿ  Tik  op  de  optie  Beantwoorden  om  de  oproep  te  ontvangen.

omlaag-knoppen  aan  de  linkerkant  van  het  apparaat.

Bij  een  inkomende  oproep  kunt  u  kiezen  uit  de  volgende  opties:

voer  het  plusteken  (+)  in  en  voer  vervolgens  de  internationale

8.2  Vliegmodus  Op  

sommige  locaties,  zoals  vliegtuigen,  moet  u  mogelijk  uw  mobiele,  wifi-  en  draadloze  

Bluetooth-verbindingen  uitschakelen.

ÿ  Om  een  internationaal  nummer  te  bellen,  houdt  u  de  toets  0  ingedrukt  om

pictogram  om  een  gesprek  te  beëindigen.

ÿ  Tik  op  de  optie  Weigeren  om  de  oproep  te  weigeren.
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Wanneer  u  zich  aanmeldt,  wordt  het  startscherm  geopend.

status  en  melding

Het  startscherm  is  uw  startpunt  om  toegang  te  krijgen  

tot  alle  functies  op  uw  telefoon.

Veeg  op  het  scherm  naar  links  of  rechts  om  alle  

geïnstalleerde  applicaties  te  bekijken.

9.1  Meldingsbalk

De  meldingsbalk  toont  uw  apparaatstatus  en  meldingen.

Statuspictogrammen

De  statusbalk  toont  de  tijd,  signaal

Voor  meer  informatie  over  meldingen  opent  u  het  meldingenpaneel  door  met  uw  

vinger  over  de  bovenkant  van  het  scherm  te  vegen.

Meldingspictogrammen  geven  nieuwe  berichten  en  gebeurtenissen  aan.  Wanneer  er  een  

nieuwe  melding  binnenkomt,  verschijnt  het  bijbehorende  pictogram  in  de  meldingsbalk.

Sluit  de  meldingsbalk:

kracht  en  de  batterij.

Sleep  de  onderkant  van  het  meldingenpaneel  naar  de  bovenkant  van  het  scherm  of  

druk  eenvoudig  op  de  terugknop.  Het  meldingenpaneel  wordt  ook  gesloten  bij  het  

reageren  op  een  melding.

Meldingspictogrammen
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9.  Het  startscherm
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10.  Verbinding  maken  met  internet
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instellingen  via  sms,  of  het  wordt  automatisch  meegeleverd  met  uw  simkaart.  Jij

van  het  scherm  om  het  volgende  te  bereiken:

Ga  naar  Instellingen  >  Netwerk  en  internet  >  Datagebruik  >  Tik  op  Mobiel

Selecteer  de  foto  die  u  wilt  instellen  en  bevestig  deze

door  op  Achtergrond  instellen  bovenaan  het  scherm  te  drukken.

gegevens.

menu's:

U  kunt  de  geselecteerde  afbeelding  instellen  op  de  achtergrond  van  het  startscherm,

het  achtergrondscherm  van  het  vergrendelscherm  of  beide.

Uw  apparaat  heeft  een  vooraf  geïnstalleerde  browser  voor  toegang  tot  websites  via  

uw  mobiele  apparaat.  Open  uw  browser  (Chrome)  en  voer  in  de  adresbalk  de  URL  

in  van  de  pagina  die  u  wilt  openen.  U  moet  een  abonnement  hebben  om  toegang  

te  krijgen  tot  de  webpagina's  en  u  moet  de  juiste  configuratie-instellingen  op  uw  

apparaat  voltooien.

9.2  Het  inactieve  scherm  aanpassen

Thuisinstellingen:  u  kunt  de  optie  Pictogram  toevoegen  

aan  startscherm  in-  of  uitschakelen.

Uw  netwerkprovider  verzendt  standaard  de  naam  van  het  toegangspunt

10.1  Internet  configureren

Houd  uw  vinger  op  dit  lege  gebied

Achtergronden:  

u  kunt  een  achtergrond  toevoegen  uit  de  Gallery  Go  of

de  Achtergronden,  die  een  vooraf  geïnstalleerde

achtergrond  bevat.  Hier  kunt  u  de  optie  Mijn  foto's

selecteren  die  de  bestanden  opent,  en  u  kunt  een

afbeelding  kiezen.
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11.  Berichten
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Om  een  nieuw  bericht  te  verzenden,  tikt  u  op  de  knop  Chat  starten  in  de  rechterhoek  van  

het  scherm.

dezelfde.

11.1  Bericht  verzenden

standaard  vermeld,  neem  dan  contact  op  met  uw  netwerkprovider  voor  de

Internet  >  Mobiel  netwerk  >  Geavanceerd  >  Naam  toegangspunt.

Als  u  de  ontvangers  hebt  geselecteerd,  bevestigt  u  door  op  Verzenden  naar .  te  tikken

Om  een  operator  Toegangspunt  Naam  toe  te  voegen,  ga  naar  Instellingen  Netwerk  &

Voer  het  telefoonnummer  van  de  ontvanger  in  of  selecteer  uit  de  lijst  met  contactpersonen.

Selecteer  vervolgens  de  Wi-Fi-verbinding  die  wordt  vermeld  onder  Wi-Fi-netwerken.

Ga  naar  Instellingen  >  Netwerk  en  internet  >  Wi-Fi  en  schakel  vervolgens  Wi-Fi  in.

10.2  Toegang  tot  internet  via  wifi

keuze.

de  vermelde  namen  van  toegangspunten.  Als  de  namen  van  de  toegangspunten  niet  zijn:

Selecteer  Berichten  in  het  standby-scherm.

moet  u  deze  instellingen  mogelijk  installeren.  Hierna  kunt  u  kiezen  uit:
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12.  Multimedia
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Voor  de  cijfers:  u  kunt  ze  ook  invoeren  met  de  letters  die  de  cijfers  bevatten:  houd  

ingedrukt  en  veeg  naar  het  gewenste  teken.

Het  apparaat  bevat  verschillende  invoermodi.  Houd  in  de  bewerkingsmodus  [,]  

ingedrukt  om  invoeropties  weer  te  geven  en  om  het  toetsenbord  in  te  stellen.

in  het  inactieve  scherm.  nemen

Cijfers  en  symbolen  schrijven

.  Om  de .  in  te  stellen

Wanneer  u  een  bericht  bewerkt,  is  het  standaard  berichttype  SMS.  Zodra  je  een  

bijlage  toevoegt  of  10  sms'jes  bereikt,  schakelt  de  telefoon  automatisch  over  naar  

mms.

Gebruik  de  camera  om  foto's  en  videoclips  te  maken.  om  de .  te  openen

camera,  druk  op  het  camerapictogram

11.2  Invoermethoden

Voer  de  tekst  van  het  bericht  in  en  druk  op  de  verzendtoets.

12.1  Camera

Om  een  bijlage  toe  te  voegen,  drukt  u  op  het  +-pictogram  aan  de  linkerkant.

foto  of  video,  druk  op  het  opnamepictogram:  

cameraparameters,  druk  op  het  pictogram  Instellingen  in  de  linkerhoek  van

Druk  op  de  123?  knop  om  de  cijfers  en  symbolen  te  bereiken.

Voor  de  symbolen:  houd  [ ingedrukt. ]  om  de  lijst  met  symbolen  weer  te  geven,  

schuift  u  uw  vinger  naar  het  symbool  dat  u  wilt  invoeren.
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13.  Contacten
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De  radio  staat  aan

3.  Sla  de  contactpersoon  op.

Sluit  de  headset  aan  en  druk  vervolgens  op  het  FM-radiopictogram  in  het  hoofdmenu.  Door  

de  zenderlijst  te  openen,  wordt  de  machine  automatisch

1.  Om  een  nieuw  contact  aan  te  maken,  drukt  u  op  het  pictogram  Nieuw  contact  of

zoekt  naar  beschikbare  zenders  en  slaat  ze  op.

voer  uw  Google-account  in  om  uw  contacten  te  synchroniseren.

In  de  Gallery  Go-app  kun  je  foto's  en  video's  bekijken  die  met  je  camera  zijn  gemaakt  of  die  

op  je  SD-kaart  zijn  opgeslagen.

Selecteer  in  het  hoofdmenu  het  pictogram  Contacten.

12.3  FM-radio

U  kunt  vooruit  of  achteruit  door  de  kanalen  gaan  en  toevoegen

de  bovenkant  van  het  scherm.

het  momenteel  beluisterde  kanaal  naar  Favorieten:

12.2  Foto's

2.  Vul  de  gewenste  velden  in.

FM  radio Radio  uit
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Videobellen  met  Google  Duo  (Google-account  is  vereist)

Extra  opties:  Verwijderen,  Delen,  Beltoon  instellen,  Route  naar  voicemail,  

Verplaatsen  naar  een  ander  account,  Nummers  blokkeren,  Help  &  feedback.

Bewerk  de  contactpersoon.

•  Accounts:  accounts  beheren.

•  Zoeken:  zoeken  tussen  contacten.

Extra  functies  beschikbaar  op  contacten:

Draai  het  nummer.

Door  het  contact  te  openen,  zijn  de  volgende  functies  beschikbaar:

•  Uw  gegevens:  u  kunt  hier  uw  eigen  contactpersoon  toevoegen

Stuur  een  bericht  naar  het  telefoonnummer.

Voeg  een  contactpersoon  toe  aan  Favorieten.

informatie.
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14.  Telefoon
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•  Contacten  beheren:  contacten  importeren,  exporteren,  herstellen;

thema  van  de  aanvraag.

Zoek  een  contactpersoon:

Kies  vanuit  Favorieten.

•  Contacten  bewerken:  Instellingen  standaardaccount  voor  nieuwe  contacten

in  een  Google-account)

Open  de  kiezer  om  het  te  bellen  nummer  in  te  voeren.

U  kunt  ook  kiezen  uit  de  volgende  opties:

•  Display:  Instellen  van  het  verschijnen  van  de  contacten  en  de

•  Instellingen  voor  contactsynchronisatie:  Google-synchronisatie  wijzigen

Open  vanuit  het  standby-scherm  het  telefoonpictogram  om  te  bellen  of  belinstellingen  

te  maken.

instellingen.  (Dit  menu  is  te  zien  als  je  bent  aangemeld)

Bekijk  oproeplogboeken,  bellen  vanuit  oproeplogboeken.

en  fonetische  namen.

wijzigingen  ongedaan  maken  en  nummers  blokkeren.
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16.  Google  Play  Store

15.  Zoeken
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Voer  uw  Google-accountgegevens  in  om  deze  app  te  gebruiken.

Nummers  kiezen,  Doorschakelen,  Oproep  blokkeren,  Nummerherkenning,  Wisselgesprek),  

Geblokkeerde  nummers,  Voicemail,  Toegankelijkheid,  Ondersteund  bellen,  

Nummerherkenning  en  spam,  Plaatsen  in  de  buurt,  Info,  voorwaarden  en  privacy,

In  de  Play  Store  kun  je  muziek,  films,  Android-apps  en  games  downloaden.  Open  de  

applicatie  vanuit  het  Standby-scherm:

Uw  apparaat  gebruikt  Google  Zoeken  op  het  scherm  Gereed.  Voer  de  zoekterm  in  de  

zoekwachtrij  in  en  druk  op  de  zoekknop:

In  dit  menu  vind  je  de  volgende  menu's:  Weergaveopties,  Geluiden  en  trillen,  Snelle  

reacties,  Oproepen  (Oproepinstellingen:  Vast

Selecteer  het  optiepictogram  om  toegang  te  krijgen  tot  de  instellingen:

Geavanceerd  (Omkeren  naar  stilte).

Contacten  openen.
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U  kunt  de  datum  en  tijd  op  het  klokoppervlak  controleren.  Door  op  het  alarmpictogram  

te  drukken,  kunt  u  een  nieuw  alarm  instellen  of  het  huidige  alarm  in-  of  uitschakelen.  U  

kunt  een  countdown,  stopwatch,  stad  instellen  of  de  instellingen  van  de  toepassing  Klok  

wijzigen.

Hotmail  en  Live,  Yahoo,  Exchange  en  Office  365,  andere).

17.1  Klok

Om  een  e-mailaccount  in  te  stellen,  gaat  u  naar  Google  app-lade  >  Gmail,  selecteert  u  

het  type  account  dat  u  wilt  instellen  (Google,  Outlook,

In  dit  menu  kunt  u  gegevens  die  op  uw  apparaat  en  SD-kaart  zijn  opgeslagen,  bekijken,  

bewerken  of  verwijderen.

17.2  E-mail

instructies.

17.3  Bestandsbeheer /  Bestanden

Voer  het  e-mailadres  en  wachtwoord  in  en  volg  de  instructies  op  het  scherm

23

17.  Meer  toepassingen
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18.  Instellingen
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geeft  automatisch  beschikbare  netwerken  weer.  Selecteer  het  netwerk  waarmee  u  

verbinding  wilt  maken.  Voer  het  wachtwoord  in  als  dat  nodig  is.

Navigeer  vanuit  het  Standby-scherm  of  vanuit  het  Hoofdmenu  naar  Instellingen.  

Onder  Netwerk  en  internet  kunt  u  het  volgende  doen:

o  Kies  uit  de  volgende  netwerktypes:  alleen  2G,  3G

ÿ  Wifi

alleen,  3G  voorkeur,  4G  voorkeur;

o  Controleer  het  app-gegevensgebruik;

o  Schakel  4G  Bellen  in  of  uit;

18.1  Netwerk  &  internet

o  U  kunt  de  mobiele  data  of  roaming  in-  of  uitschakelen

17.4  SOS

gegevens;

U  kunt  de  instelling  Valdetectie  in-  of  uitschakelen.  Als  deze  actief  is,  stuurt  de  

telefoon  een  SOS-bericht  naar  de  ingestelde  Noodcontacten  met  de  positie  van  de  

telefoon.  U  kunt  de  tekst  van  het  Noodbericht  wijzigen  en  door  op  de  SOS-knop  te  

tikken,  belt  de  telefoon  de  ingestelde  nummers.  Als  je  de  SOS-knop  aan  de  

achterkant  van  het  toestel  ingedrukt  houdt,  belt  de  telefoon  ook  de  ingestelde  

Alarmnummers.

o  Toegangspunten  controleren  en  bewerken;

Schakel  de  functie  in  om  toegang  te  krijgen  tot  wifi-netwerken.  Het  apparaat

ÿ  Mobiel  netwerk
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U  kunt  uw  mobiele  abonnement  hier  controleren,  als  uw  provider  er  een  leveringssite  

aan  verstrekt.

In  dit  menu-item  kunnen  virtuele  privénetwerken  worden  geconfigureerd.

ÿ  Hotspot  &  tethering

U  kunt  de  internetverbinding  van  uw  apparaat  delen  via  USB,  via  Bluetooth  of  door  

een  WIFI-hotspot  in  te  stellen.

ÿ  Privé-DNS:

In  dit  menu  kun  je  je  dataverbruik  bekijken  (ook  mobiel  en  wifi)  en  je  mobiele  data  in-  

en  uitschakelen.  U  kunt  het  maximum  instellen

(mobiel  netwerk,  Wifi,  Bluetooth,  FM-radio,  GPS),  maar  de  multimediafuncties  (Muziek,  

Video,  Games)  kunnen  nog  steeds  worden  gebruikt.

ÿ  VPN:

hoeveelheid  data  die  via  een  mobiel  netwerk  op  de  markt  kan  worden  gebracht  (Data  

warning  &  limit).  Aandacht!  De  serviceprovider  kan  de  kosten  van  dataverkeer  in  

verschillende  eenheden  berekenen.

U  kunt  de  vliegtuigmodus  in-  of  uitschakelen  in  Menu /  Instellingen /  Netwerk  &

o  Zoek  en  kies  handmatig  een  netwerk.

internetten.  Door  het  te  activeren,  schakelt  het  apparaat  de  draadloze  functies  uit

ÿ  Gegevensgebruik

Instelling  van  privé-DNS.

ÿ  Mobiel  abonnement

ÿVliegmodus  _
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code  van  het  andere  apparaat.

Het  is  mogelijk  om  de  beltoon,  het  volume  en  andere  tonen  van  het  apparaat  in  te  stellen.

18.5  Weergave

o  Selecteer  in  de  lijst  Beschikbare  apparaten  het  apparaat  dat  u

waarmee  u  gegevens  wilt  uitwisselen.  Voordat  u  gegevens  kunt  verzenden,  

moet  u  uw  apparaat  met  een  ander  apparaat  koppelen.

U  kunt  hier  het  helderheidsniveau,  het  nachtlampje,  de  achtergrond,  het  donkere  thema,  de  

schermtime-out,  het  automatisch  draaien  van  het  scherm,  de  lettergrootte  en  de  weergave  van  het  

vergrendelscherm  instellen.

Uw  apparaat  ondersteunt  Bluetooth,  waarmee  u  draadloos  gegevens  kunt  verzenden.

18.4  Batterij

We  krijgen  informatie  over  de  batterij  (huidige  lading,  laatste  volledige  uploadtijd,  scherm-  

en  apparaatgebruik  sinds  volledige  lading)  en  controleren  of  er  een  app  is  die  de  batterij  

leegmaakt.  Hier  kunt  u  de  optie  Batterijbesparing  uitschakelen.

o  Schakel  de  functie  in.

18.3  Apps  en  meldingen

18.2  Aangesloten  apparaten

In  dit  menu  kunt  u  apps  bekijken  die  op  uw  apparaat  zijn  geïnstalleerd  en  hun  meldingen  

en  machtigingen  aanpassen.

ÿBluetooth  _

18.6  Geluid

o  Om  te  koppelen,  zorg  ervoor  dat  de  code  op  het  scherm  overeenkomt  met  de

o  Als  de  code  overeenkomt,  bevestigen.
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18.10  Beveiliging

In  dit  menu-item  kunt  u  een  nieuw  account  (zakelijk,  persoonlijk,  overig)  aan  dit  

apparaat  toevoegen.  Selecteer  het  accounttype  in  de  lijst  en  volg  de  instructies  op  

het  scherm.

ÿ  SIM-kaartvergrendeling

het  in-  of  uitschakelen  van  het  weergeven  van  het  wachtwoord  wanneer  de  gebruiker  het  typt,  

de  instellingen  van  het  vergrendelscherm,  automatisch  aanvullen,  Google-locatiegeschiedenis,  

activiteitscontroles,  advertenties  en  gebruik  en  diagnose.

18.9  Locatie

U  kunt  de  pincode  in-  of  uitschakelen  en  de  pincode  van  de  simkaart  wijzigen.

18.8  Privacy

ÿSlim  slot

U  kunt  instellen  wanneer  uw  telefoon  ontgrendeld  kan  blijven.

Hier  kan  het  volgende  worden  gecontroleerd:  applicatierechten,

ÿ  Schermvergrendeling

18.7  Opslag

In  dit  menu  kunt  u  de  schermvergrendeling  op  uw  apparaat  instellen  om  onbevoegde  

toegang  te  voorkomen.

U  kunt  hier  het  apparaat  en  de  SD-kaartopslag  controleren.

18.11  Accounts

U  kunt  Locatie  in-  of  uitschakelen  en  de  instellingen  ervan  beheren.

We  krijgen  een  algemeen  overzicht  van  de  beveiligingsstatus  van  uw  apparaat,  

stellen  verschillende  apparaatbeveiligings-  en  privacyregels  in.
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19.  Behandeling  en  onderhoud
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18.15  DuraSpeed

Het  apparaat  heeft  een  oplaadbare  batterij.  Als  de  batterij  van  het  apparaat  bijna  leeg  

is,  laad  deze  dan  op.

Het  kan  u  helpen  de  schermtijd  te  beheren  en  ouderlijk  toezicht  in  te  stellen.

baasje.

18.14  Google

toepassingen.

18.17  Over  telefoon

U  kunt  informatie  over  het  apparaat,  de  software,  het  telefoonnummer  (indien  ingesteld)  

en  noodinformatie  over  de

18.13  Digitaal  welzijn  en  ouderlijk  toezicht

18.16  Systeem

18.12  Toegankelijkheid

Met  deze  menuoptie  kunt  u  taal-  en  invoerinstellingen  uitvoeren,  gebaren  aanpassen,  

datum  en  tijd  instellen,  een  back-up  maken,  meer  resetmethodes  uitvoeren  op  de  

telefoon  en  de  systeemupdate  controleren.

U  kunt  uw  telefoon  aanpassen  met  toegankelijkheidsinstellingen  en

ÿ  Batterij

U  kunt  uw  Google-accounts  hier  controleren  en  beheren.

U  kunt  deze  optie  in-  of  uitschakelen,  waardoor  de  app  op  de  voorgrond  achtergrond-

apps  kan  beperken,  sommige  meldingen  kunnen  worden  uitgesteld  of  niet  worden  

ontvangen.  Het  beperkt  de  achtergrondactiviteiten  van  apps  die  in  de  lijst  zijn  

ingeschakeld  niet.
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C  en  25

Bewaar  het  apparaat  niet  op  een  koude  plaats.  Wanneer  het  apparaat  terugkeert  naar  

de  normale  temperatuur,  kan  het  vocht  aan  de  binnenkant  de

Houd  het  apparaat  droog.  Neerslag,  nevel  en  alle  andere  vloeistoffen  kunnen  corrosie  

in  de  printplaten  veroorzaken.

Gebruik  geen  beschadigde  batterij  of  oplader.

Sluit  de  batterij  niet  kort.  Een  metalen  voorwerp  zoals  een  munt,  clip  of  pen  kan  

bijvoorbeeld  kortsluiting  veroorzaken.

Bewaar  het  product  niet  op  stoffige  plaatsen,  aangezien  bewegende  delen  en  

elektrische  accessoires  beschadigd  kunnen  raken.

temperatuur  overschrijdt  40

Gooi  de  batterij  niet  in  het  vuur.  Gooi  de  gebruikte  batterij  weg  volgens  de  plaatselijke  

voorschriften  en  recycle  ze  indien  mogelijk.

ÿ  Onderhoud  het  apparaat

°

°

Koppel  de  oplader  los  van  het  stopcontact  en  het  apparaat  wanneer  het  niet  in  gebruik  

is.  Laat  de  batterij  niet  langer  dan  een  week  opladen,  omdat  dit  de  levensduur  van  de  

batterij  kan  verkorten.

Open  het  apparaat  alleen  volgens  de  instructies  in  deze  handleiding.

elektrische  circuits.

°

Extreme  temperaturen  kunnen  ook  van  invloed  zijn  op  de  batterij.  Laad  de  batterij  niet  

op  als  de  omgevingstemperatuur  C  is.

Bewaar  het  apparaat  niet  op  warme  plaatsen.  Hoge  temperaturen  kunnen  de  levensduur  

van  de  elektrische  apparaten  verkorten,  de  batterij  beschadigen  en  de  plastic  

onderdelen  doen  smelten.

Laat  de  accu  niet  te  warm  (zoals  in  een  auto  in  de  zomer)  of  te  koud  (zoals  bevriezing)  

achter,  aangezien  dit  de  levensduur  kan  verkorten.  Probeer  de  batterij  op  te  slaan  

tussen  de  15  batterij  kan  tijdelijk  niet  werken,  zelfs  als  deze  volledig  is  opgeladen.C.  Een  te  koud  of  te  warm
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21.  Verklaring  van  overeenstemming

20.  Je  apparaat  recyclen
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Gebruik  geen  sterke  chemicaliën  of  oplosmiddelen  om  het  apparaat  schoon  te  maken.

Het  logo  aan  de  linkerkant  geeft  aan  dat  het  product  niet  met  het  huisvuil  

mag  worden  weggegooid.  Lever  dergelijke  apparaten  in  bij  een  inzamelpunt  

voor  gevaarlijk  afval  (elektronisch  afval).

ZECHIN  Communicatie  (HK)  Limited

Verf  het  apparaat  niet.  Verf  kan  de  bewegende  delen  verstoppen  en  een  goede  werking  

belemmeren.

Gebruik  alleen  goedgekeurde  onderdelen.  Onjuiste  onderdelen  kunnen  het  apparaat  

beschadigen  en  leiden  tot  garantieverlies.  Als  het  product  niet  goed  werkt,  raadpleeg  dan  

de  service  op  de  garantiekaart.

Blaupunkt  Competence  Center  Mobile  Europe

Het  Blaupunkt  Guardian-model  voldoet  aan  de  essentiële  vereisten  en  relevante  

bepalingen  van  de  2014/53/EU-richtlijn

HTM  Mobiel  Kft.

De  fabrikant  is  niet  aansprakelijk  voor  eventuele  storingen  als  gevolg  van  oneigenlijk  

gebruik.

1118  Boedapest,  Dayka  Gábor  utca  3.  Hongarije

en  RoHS-richtlijn  2011/65/EU.  De  conformiteitsverklaring  is  beschikbaar  op  onze  website.

Laat  het  apparaat  niet  vallen,  schud  het  apparaat  omdat  er  kleine  onderdelen  breken.

Geassembleerd  in  PRC  door

Ontworpen  en  ontwikkeld  door
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