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als  de  telefoon  niet  goed  in  het  
dock  is  geplaatst,  wordt  de  
indicator  groen.  Verplaats  de  
telefoon  totdat  deze  goed  is  
geplaatst.

Sneltoets

Voer  het  telefoonnummer  in  op  het  toetsenbord  en  druk  

vervolgens  op  om  te  bellen.

Kalender

Externe  functies

Stijl

Bedankt  voor  het  kiezen  van  UNIWA  V909T  4G  flip-

telefoon,  het  is  een  feature  phone,  geen  smartphone,  

dus  kan  geen  apps  installeren.  Het  ondersteunt  een  

enkele  Nano  SIM  (niet  inbegrepen)  en  het  is  ontgrendeld  

(SIM  gratis).  Als  u  vragen  heeft  tijdens  het  gebruik,  stuur  

ons  dan  een  e-mail  en  we  zullen  ons  best  doen  om  u  te  

helpen.

Draadloze  FM-radio

Veiligheid

Je  kunt  gebruiken

Achtergrondinstellingen,  Contrast,  

Achtergrondverlichting,  Tijd  

toetsenbordverlichting,  Sublcd-

instelling.  Zie  figuur  rechts:

Grijs,  rood

!  Veiligheidsinstructies

135g  (inclusief  batterij)

Talen

Oproep  beantwoorden /  ophangen

Camera

Voordat  u  de  telefoon  inschakelt,  moet  u  het  isolatiepapier  

van  het  batterijcontact  afscheuren,  vervolgens  de  batterij  
plaatsen  en  de  achterkant  afdekken,  zie  onderstaande  

afbeeldingen:

2030  BOX-luidspreker

1*  Oplaadstation

Lang  indrukken  voor  5  seconden,  dan  telefoon  voor  3  

seconden,  zal  inschakelen.  Houd  de  telefoon  lang  ingedrukt.

Wanneer  de  gebruiker  zich  in  een  noodgeval  bevindt,  kan  hij/zij  de  

knop  op  de  achterkant  5  seconden  ingedrukt  houden

Product  specificaties

Spreker

Accessoires

Open  de  achterklep  vanuit  de  linkerbenedenhoek  van  de  

achterkant  en  plaats  uw  simkaart  (zie  onderstaande  

afbeeldingen).

BT-versie:

Steun

Telefoonboek

draaien

Band

U  ziet  de  instellingsopties  "Naam  wijzigen,  Belinstellingen,  

Volume  aanpassen,  Type  beltoon,  Andere  

waarschuwingssignalen".  Zie  onderstaande  figuren:

Plastic

Dubbel  scherm  2,8  

inch  QVGA  binnenscherm  1,77  
inch  QQVGA  buiten  hard  scherm

Radio

“

Steminstelling  toetsenbord

u  kunt  "Bluetooth,  Rekenmachine,  Alarm,  Internet,

Zaklamp"  zien.  Wat  betreft  de  "Bluetooth"  -functie,  u  kunt

op  de  toets  drukken  om  deze  te  activeren  en  vervolgens
Gekoppeld  apparaat"  selecteren  om  Bluetooth-apparatenin  de  buurt  te  

zoeken.  Zie  onderstaande  figuren:

simkaart

U  kunt  op  de  toets  drukken  om  naar  het  menu  "Bericht"  te  

gaan,  druk  vervolgens  op  de  toets  om  een  bericht  te  schrijven  en  u  kunt  ontvangen  

SMS  bekijken  in  de  "Inbox".  zie  onderstaande  figuren:

Installeer  de  batterij

Gewicht

ontgrendeld

Contactpersoon  opslaan

SOS-instellingen

Profielen

Tijd  &  datum,  taalinstellingen,  

snelkoppelingsinstellingen,  
automatisch  aan/uit,  energiebeheer,  

fabrieksinstellingen  herstellen”.  Zie  

figuur  rechts:

Opladen

PINÿWijzig  PIN2,  Telefoon  vergrendeld,  Wijzig  de  
wachtwoorden  van  de  mobiele  telefoon,  Privacy,  Vaste  

nummers,  zwarte  lijst.

HAC

Telefoon  instellingen

Oortelefoon  Micro  USB

1  *  oplader

Voor  frequente  contacten  kunt  u  hun  telefoonnummers  

stapsgewijs  in  de  contactenlijst  opslaan:

V2.1

toets  om  het  menu  "Opties"  te  openen  en  vervolgens  op  de  

toets  om  wijzigingen  aan  te  brengen.  druk  op

Zie  figuur  rechts:

Materiaal

U  kunt  ook  op  de  volumetoetsen  +/-  aan  de  

rechterkant  van  de  telefoon  drukken  om  het  

volume  aan  te  passen.

Weergave

Netwerkaccount,  dataservice,  dataroaming,  netwerkselectie,  

netwerktype,  VoLTE.

druk  

op  de  telefoon  om  te  bellen  en  sms'en  naar  de  vooraf  

ingestelde  noodcontacten.  U  kunt  vooraf  5  contacten  en  

één  SOS-bericht  in  het  menu  instellen.  Zie  onderstaande  

figuren:

2000

Multimedia-instellingen

Afmetingen  110*56*22.4mm

Onderhoud

Zet  de  telefoon  aan/uit

Kleur

Voor  frequente  contacten  kan  "Snelkiezen"  ze  snel  bellen.  
Toets  2~9  kan  worden  ingesteld  als  snelkiestoetsen.  Zie  

onderstaande  figuur:

Flip-stijl

SIM-kaart /  geheugenkaart  installeren

Scherm

rom

Sms  verzenden  en  ontvangen

Hulpmiddelen

U  kunt  op  de  

"handsfree"-modus  drukken.

om  de  cursor  te  verplaatsen  en

SMS-bericht

Als  je  belt,  open  je  de  klep  om  te  antwoorden  of  sluit  je  de  

klep  om  op  te  hangen.

1*  batterij

Laad  de  telefoon  op  tijd  op  als  de  batterij  bijna  leeg  is.  Er  
zijn  2  manieren  om  op  te  laden:

U  kunt  de  functie  voor  het  uitlezen  van  toetsen  activeren  door  de  stappen  

die  in  onderstaande  afbeeldingen  worden  weergegeven:

Bellen

verbindingen

Onder  het  informatiemenu  kunt  u  “Broadcast  message”  en  

“Voice  mail  server”  instellen.  Zie  onderstaande  figurenÿ

0.3MP  achteruitrijcamera

Multimedia  MP3/MP4  enz.

In  het  menu  "Kalender"  kunt  u  schema's  toevoegen  en  

herinneringen  instellen,  zie  onderstaande  afbeeldingenÿ

Normaal,  Stil,  Vergadering,  Binnen,  Buiten.  Als  u  de  

instelling  "Profielen"  wilt  wijzigen,  drukt  u  op

In  het  menu  "Telefooninstellingen"  kunt  u  de  telefoon  
terugzetten  naar  de  fabrieksinstellingen.  Maak  een  back-
up  van  uw  gegevens  voordat  u  de  fabrieksinstellingen  

herstelt.  Het  standaard  fabrieksherstelwachtwoord  is  1234

Modelnr.  UNIWA  V909T

1*  handleiding

Nadat  frequente  contacten  zijn  ingesteld,  houdt  u  de  

corresponderende  toets  3  seconden  lang  ingedrukt,  de  

telefoon  belt  automatisch  de  corresponderende  persoon.

Nummer

En  druk          toets  om  op  naar  de  de  
  toets  om  "camera"-een  foto  modus  

te  te  maken.  gaan.  Met  dezelfde  stappen  kunt  u  de  
afbeelding,  functies  recorder,  "audio,  mijn  video,  
bestanden"  gebruiken.

Wanneer  u  het  menu  "FM-radio"  opent,  drukt  u  op  de  
toets  en  vervolgens  drukt  u  op  "Opties"  om  "automatisch  
zoeken  en  opslaan"  in  de  buurt  van  radiozenders  uit  te  

voeren.  Het  volume  van  de  FM-radio  is  groot,  u  kunt  op  de  

volumetoets  +/-  aan  de  zijkant  drukken  om  het  aan  te  

passen .  Zie  onderstaande  figuren:

Instellingen

in  het  menu  "Instellingen"  ziet  u  submeu
“

Telefooninstellingen,  Display,  Beveiliging, Aansluitingen,  
Toetsenbord  spraakinstelling,
profielen”

simkaart

TF- kaart

V909T

Inhoudsopgave

Pauze  P

Toevoegen  aan  contacten

Oproeplogboeken

Telefoongesprek

Schrijf  een  bericht

Gebruikershandleiding  V1.0

scherm

Oortje

1.77''  buiten

Laad  het  apparaat  direct  op  via  
de  oplader.

sleutel

Opladen

Spreker

Menutoets

Navigatie

Dock-connector

scherm

Laad  de  telefoon  op  met  
het  oplaadstation.Return-toets

dok

Kies  toets

Microfoon
OK-toets

2.8''  hoofd

Sleutel  ophangen

SOS-knop

Snelkiezen ................................................. ..............  11

Kan  5  SOS-nummers  vooraf  instellen

Ondersteuning  TF-kaart:

Sms  verzenden  en  ontvangen ..................................  05
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FM  radio
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Oproep  beantwoorden /  ophangen ..................................  05

Installeer  de  batterij .................................................. ...  02

-  Luister  niet  te  lang  op  een  hoog  volume  om  mogelijke
gehoorbeschadiging  te  voorkomen.

Enkele  Nano  SIM  

enkele  stand-by

Oekraïens

Externe  kenmerken ................................................................. ..  01

-  Deze  telefoon  is  niet  waterbestendig,  houd  hem  droog.

en  1  nood-sms

uitbreiding  tot  maximaal  32GB

De  telefoon  aan-/uitzetten ..................................  03

Multimedia-instellingen .................................................  06

Instellingen ................................................................. .................  07

SOS-  instellingen................................................ ...........  11

Wees  voorzichtig  wanneer  u  uw  apparaat  bij  uw  oor  houdt  terwijl
de  luidspreker  in  gebruik  is.

Gereedschap ................................................................. .......................  10

Contactpersoon  opslaan .................................................. ........  04

Kalender ................................................................. .............  12

SIM-kaart /  geheugenkaart  installeren ..................02

Opladen ................................................................. ...............  03

Om  te  voorkomen  dat  u  het  wachtwoord  vergeet  en  de  telefoon  

vergrendelt,  raden  we  de  gebruiker  niet  aan  om  wachtwoorden  in  

te  stellen.  Zorg  ervoor  dat  u  wachtwoorden  voor  de  telefoon  instelt  

en  onthoudt.
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Tijdens  het  opladen  wordt  de  indicator  
op  het  dock  rood.  Als  het  volledig  is  
opgeladen,  wordt  het  groen.

................................................................. ..............

Russisch,  Spaans,  Thais

Indonesisch,  Melayu,  Portugees,

Deutsch,  Grieks,  Hebreeuws,  Cestina,

Vietnamees,  Italiaans,  Turks,

Beantwoord  oproep

3G:  WCDMA  850/1700/1900MHz

2G:  GSM  850/1900  MHz

Nederlands,  Pools,  Svenska

4G:  FDD-LTE  B2/B4/B5/B7/B12

/B17/B66;  TDD-LTE  B41

Engels,  Arabisch,  Frans,  Indiaas,

Ophangen

07

Verwijderen RugOpties Oké

Functie

In  het  menu  "Multimedia"  kunt  u  op  de  toets  drukken  om  
het  submenu  "camera,  audio,  video,  afbeelding,  recorder,  

mijn  bestanden"  te  zien,  zie  onderstaande  afbeeldingen:

Sos

Ander

Accu
li-ion  polymeer  batterij

Verwijderbare  2250mAh

Alarm,  kalender,  rekenmachine,  

VoLTE,  E-book,  snelkiesnummer,  
zaklamp  etc.

Kenmerken

op  toetsenbord
Voer  zijn/haar  nummer  in  Opties
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