
SOS-NUMMERS INSTELLEN
U kunt maximaal 5 telefoonnummers instellen die in geval van nood na
elkaar wordt gebeld totdat een van de gebelde personen de oproep
beantwoord. U kunt ook het telefoonnummer van een noodhulpdienst
invoeren.
Noodnummers invoeren

Noodbericht opnemen
Wanneer u niet zeker weet of u in geval van nood persoonlijk met de
gebelde persoon zult kunnen spreken, slaag dan een audiobericht op in de
telefoon. Dit wordt dan afgespeeld wanneer de gebelde persoon de oproep
aanneemt.

GPS-gegevens als sms-bericht

VOORZICHTIG!

LET OP!

NEDERLANDS

Multi Touch Smartphone
eSmart M2

Houd er rekening mee dat u mogelijk bepaalde services door uw
telefoonmaatschappij moet laten ontgrendelen voordat u ze kunt
gebruiken.

GEBRUIKSHANDLEIDING
Lees de onderstaande informatie grondig door, volg de instructies
en bewaar deze handleiding voor toekomstige naslag!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
l Ontploffingsgevaar!
Æ Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapters!
Æ Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gelijksoortige accupacks of

batterijen!
Æ Wees voorzichtig bij het hanteren van accupacks en batterijen en

gebruik accupacks en batterijen alleen volgens de instructies.
Æ Gebruik nooit accupacks en batterijen samen.
Æ Gebruik nooit accupacks of batterijen met verschillend vermogen of

gehalte tegelijkertijd.
Æ Gebruik geen beschadigde accupacks of batterijen.
l Levensgevaar bij pacemakers!
Æ Bewaar een veiligheidsafstand van minstens 15 cm tot pacemakers!
l Gevaar op verstikking door kleine onderdelen, verpakkingsfolie en

beschermfolie!
Æ Houd het product buiten het bereik van kinderen.
l Accupacks en batterijen zijn gevaarlijk voor gezondheid en milieu!
Æ Accupacks en batterijen nooit openen, beschadigen, inslikken of in de

natuur werpen. Ze kunnen zware metalen bevatten die giftig en
schadelijk voor het milieu zijn.

l Gevaar op gehoorschade!
Æ Voorkom langdurig luisteren naar audio op maximumvolume.

l Gevaar op gehoorschade!!
Æ Voorkom omgevingsinvloeden zoals rook, stof, trillingen, chemicaliën,

vochtigheid, hitte of directe zonnestralen.
Æ Laat reparaties uitsluitend door gekwalificeerde personen uitvoeren.

INHOUD
1 smartphone, 1 adapter, 1 batterij, 1 handleiding

RECHTMATIG GEBRUIK
Deze mobiele telefoon is bedoeld voor het telefoneren, het surfen op het
internet en het versturen van sms'jes via een mobiele telefoonnetwerk.
Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Volg de plaatselijke
voorschriften en reglementen. Zelf-uitgevoerde wijzigingen aan het
apparaat zijn verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit
zelf te repareren.

Servicehotline
Neem bij technische problemen contact op met onze servicehotline.
Zwitserland: Tel. 0900 00 1675 (binnenlands Swisscom-tarief bij ter perse
gaan: CHF 2,60/min). Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier.

Onderhoud
Reinig de behuizing met een zachte, pluisvrije doek Gebruik geen schoonmaak-
of oplosmiddelen.

Garantie
SWITEL-apparaten worden met behulp van de meest moderne
productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen
en geavanceerde technologieën zorgen voor een storingsvrije werking en
lange levensduur. De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een
defect van het apparaat bij het telefoonbedrijf ligt. De garantie geldt niet
voor de in de toestellen gebruikte batterijen of accupacks. De garantieperiode
duurt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop. Binnen de
garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout
in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd. Rechten op het
indienen van claims onder de garantie vervallen bij ingrepen door de
koper of door derde partijen. Schade als gevolg van verkeerde hantering
of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige
aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden. We
behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen
naar eigen goeddunken te repareren, te vervangen of het hele apparaat
te vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen
worden onze eigendom Recht op schadevergoeding in geval van schade
is uitgesloten wanneer er geen bewijs van voorberacht rade of zware
nalatigheid van de fabrikant bestaat. Als er tijdens de garantieperiode
toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan contact op met
de winkel waar u uw SWITEL-toestel gekocht hebt en toon hen uw
kassaticket. Alle garantieclaims moeten bij uw winkelier worden ingediend.
Er mogen geen schadeclaims meer worden ingediend na twee jaar vanaf
de datum van aankoop en overhandiging van het product.

Afvalverwijdering
Breng het apparaat naar een door uw plaatselijke autoriteiten
voorziene inzamelpunt. Volgens de wetten inzake het verwijderen
van elektronische en elektrische apparaten zijn eigenaars
wettelijk verplicht afgedankte elektronische en elektrische
apparaten apart af te voeren. Het symbool hiernaast betekent
dat het apparaat niet bij het huisvuil mag worden gedeponeerd!

U bent wettelijk verplicht om batterijen en accupacks terug te brengen
naar de winkel of naar de door de plaatselijke autoriteiten voorziene containers.
Het afvoeren van het afval is gratis. Deze symbolen geven aan dat batterijen
nooit bij het huisvuil gedeponeerd mogen worden en dat ze via inzamelpunten
moeten worden afgevoerd.

Conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG
betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en
de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de
bovenvermelde richtlijn wordt aangeduid met de CE-markering op het
apparaat. Om de volledige conformiteitsverklaring te raadplegen, kunt
u deze gratis downloaden op de website www.switel.com.

BEDIENINGSELEMENTEN
1 Bellen
2 Een stap terug
3 SOS-toets (belt vooraf ingestelde telefoonnummers)
4 Terug naar beginscherm
5 Berichten weergeven/schrijven
6 Open apps weergeven
7 Radio (FM)
8 Luidspreker
9 USB-aansluiting voor adapter/gegevensoverdracht
10 Cameraobjectief
11 Flitser
12 Beeldscherm in-/uitschakelen
  3 Sec. indrukken = telefoon in-/uitschakelen
13 Hoorn
14 Aansluiting koptelefoon
15 Volumeknop
16 Batterijdeksel
17 SIM-kaarten
18 Micro-SD-kaart
19 Batterij
20 Geluidsversterking (boost)

IN BEDRIJF STELLEN
SIM-kaart en micro-SD-kaart plaatsen
OPGELET!
l De SIM-kaart/micro-SD-kaart kan beschadigd raken.
Æ Zorg ervoor dat de SIM-kaart/micro-SD-kaart schoon en
onbeschadigd blijft. Leg de kaarten er in de juiste richting in.
l De telefoon kan beschadigd raken.

Schakel de mobiele telefoon uit voordat u de kaarthouder verwijdert.
Schakel de telefoon pas weer in wanneer de SIM-kaart en micro-SD-kaart
ingelegd zijn en de kaarthouder weer op zijn plek zit.

Batterij opladen
 Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u de batterij gedurende
 minstens 12 uur op te laden. Laat de batterij enkele malen volledig
opladen en ontladen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de batterij.
Laad de mobiele telefoon direct via de min-USB-aansluiting op.

8 GB FLASH, 1 GB RAM
max. 32 GB

CPU MTK 6735M Quad-cortex A53 1GHz CPU

Technische specificaties (Technische wijzigingen voorbehouden)

Adapter
Energiezuinige adapter AD06F050100EU eSmart M2 (opgenomen
vermogen 100-240V - 50/60HZ 0,3A, uitgaand vermogen 5V/1A)

TELEFONEREN
Een oproep aannemen

Op pict.     Drukken.

Een oproep afwijzen

Op het pictogram drukken.

VAN SWITEL-SCHERM NAAR ANDROID-SCHERM SCHAKELEN
De telefoon is voorzien van een Switel Advanced App.
Deze functie is bedoeld voor senioren of andere gebruikers voor wie een
grotere tekst en overzichtelijke functies handig zijn. Wanneer u terug naar
het scherm van het Android-besturingssysteem wilt schakelen, ga dan
naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Besturingssysteem.
Schakelen tussen Android en Switel. Wanneer u de telefoon voor het
eerst opstart, wordt het Android-besturingssysteem gebruikt.

SNEL AAN DE SLAG

Lang op beeldscherm drukken; vervolgens drukken op <WIDGETS> en

op <SNEL AAN DE SLAG>. Op het pictogram drukken, ingedrukt

houden en naar één van de beginschermen slepen.

BEELDSCHERM ONTGRENDELEN

    Op   pictogram drukken en naar boven slepen

DISPLAYTAAL INSTELLEN

Op pict.            Drukken. Op pict. drukken<Taal &

gegevensinvoer> [Taal selecteren]
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OPGELET!

Kenmerk Waarde

eSmart M2 Dual-SIM Quad-band GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/2100 LTE FDD
4G, Android OS 5.1

B  x  H  x  D

Gewicht

Bluetooth

WiFi

Batterij

SAR (GSM 900)

Sensor

Camera

Display

Geheugen (intern) micro-SD

73,0 x 143,0 x 10,6 mm

176 g (incl. Batterij)

4.0

802.11 b/g/n

Lithium-ion 3200 mAh

0,518 W/kg

snelheid/nabijheid/licht

Vooraan 2 Mp, achteraan 8 Mp

5.0“ (12,7 cm) QHD








