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Gefeliciteerd met de aankoop van uw Geemarc 
CL8600 telefoon 4G. Deze telefoon is compatibel met 
gehoorapparaten. Het biedt vele functies zoals een 
alarm, kalender, camera, video, SMS tekstberichten, 
een telefoonboek en foto telefoonboek, menselijke 
stem opties met sprekend toetsenbord, een 
speakerphone en snelkiestoetsen. Het heeft een 
noodfunctie waarin vijf nummers kunnen worden 
geprogrammeerd als noodcontacten. In geval van nood 
worden deze contacten gebeld en SMS-berichten 
verstuurd met één druk op de knop. 

De lettergrootte op het LCD-kleurenscherm is groot en 
de toetsen op het toetsenbord zijn gemakkelijk te zien 
en te gebruiken. Deze mobiele telefoon heeft een luid 
belsignaal en een sterke trilfunctie. Het 
ontvangstvolume is instelbaar tot 40 dB met de 
volumetoetsen. Al deze eigenschappen samen maken 
dit een zeer geschikte telefoon voor ouderen, 
slechthorenden of zienden en iedereen die gewoon 
gemakkelijk contact wil houden. 

Het is belangrijk dat u onderstaande instructies leest om 
uw Geemarc-telefoon optimaal te kunnen gebruiken. 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats 
voor toekomstig gebruik. 

In deze gids wordt uitgelegd hoe u de volgende telefoon 
gebruikt: 

CL8600 
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Uitpakken van de telefoon 

Bij het uitpakken van de telefoon moet u het volgende in de 
doos aantreffen: 

• 1 CL8600 mobiele telefoonhoorn 4G 

• 1 Desktop oplader 

• 1 kabel USB/ type C 

• 1 Netspanningsadapter 

• 1 x Li-Polymeer oplaadbare batterij 

• 1 Gebruikershandleiding 

 
 
 
 

Voor productondersteuning en hulp bezoekt u onze 
website op 

www.geemarc.com 

E-mail : help@geemarc.com 

Telefoon : 01707 387602 

De lijnen zijn open van 09.00 tot 16.00 uur van ma t/m 
vr. 

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile,59760 Grande-Synthe, 

http://www.geemarc.com/
mailto:help@geemarc.com
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Frankrijk. 
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Algemeen Beschrijving 

Handset Beschrijving (voorzijde) 

Oortje 
 

Display 

Volume omhoog 

knop 

Volume omlaag 
Toets 

Rechter 

Softkey 

Navigatietoetse

n 

Bevestigingstoe

ts Linker 

Softkey 

Kiestoe

ts Einde/Power 

toets M1, 

camera , M2 

Toetsenbord 
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Fakkel 

Type-C USB-poort /   
Type-C koptelefoon 

Jack 

Laadcontacten 
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Handset Beschrijving (achterzijde) / Desktop lader 
 
 

Luidspreker 

Cameralens 

SOS-toets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplaadcontacten Type-C USB-poort 
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Kiestoetsen met één druk op de knop 
Aan elk van deze toetsen kan een 
telefoonnummer worden toegewezen. Om het 
nummer te kiezen hoeft u alleen maar één keer 
op de knop te drukken en het nummer wordt 
automatisch gekozen. 

Omhoog bladeren door lijsten en menu-opties. 

Dit is een speciale toets in Stand-by. Het kan 
worden ingesteld in Handsetinstellingen of 
Camerafunctie in stand-by. 

 

 

Aan/uit-toets/On-hook-toets 
Lang indrukken om de telefoon aan en uit te 

zetten. Een gesprek beëindigen. 

Huidig proces annuleren en terugkeren naar 
stand-by. 
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Navigatie Toets 
omhoog 
Omhoog bladeren door lijsten en menu-opties. 
Dit is een speciale toets in Stand-by. Hij kan 
worden ingesteld in de Handsetinstellingen of de 
Recorderfunctie in stand-by. 

Omlaag toets 
Scrollen door lijsten en menu-opties. 
Dit is een speciale toets in Stand-by. Hij kan 
worden ingesteld in de Handsetinstellingen of de 
Dual SIM-functie in stand-by. 

Rechter sleutel 
Dit is een speciale toets in Stand-by. Hij kan 
worden ingesteld in de Handsetinstellingen of de 
Profielfunctie in stand-by. 

Linker sleutel 
Dit is een speciale toets in Stand-by. Het kan 
worden ingesteld in de Handsetinstellingen of de 
Schrijf SMS functie in stand-by. 

 

Bel Sleutel 
Een oproep maken na het kiezen van het 
nummer. Een oproep ontvangen. Toegang 
tot de lijst met uitgaande oproepen 

 

 

Links/rechts toets 
Dit zijn softkeys, d.w.z. ze hebben verschillende 
functies, afhankelijk van het weergegeven menu. 
De huidige functie wordt altijd weergegeven door de 
tekst boven de toets. 

 

 

Asterisk-toets 
Druk op deze toets om een of meer symbolen in 
te voegen terwijl u een bericht opstelt of een naam 
van een telefoonboekitem bewerkt. Ga vervolgens 
met de navigatietoetsen naar de symbolen die u 
wilt invoegen. 
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Hash sleutel 
Druk hierop om te schakelen tussen verschillende 
invoermodi terwijl u een tekstbericht opstelt of een 
contactnaam bewerkt. 

 

 

0 / Torch Key 
Houd in stand-by een paar seconden ingedrukt 
en de zaklamp zal gestaag schijnen. Druk 
nogmaals om het uit te schakelen. 

 

 

Volume omhoog en omlaag toets 
Gebruik deze toets om het beltoonvolume te 
verhogen wanneer u het Profielenmenu opent of 
wanneer u een inkomende oproep ontvangt. 
Verhoog het volume van de oortelefoon/luidspreker 
tijdens een gesprek. Er zijn 9 volumeniveaus 
beschikbaar. Start de versterkerfunctie na niveau 
6 

Volume omlaag-toets 
Gebruik de toets om het belvolume te verlagen 
wanneer u het Profielenmenu opent of wanneer u 
een inkomende oproep ontvangt. Verhoog het 
volume van de oortelefoon/luidspreker tijdens een 
gesprek. Er zijn 9 volumeniveaus beschikbaar. 



BESCHRIJVIN
G 

14 

 

 

LCD-scherm Beschrijving 

Het LCD-scherm is verdeeld in drie verschillende 
gebieden: 

Het pictogrammengebied. Dit bevindt zich bovenaan het 
scherm. Dit toont de verschillende systeempictogrammen die 
u helpen bij het gebruik van de telefoon. 

Het hoofdgebied. Dit bevindt zich in het midden van het 
scherm. Het toont het volgende: 

• het gekozen nummer 

• informatie over beller-ID 

• telefoonboek 

• menu-informatie 

• in stand-by modus huidige tijd, datum en naam 
dienstverlener 

Het zachte toetsengebied. Deze bevindt zich onderaan het 

scherm. 

 

 

Pictogram signaalsterkte 
Dit wordt altijd weergegeven wanneer uw telefoon is 
ingeschakeld. Het toont de huidige signaalsterkte. 
Meer balken geven meer signaalsterkte aan. Er is 
één van deze pictogrammen per SIM. 

 

 
Alarmpictogram 
Het alarm is ingesteld om op een bepaalde tijd af te 
gaan. 

 

 
Pictogram batterijstatus 
Dit wordt altijd weergegeven wanneer uw 
telefoon is ingeschakeld. Het toont het 
oplaadniveau van de batterij. Meer balkjes 
duiden op meer batterijlading. 
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R 
Roaming-pictogram 
Er vindt een roaminggesprek plaats, d.w.z. een 
internationaal gesprek - uitgaand of inkomend. 

 

 
SMS-pictogram 
Er is een nieuw SMS-bericht ontvangen. 
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Pictogram dempen 
De microfoon is tijdelijk uitgeschakeld tijdens het 
gesprek. 

 

 
Stil icoon 
De telefoon staat in de stille modus. Er zal geen 
oproepwaarschuwing zijn. 

 

 
Headset icoon 
De headset is aangesloten 

 

 
Gemiste oproep 

 

 
Shaker icoon 
De telefoon staat in shaker mode 

Menu Navigatie 

De softkey MENU of de centrale vierkante toets wordt gebruikt 

om het menu te activeren. Met de softkey TERUG gaat u een 

niveau terug in het menusysteem. Druk op  om het menu 

te deactiveren en vanuit elk menu terug te keren naar de 

stand-bymodus. 

Met de toetsen ▼en▲ kunt u door het menu bladeren. 

▲  achteruit door het menu gaan 

▼ vooruitgaan door het menu 

Soms worden < en > gebruikt om door submenu's te navigeren. 

De softkey OK wordt gebruikt om een actie of keuze op een 
scherm te bevestigen/ selecteren. 

De centrale vierkante toets wordt gebruikt om naar het Menu te 
gaan of om een actie of keuze op een scherm te bevestigen / 
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selecteren. 
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Menu Kaart 

Contacten Foto contacten 
Normaal 
Telefoonboek 

Bericht Schrijf Bericht 
Inbox 
Outbox 
Concept
en 
Verzond
enbox 
Broadcast Message 
Voice mail server 

Gespreksver
slagen 

Gemiste 
oproepen 
Gekozen 
oproepen 
Ontvangen 
oproepen 
Afgewezen 
oproepen 
Alles wissen 
Oproeptimers 
Teller voor datadienst 

SOS Modus 
SOS-nummer 
instellen 
callcenter 
SOS-SMS 
Uitgaande stem instellen 



BESCHRIJVIN
G 

19 

 

 

Instellingen Telefooninstellin
gen M1/M2 
geheugens I.C.E. 
Fakkel 
Vliegmodus 
Profielen 
Oproepinste
llingen 
Snelkiezen 
Display 
Beveiliging 
Verbindingen 
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Gereedscha
p 

Bluetooth 
Klok 
Kalender 
Rekenmachine 
diensten 

Internet Dorado 
Opera Mini 
instellen als 
standaard 

Multimedia Beeldcamera 
Een video 
maken 
FM radio 
Audio 
Recorder 

Mijn 
bestanden 

Telefoon 
Geheugenka
art 

Netwerkdiensten 
 

Om deze mobiele telefoon te gebruiken moet u zich 
abonneren op een dienst van een serviceprovider. 
Verschillende dienstverleners bieden verschillende functies aan 
(tegen verschillende kosten). Dit kan van invloed zijn op de 
functies die u via deze mobiele telefoon ter beschikking 
worden gesteld. 

Wachtwoorden 
 

Met deze mobiele telefoon kunt u wachtwoorden instellen om 
uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. 

De PIN- en PIN2-codes worden bij uw SIM-kaart geleverd. De 
PIN-code helpt de SIM-kaart te beschermen tegen onbevoegd 
gebruik. De PIN2-code is nodig om toegang te krijgen tot 
bepaalde diensten. 
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De PUK- en PUK2-codes kunnen bij de SIM-kaart worden 
geleverd. Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd 
invoert, is de PUK vereist. Als de codes niet worden 
meegeleverd, neem dan contact op met uw serviceprovider. 
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Verwijder de batterij (als die er al in zit). 

Schuif een SIM met de gouden 
contacten naar beneden onder de 
zilveren SIM-houder, zoals 
hieronder afgebeeld. 

U kunt een micro SD-kaart 
plaatsen om de foto's op te 
slaan. 
Maximaal 32G. 

SIM-kaart 

Installeer nanosimkaart en batterij 
 

Schakel de telefoon altijd uit en ontkoppel de lader voordat u 
de batterij verwijdert. 

Wees voorzichtig bij het hanteren van de SIM-kaart. De SIM-
kaart en zijn contacten kunnen gemakkelijk worden 
beschadigd door krassen of buigen. 

Om het deksel van het batterijvak te verwijderen. Leg je 
scherm neer, dan heb je in de linker benedenhoek een kleine 
opening en dit is waar je je vingernagel in moet steken om het 
batterijdeksel op te tillen en los te klikken. 

 
 
 
 
 
 

U kunt 2 nano-SIM-kaarten in deze telefoon plaatsen. Er zijn 
vele redenen om dit te doen, maar een belangrijke reden is 
dat als u twee SIMS van verschillende providers gebruikt, u 
waarschijnlijk een betere netwerkdekking krijgt. Maar u kunt er 
ook gewoon één gebruiken! 
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Let op de batterijcontacten (de goudkleurige contacten 
moeten naar rechtsonder wijzen) en plaats de batterij. 

Plaats het batterijdeksel op zijn plaats en klik het deksel vast. 
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Opladen van de batterij  

 
Steek de lader in een stopcontact. 

Sluit de kabel van de oplader aan op de 
Type-C poort van de oplader. 

Plaats de mobiele telefoon op de oplader. 

Opmerking: Gebruik alleen 
batterijen en opladers die bij de 
telefoon zijn geleverd. De 
garantie vervalt bij gebruik van 
een niet-goedgekeurde kabel. 
Houd de batterijcontacten 
schoon en vrij van vuil. Probeer 
te voorkomen dat u de batterij 
verwijdert, omdat dit kortsluiting 
in de batterij kan veroorzaken. 

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele seconden 
duren voordat de oplaadindicator op het display verschijnt of 
voordat er gebeld kan worden. 

Voordat de handset voor het eerst wordt gebruikt, 
moet de batterij minimaal 3 uur worden opgeladen. 

Opladen via de Type-C poort 
Steek de lader in een stopcontact. 

Sluit de kabel van de lader aan 
in de Type-C poort aan de 
onderkant van de telefoon. 
Tijdensopladenbeginthet 
batterijpictogram te vullen. 

Laden via de laadeenheid 
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In-/uitschakelen 

Druk op gedurende 3 seconden of langer om de telefoon in te 
schakelen. 

Als er geen SIM-kaart is geplaatst, wordt LIMITED SERVICE 
weergegeven. Er kunnen alleen noodoproepen worden 
gedaan totdat de SIM-kaart is geplaatst. 

Druk nogmaals 3 seconden op  om de telefoon uit te 

schakelen. 

Batterijgebruik 
Het pictogram wordt continu weergegeven in de 

rechterbovenhoek van het LCD-scherm. Het pictogram geeft 
het energieniveau van de batterij aan. Hoe meer balkjes, hoe 

meer vermogen er beschikbaar is. 

Als de batterij bijna leeg is, verschijnt er een waarschuwing. 
De achtergrondverlichting en bepaalde andere functies 
kunnen uitvallen. Wanneer de batterij te zwak is om de 
telefoon te laten werken, wordt de handset automatisch 
uitgeschakeld. 

De spreek- en standby-tijden van de batterij zijn aan 
verandering onderhevig. Vervang de batterij wanneer het 
batterijvermogen merkbaar is afgenomen (moet vaker worden 
opgeladen). 
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Eerste gebruik van uw mobiel 
Zet het toestel aan door op de toets te drukken , het scherm vraagt 

u uw taal kiezen met de toetsen ▼/▲, Druk op de softkey OK om 
te valideren. 

Stel dan de tijd in met het toetsenbord, druk op toets▼ en stel de 
Datum in met het toetsenbord. 

Druk op toets▼ en stel de tijdnotatie in met de pijl naar links of 
rechts. 

Druk op toets▼, stel de update tijd in en druk op OK, nadat u 
uw instelling heeft geselecteerd, druk op de softkey terug om 
af te sluiten. 

Druk op de softkey Done om de instelling te valideren. 

Stand-by modus 
Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en u geen tekens 
hebt ingevoerd, staat de telefoon in de standby-stand. U kunt 
de telefoon in de standby-stand zetten door op  te 

drukken. 

Bellen 
Ontgrendel uw telefoon en draai het nummer op het 
toetsenbord. 

 

Druk op de softkey Wissen om een onjuist cijfer te 
wissen 

 

Druk op  , het nummer wordt automatisch gekozen 
 

Om het gesprek te beëindigen, d r u k t  u  o p  

 

Om een internationale oproep te plaatsen, moet u vóór de 
landcode op + drukken. Druk gewoon tweemaal op de toets *. 
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Sommige buitenlandse telefoonnetwerken hebben 
verlenglijnen die niet als doorkiesnummer kunnen worden 
gekozen, maar via het toetsenbord moeten worden ingevoerd. 
Om deze rechtstreeks te kiezen, drukt u drie keer snel achter 
elkaar op * na het telefoonnummer. Het teken p verschijnt en 

vervolgens kunt u de aansluiting invoeren. 
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Een gesprek voeren vanuit het 
gespreksrecord 

 

Gekozen nummers, ontvangen of gemiste oproepen kunt u 
terugvinden in het gespreksrecord. 

1. ◼◆ Gebelde ◼ Selecteer het gewenste 
telefoonnummer 

2. Wanneer u het gewenste nummer vindt, drukt u op  , 
het nummer wordt automatisch gekozen. 

3. Om het gesprek te beëindigen drukt u op  . 

Bellen vanuit het telefoonboek 
 

Als u nummers in het telefoonboek hebt opgeslagen, kunt u 
nummers kiezen met behulp van het telefoonboek. 
1. Menu Contacten Foto contacten of Normaal Telefoonboek 

Selecteer het gewenste telefoonnummer 

2. Wanneer u het gewenste nummer vindt, drukt u op  , 

het nummer wordt automatisch gekozen. 

3. Om het gesprek te beëindigen drukt u op  . 

Bellen met behulp van Quick Dial 
 

Als u nummers hebt opgeslagen in de snelkieslocaties, drukt 
u op M1 of M2 (afhankelijk van wie u wilt bellen). Het gekozen 
telefoonnummer wordt automatisch gekozen. 

Bellen vanuit de lijst met gekozen nummers 

Druk op  om de lijst met gekozen oproepen 

weer te geven 
  

Gebruik▼of▲om door de lijst te bladeren en het 
gewenste nummer te vinden. 
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Druk nogmaals , het nummer wordt automatisch 
gekozen. 
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Om een inkomende oproep te 
weigeren, drukt u op 

SILENT dan REJECT 

of softkey 

Een oproep ontvangen 
 

Wanneer de telefoon een inkomende oproep ontvangt. Als de 
dienst nummerweergave is geactiveerd, wordt het 
telefoonnummer van de beller weergegeven. Als het nummer 
van de beller is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de 
bijbehorende naam weergegeven. 

Pressto beantwoorden 
  

Om het gesprek te beëindigen, d r u k t  u  o p  

 

Een oproep weigeren  

Waarschuwingen uitschakelen 
 

U kunt alle waarschuwingen voor een inkomende oproep 

inuitschakelen door ingedrukt  op het display verschijnt of 

alleen trillingen door nogmaals de toets ingedrukt te houden 
tot het trilpictogram op het display verschijnt. 

Houd deze toets nogmaals ingedrukt om terug te keren naar de 
normale modus. 

Opties tijdens een oproep 
 

U kunt tijdens een gesprek verschillende functies gebruiken door 
op de knop 
softkey OPTION. U krijgt de optie om het volgende te doen: 

• Aansluiten op BT-headset 
• Houd 
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• Opname gestart 

• Stomme 
• Contacten 
• Gespreksverslagen 

• Berichten 
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Voor "doorschakelen", "meerpartijengesprekken", "gesprek in 
de wacht" en "gesprek in de wacht" is netwerkondersteuning 
nodig, dus neem contact op met uw netwerkaanbieder. 

Ontvangst Volume 
 

Tijdens een gesprek passen de V+ en V- knoppen aan de 
rechterkant het volumeniveau van het oorstukje aan, er zijn 9 
volumeniveaus. start de versterkerfunctie na niveau 7. zal een 
boost geven met een maximaal haalbaar volume van 40dB. 

Handenvrije functie 

U kunt de in de telefoon ingebouwde luidspreker aanzetten 
tijdens een gesprek, door gewoon op de rechter softkey te 
drukken. In deze modus hoeft u de hoorn niet vast te houden. 
U hoort de derde partij via de luidspreker en de microfoon 
vangt uw stem op. 

Opmerking: Voordat u de hoorn op uw oor legt, moet u ervoor 
zorgen dat u de luidspreker heeft uitgeschakeld. 

Beltoon Volume 
 

Wanneer de telefoon overgaat bij een inkomende oproep, 
kunt u het volume van het belsignaal aanpassen door op V+ 
of V- te drukken. Dit overschrijft de instelling van het 
belvolume in het profiel dat momenteel wordt gebruikt. 

Oproep Timer 
 

Uw handset bepaalt automatisch de tijdsduur van elk extern 
gesprek. De tijd wordt getoond tijdens het gesprek en 
gedurende enkele seconden nadat het gesprek is beëindigd. 
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Stuur een tekst Bericht 
 

Een tekstbericht met deze telefoon kan maximaal 160 tekens 
bevatten. Dit cijfer is inclusief spaties. 

1. Menu Bericht Schrijf bericht of druk direct op de linker 
navigatietoets 

2. Voer de eerste tekens van het contact in of druk op 
OPTION, selecteer Ontvanger toevoegen, selecteer het 
contact in de lijst, druk op OK en vervolgens op OPTIONS 
en OK. 

3. Druk op de pijl omlaag en schrijf uw tekstbericht (Zie 
tekstinvoer in het hoofdstuk Telefoonboek). 

4. Selecteer Opties Verzenden 

Een tekst ontvangen Bericht 
 

Bij ontvangst van een tekst hoort u een waarschuwingstoon. 1 
NIEUW BERICHT verschijnt op het LCD-scherm. 

1.  Druk op de softkey READ gevolgd door de centrale 
vierkante toets om het bericht weer te geven 

Opgeslagen tekst bekijken Berichten 
(Inbox) 

 

1. Menu Bericht Inbox 

2. Scroll naar het bericht dat u wilt bekijken 

3. Druk op de centrale vierkante toets om 

4. Druk op de softkey OPTIONS om alle beschikbare opties te 
zien die op dit geselecteerde tekstbericht kunnen worden 
uitgevoerd of op de toets OK om direct te antwoorden. 

5. Deze opties omvatten Wissen, , Bericht schrijven, 
Doorsturen, Bellen, Verplaatsen, Toevoegen aan 
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contacten en Details. 
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Verzonden Berichten 
 

Het Postvak Uit slaat succesvol verzonden en opgeslagen 
berichten op (als de telefoon is ingesteld om uitgaande 
tekstberichten op te slaan in Berichtinstellingen). 

1. Menu Verzonden bericht 

2. Scroll naar het bericht dat u wilt bekijken 

3. Druk op de centrale vierkante toets om 

4. Druk op de softkey OPTIONS om alle beschikbare opties 
voor dit geselecteerde tekstbericht te zien. 

5. Deze opties omvatten Doorsturen, Wissen, Oproepen, 
Verplaatsen en Details 

Draftbox 
 

In het ontwerpvak worden berichten opgeslagen die u hebt 
opgeslagen maar nog niet hebt verzonden. U krijgt nu de kans 
om het bericht te verzenden, verder te bewerken of te 
verwijderen. 

1. Menu Concepten van berichten 

2. Scroll naar het bericht dat u wilt bekijken 

3. Druk op de centrale vierkante toets om 

4. Druk op de softkey OPTIONS om alle beschikbare opties 
voor dit geselecteerde tekstbericht te zien. 

5.  Deze opties zijn Geadresseerde toevoegen, Verzenden, 
Toevoegen en Opslaan als concept. 

Verwijder SMS 
 

U kunt berichten verwijderen uit Inbox, Outbox, Draftbox of 
Sent Message. 

1. Menu Bericht Selecteer Inbox, Drafts, Outbox of Sentbox 
Opties Alles verwijderen Druk op de OK-toets. 
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Instellingen voor tekstberichten  
Servicecentra verspreiden SMS-berichten. Op uw mobiele 
telefoon moet het telefoonnummer van het servicecentrum in 
het geheugen zijn geprogrammeerd. Meestal is dit al ingesteld 
door uw serviceprovider. 

Menu Berichtopties Instellingen Er zijn 

vele instellingsmogelijkheden: 

SIM SMS centrum 
De locatie van het SMS-centrum instellen 

SMS geldigheidsduur 
U kunt bepalen hoe lang een poging tot aflevering van een 
bericht moet duren 

Statusrapport 
Telkens wanneer een tekst wordt verzonden, krijgt u een 
bericht dat deze met succes is verzonden (of niet). 

Antwoordpad 
Als u deze functie activeert, worden bij het beantwoorden 
van een bericht de kosten voor het verzenden in rekening 
gebracht op de rekening van de ontvanger in plaats van op 
uw eigen rekening. 

Verzonden berichten opslaan 
Je hebt 3 keuzes, de gebruiker vragen, opslaan of niet 
opslaan. 

Voorkeursopslag 
Als u SIM PREFERRED selecteert, wordt een nieuw bericht 
dat u ontvangt standaard op de SIM-kaart opgeslagen. 
Wanneer het geheugen van de SIM-kaart vol is, worden 
nieuwe berichten in de telefoon opgeslagen. 

SMS 
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exporteren 

Automatische 

handtekening 
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Berichtcapaciteit 
Een nuttige optie is om te vragen hoeveel geheugen bezet 
is en hoeveel vrij is op zowel de SIM-kaart als de telefoon, 

bijvoorbeeld  17/40,  2/40. 

Uitgezonden berichten  
Deze telefoon ondersteunt de omroepberichten, d.w.z. 
informatiediensten van uw serviceprovider. 

Menu Berichten Uitzending Berichten OK Opties 

◼⬧⧫⚫⚫◼◼ OK 

U kunt kiezen of u de functie activeert of niet. 

U kunt opties selecteren zoals de keuze om deze berichten te 
ontvangen, de taal van de uitzending en de kanaalinstelling. 
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Voicemail nummer instelling  
Met de voicemailfunctie kunt u eventuele voicemailberichten 
beluisteren die mensen voor u hebben achtergelaten. 

De voicemailbox is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk 
moet abonneren. Neem bij twijfel contact op met uw 
serviceprovider. 

Als uw serviceprovider u toegang geeft tot voicemail, is het 
telefoonnummer voor toegang tot het voicemailsysteem 
normaal gesproken op uw telefoon ingesteld. Als dit niet het geval 
is, wordt u bij de eerste ontvangst van een bericht gevraagd de 
naam en het nummer in te voeren waarmee u toegang krijgt 
tot het voicemailsysteem van uw provider. 

Voicemail beluisteren  
Als u een oproep hebt gemist, krijgt u een bericht op het 
display van de telefoon, 1 MISSED CALL. Druk op Details, u 
ziet een lijst van alle gemiste oproepen in het 
Gespreksregister. 

Vanuit stand-by kunt u toegang krijgen tot de voicemail door 
simpelweg 1 ingedrukt te houden. U wordt verbonden met 
de voicemail en kunt uw berichten beluisteren. Om het 
voicemailsysteem te gebruiken, volgt u de instructies van uw 
voicemailprovider. 
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Telefoonnummers en namen kunnen worden opgeslagen in het 
telefoonboek. Dit staat zowel op de SIM als in het geheugen 
van de telefoon. Hiermee kunt u vaak gebruikte nummers 
opslaan, zodat u gemakkelijk kunt bellen zonder het 
telefoonnummer te hoeven onthouden of in te voeren. U kunt 
nummers zoeken en oproepen om te bellen, een bericht te 
versturen of een vermelding te gebruiken als contactpersoon 
voor noodgevallen. Het telefoonboek kan minstens 2000 
invoeren bevatten. Als u probeert een nieuw item toe te voegen 
wanneer het geheugen vol is, verschijnt een 
waarschuwingsbericht. U moet een bestaande vermelding 
wissen om het nieuwe telefoonnummer te kunnen toevoegen. 
De contacten die in het geheugen van de SIM-kaart zijn 
opgeslagen, worden aangeduid met SIM. Het voordeel van 
opslaan op SIM betekent dat u de informatie kunt overbrengen 
naar een andere telefoon. 

Een telefoonboek aanmaken Invoer 
 

1. Menu Contacten Normaal Telefoonboek 
⧫⬧ Nieuw en druk op OK. 

2. Selecteer SIM of Telefoon en druk op OK 

3. Druk bij naam op OK en voer de naam van uw 
contactpersoon in met behulp van het numerieke 
toetsenbord (zie hieronder) en druk op OK. 

4. Druk op de pijl omlaag en druk op OK om Mobiel te selecteren 

5. Voer een nummer in voor de telefoonboekvermelding 

6. Druk op de pijl omlaag en druk op OK om het thuisnummer te 
selecteren. 

7. Voer een nummer in voor de telefoonboekvermelding 

8. Druk op de softkey Opslaan om te bevestigen 

Op het numerieke toetsenbord zijn ook tekens op de toetsen 
gedrukt. Deze tekens worden gebruikt voor het invoeren van 
tekst voor het invoeren en wijzigen van het telefoonboek, het 
schrijven van SMS-tekst en het zoeken naar een vermelding in 
het telefoonboek. 
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Druk het juiste aantal keren op elke toets om de gewenste 
letter te krijgen, bijv. om de letter J te krijgen drukt u één keer 
op de toets 5, om de letter S te krijgen drukt u vier keer snel 
achter elkaar op de toets 7. 

Om naar de volgende letter te gaan, wacht u enkele seconden 
en de cursor verschijnt na de laatst ingevoerde letter. U kunt nu 
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de volgende letter. Om te wisselen tussen hoofdletters en 

kleine letters gebruikt u de toets  . U kunt ook 

overschakelen naar cijfers met de toets  . De 

invoermodus wordt rechts van het naaminvoerveld 
aangegeven met een potlood. 

Druk op 0 om een spatie in te voegen. 

Druk op de softkey CLEAR om het laatste ingevoerde teken 
bij het invoeren van een nummer of een naam te wissen. 
Houd de softkey CLEAR ingedrukt om het scherm te wissen. 

Een telefoonboekvermelding maken vanaf 
Standby 
Voer het nummer in met het numerieke toetsenbord (vermeld 
altijd het lokale netnummer). 

1. Opties toevoegen aan ◼⧫⧫◼ toevoegen aan nieuw 
contact 

2. Selecteer SIM of Telefoon en druk op OK 

3. Druk op OK om Naam te selecteren en maak een naam 
voor de Telefoonboekvermelding met behulp van het 
numerieke toetsenbord (zie hierboven). 

4. Druk op de softkey Opslaan om te bevestigen 

Als u het contact op de Telefoon opslaat, krijgt u veel meer opties 
om extra details op te slaan, zoals: 

Thuisnummer 
Ongeclassificeerd 
Bellerbeeld 
Standaard 
beltonen 

Telefoonboekgegevens bekijken  
1. Menu Contacten Normaal Telefoonboek of druk op Contact 
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softkey direct in de stand-by modus. 

2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren totdat u het 
gewenste contact hebt gevonden. U kunt ook naar een 
contactpersoon in het telefoonboek zoeken via alfabetisch 
zoeken. Typ gewoon het eerste teken van de naam en u 
komt automatisch in het juiste deel van het telefoonboek. 
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Opties binnen Telefoonboek 
 

Binnen Telefoonboekcontact kunt u het volgende doen: 

1. Menu Contacten Normaal Telefoonboek of druk op Contact 
softkey direct in de stand-by modus. 

2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren totdat u het 
gewenste contact hebt gevonden en druk op OK. 

3. Druk op de softkey OPTIONS 

4. De volgende opties kunnen op die contactrecord worden 
uitgevoerd: 

Bewer
ken 

Verwij
deren 
Kopië

ren 
Stuur vCard 

Opties binnen het telefoonboek 
 

Binnen Telefoonboek Instellingen kunt u het volgende doen: 

1) Maak een nieuw contact). 

2) Schrijf een bericht 

3) Bel de contactpersoon 

4) Meerdere contacten verwijderen of wissen 

5) Het contact importeren/exporteren 

6) Stuur vCard 

7) Geheugenstatus 

Een telefoonboekitem met foto's maken
  
U kunt ook een telefoonboekvermelding maken met een 
bijbehorende foto. Dit is bijzonder handig wanneer u een 
inkomende oproep ontvangt, aangezien de foto op het 
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binnenscherm wordt weergegeven. U kunt dus zien wie er belt 
door gewoon naar de foto van die persoon te kijken. 

1. Menu Contacten Foto contacten Toevoegen Bewerken 
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Kiezen uit album of Foto maken 

2. Maak een foto van de persoon die u toevoegt aan het 
telefoonboek (druk op de Centrale Vierkanttoets). Druk op 
de softkey OK. 

3. Selecteer Naam en druk op  Voer een naam 
in voor het telefoonboek en druk op de softkey 
Opslaan 

4. Selecteer nummer en druk op  voer het nummer 
voor de telefoonboekvermelding in en druk op de 
softkey Opslaan 

5. Selecteer de belinstellingen voor het contact 

6. Druk op  om af te sluiten 

Kies een foto uit het telefoonboek  
 

Gebruik < en > om naar de gewenste op te roepen 

foto te gaan. Druk op   

Een snelkiesnummer opslaan  
U kunt een snelkiesnummer toewijzen aan een 
telefoonboekvermelding. Dit betekent dat u een nummer heel 
gemakkelijk kunt kiezen wanneer u maar wilt door gewoon op 
het bijbehorende nummer te drukken. 

1. Menu Instellingen sneltoets en druk op OK 

2. Kies tussen 3 en 9 

3. Druk op Ok en voeg het gewenste telefoonnummer toe 

4. Druk op OK om op te slaan 

Kiezen van een snelkiesnummer  
 

Houd de gewenste toets (van 3 tot 9) ingedrukt om het 
bijbehorende nummer te kiezen. 

Informatie over alle gesprekken wordt op deze telefoon 
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opgeslagen in het gespreksregister. Deze gesprekken 
omvatten: 

Gemiste 
oproepen 
Gekozen 
oproepen 
Ontvangen 
oproepen 
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Gemiste oproepen weergeven  
 

Als u een gemiste oproep hebt, verschijnt er een bericht n 
MISSED CALLS op het scherm, bijv. 3 MISSED CALLS. Druk 
op de softkey Details om de details te bekijken of druk op 
Afsluiten om af te sluiten. U kunt gemiste oproepen ook als 
volgt via het menu bekijken: 

1. Menu Oproeplogs Gemiste oproepen 

2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren totdat u het 
gewenste contact hebt gevonden. 

3. Druk op de softkey OPTIES, de volgende opties zijn 
beschikbaar voor de betreffende gespreksopname: 

Details 
oproep 
Bericht 

schrijven 
Toevoegen aan 

contacten 
Toevoegen aan 

zwarte lijst 
Verwijderen 

Alles verwijderen 

Weergave gekozen Gesprekken 
 

1. Menu Oproeplogs Gekozen oproepen 

2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren totdat u het 
gewenste contact hebt gevonden. 

3. Druk op de softkey OPTIES, de volgende opties zijn 
beschikbaar voor de betreffende gespreksopname: 

Details 
oproep 
Bericht 

schrijven 
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Toevoegen aan 
contacten 

Toevoegen aan 
zwarte lijst 
Verwijderen 

Alles verwijderen 
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Ontvangen oproepen weergeven  
1. Menu Oproeplogs Ontvangen oproepen 

2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren totdat u het 
gewenste contact hebt gevonden. 

3. Druk op de softkey OPTIES, de volgende opties zijn 
beschikbaar voor de betreffende gespreksopname: 

Details 
oproep 
Bericht 

schrijven 
Toevoegen aan 

contacten 
Toevoegen aan 

zwarte lijst 
Verwijderen 

Alles verwijderen 

Oproep logs verwijderen 
 

1. Menu Oproeplogs Alles verwijderen 

2. Selecteer Gemiste oproep, Gekozen oproepen, Ontvangen 
oproepen of Afgewezen oproepen om op nul te zetten of 
direct Alles verwijderen. 

Oproep Instellingen 
 

Binnen Gespreksinstellingen zijn er SIM Gespreksinstellingen en 
Geavanceerde Instellingen. 

U krijgt als volgt toegang tot de SIM-gespreksinstellingen: 

Menu-instellingen Oproepinstellingen 

Er zijn vele instellingen beschikbaar: 

Dubbele SIM: Stel de instelling in om één of twee SIM's te 
gebruiken. 

Gesprek omleiden: Inkomende oproepen kunnen worden 
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doorgeschakeld naar een bepaald telefoonnummer (meestal 
het voicemailnummer). Er zijn 5 opties beschikbaar bij deze 
functie: 

• Alle spraakoproepen doorschakelen: Doorschakelen 
wordt toegepast op alle inkomende gesprekken 
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• Indien bezet: Doorschakelen wordt toegepast op alle 
inkomende gesprekken als uw lijn bezet is. 

• Indien geen antwoord: Doorschakelen wordt toegepast 
op alle inkomende gesprekken als u het gesprek niet 
beantwoordt. 

• Doorschakelen bij onbereikbaarheid: Doorschakelen 
wordt toegepast op alle inkomende gesprekken als uw 
telefoon is uitgeschakeld of als u zich niet in een 
servicegebied bevindt. 

• Annuleer alle omleidingen 

Wisselgesprek: Deze kan worden geactiveerd of 
gedeactiveerd. Controleer of deze dienst beschikbaar is bij uw 
serviceprovider. U kunt INTERROGEREN om na te gaan of 
uw dienstverlener deze dienst aanbiedt. 

Gespreksblokkering: Inkomende en uitgaande gesprekken 
van en naar uw telefoon kunnen worden beperkt. Er zijn 4 
opties beschikbaar met deze functie: 

• Alle uitgaande gesprekken : Er kunnen geen uitgaande 
gesprekken worden gevoerd. 

• Alle inkomende gesprekken: Er kunnen geen inkomende 
gesprekken worden ontvangen 

• ISD bellen 

• Annuleer alle blokkades 

ID verbergen: - U kunt kiezen of dit per netwerk wordt ingesteld, 
verborgen of getoond. 

Anderen 

Herinnering gesprekstijd: - pas aan als u een herinnering wilt 
van hoe lang u aan de telefoon bent geweest 

Automatisch opnieuw kiezen: Als deze instelling is 
geactiveerd, zal uw telefoon, wanneer u een gesprek voert 
maar geen verbinding krijgt omdat de andere lijn bezet is, dit 
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nummer na een bepaalde tijd (door u bepaald) automatisch 
opnieuw kiezen. Dit gebeurt op voorwaarde dat u het gesprek 
niet hebt geannuleerd. 

Trillen wanneer aangesloten 
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Telefooninstellingen 
 

Binnen Telefooninstellingen kunt u de volgende functies 
aanpassen: 

Tijd en datum: Stel de tijd en datum in, Tijdformaat (12 uur of 24 
uur), Datumformaat (DDMMJJJ of MMDDJJJ of JJJJMMDD) 
en update tijdinstellingen. 

Taal: Er zijn 16 talen beschikbaar om het menu weer te geven 
d.w.z. Engels, Frans, Spaans, Nederlands en Duits enz. 

Snelkoppelingsinstellingen : U kunt de telefoon zo instellen 
dat u slechts één navigatietoets hoeft in te drukken om het 
gewenste menu op de telefoon te openen of het menu van de 
rechter softkey in te stellen. 

Automatisch in- of uitschakelen 

Bowser selectie : u kunt het internet netwerk instellen. 

Fabrieksinstellingen herstellen : U kunt alle wijzigingen 
die u in de telefooninstellingen hebt aangebracht ongedaan 
maken en de fabrieksinstellingen herstellen. Het standaard 
wachtwoord is 1234. 

M1/M2 Geheugennummer  
U kunt heel gemakkelijk een nummer kiezen wanneer u maar 
wilt door gewoon op M1 of M2 te drukken. 

Menu Instellingen M1/M2 Nummer Selecteer M1 of M2 en 
druk op de softkey OPTIONS, selecteer EDIT om het 
telefoonnummer in te voeren of voeg toe vanuit het 
telefoonboek en druk op de softkey SAVE om te bevestigen. 

I.C.E In geval van nood  
U kunt 4 namen en nummers toevoegen van mensen die in 
noodgevallen gecontacteerd kunnen worden. 

Menu Instellingen ICE Contacten 
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U kunt alle informatie van de eigenaar van de telefoon invoeren, 
bijv. naam, adres, ziekte, allergie, bloedgroep, arts. 

Menu Instellingen ICE Eigenaar Info 
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Torch Instelling 
 

U kunt ervoor kiezen om de LED op de cover van uw telefoon 
wel of niet te activeren. 

Vlucht modus 
Selecteer Activeren om de vliegmodus te activeren. Selecteer 
Uit om de vliegmodus te stoppen. 

Profielen 
Er zijn 5 soorten profielen beschikbaar: 

Normaal - Stil - Vergadering - Binnen - Buiten 

U kunt wijzigingen aanbrengen in de details van het 
geselecteerde profiel. Een profiel bestaat uit de volgende 
instellingen: 

Bel instellingen: SIM oproep ring- SIM bericht ring 

Volume aanpassen: Bericht ringtone- Alarm & kalender ringtone 
- power ringtone 

Beltype: SIM oproep waarschuwing- SIM bericht waarschuwing- 
Alarm & kalender herinnering 

Andere waarschuwingstonen: Batterij laag alarm - Power 
ringtone - Telefoonnummer - Kiestoon. 

Bel instelling 
 

Zie item oproepinstellingen pagina 31. 

Snelheid knop 
Zie pagina 29 item opslaan van een snelkiestoets 
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Display 
In dit menu kunt u uw display aanpassen met de verschillende 

functies: 

Animatie-effect: u kunt de animatie selecteren wanneer uw 
telefoon wordt in- of uitgeschakeld. 

Behanginstellingen: u kunt uw achtergrond selecteren of een 
afbeelding kiezen 

Contrast: Met de toetsen <- en -> kunt u uw contrast aanpassen. 

Achtergrondverlichting: u kunt de tijd van de 
displayverlichting instellen van 5sec tot altijd aan. 

Tijd achtergrondverlichting toetsenbord: u kunt de tijd 
selecteren dat de achtergrondverlichting van het toetsenbord aan 
is (van 5sec tot 20sec, nachtmodus, uit). 

Beveiliging Instellingen 

Met deze mobiele telefoon kunt u wachtwoorden instellen om uw 
telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. 

Pin: 
De PIN-code wordt bij uw SIM-kaart geleverd. De PIN code 
helpt de SIM kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. 
Als u Pin selecteert, zal de telefoon bij elke start om uw 
pincode vragen. 

Wijzig pin2: dit is om uw pincode te wijzigen. 

De PIN2-code is vereist om toegang te krijgen tot bepaalde 
diensten. 

Telefoon vergrendeld : In het begin heeft u de mogelijkheid 
om een telefoonwachtwoord toe te voegen als de functie is 
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geactiveerd. Standaard is het telefoonwachtwoord 1234. 
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Wijzig het wachtwoord van de mobiele telefoon: 

Standaard is de pincode 1234, met deze functie kunt u de 
pincode personaliseren. 

Privacy : 

U hebt de mogelijkheid om de functies die u wilt in de lijst van 
keuzes te vergrendelen. 

Automatische toetsenbordvergrendeling: U kunt de tijd 
selecteren voordat het toetsenbord wordt vergrendeld, u kunt 
kiezen uit UIT of 5 seconden tot 5 minuten. 

Scherm vergrendelen door eindtoets: Wanneer u op 
uitschakeltoets drukt 

wordt de telefoon vergrendeld en gaat het scherm uit. 

Vast nummer : is een dienstmodus van de SIM-kaart 
(Subscriber Identity Module) van een GSM-telefoon. 
Nummers worden toegevoegd aan de FDN-lijst, en indien 
geactiveerd, beperkt FDN uitgaande gesprekken tot alleen die 
nummers die op de lijst staan, of tot nummers met bepaalde 
voorvoegsels. 

Eigen nummer : u heeft de mogelijkheid om uw 
telefoonnummer in te voeren voor de SIM 1 of 2. 

Zwarte lijst: u hebt de mogelijkheid om de functie in de 
instelling van de zwarte lijst te activeren of te deactiveren. 
-In Zwarte lijst, voer de ongewenste telefoonnummers in 

Verbindingen 
 

Voer de gegevens van de gegevensrekening in. 
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SOS-functie  
In geval van nood kunt u gedurende 3 seconden op de SOS-
knop drukken voor hulp. 

Als u vooraf een SOS-tekstbericht hebt ingesteld en de SMS-
ontvanger hebt ingesteld (meestal een andere mobiele 
telefoon), stuurt de telefoon, zodra u op de SOS-knop drukt, 
het SOS-tekstbericht naar de ontvanger en één SMS met de 
locatiegegevens. 

U kunt maximaal 5 nummers vooraf instellen op het SOS-
nummer. De telefoon zal de nummers op deze SOS-lijst 
automatisch één voor één kiezen. Indien een bezettoon wordt 
gedetecteerd of een oproep wordt afgebroken door de gebruiker, 
zal het volgende nummer onmiddellijk worden gekozen. De 
telefoon kiest deze nummers maximaal 3 keer als er niet 
wordt opgenomen. 

Als u de SOS-modus wilt verlaten, drukt u nogmaals 3 
seconden op de SOS-knop. 

Opmerking: Wanneer SOS is ingeschakeld, kunt u de telefoon 
niet uitschakelen. U moet de SOS-modus UIT zetten voordat u 
de telefoon uitschakelt. 

Modus Instelling 
Kies of uw SOS-bericht wordt verzonden naar telefoonnummers 
die u selecteert (zie SOS-nummer instellen hieronder). U kunt 
maximaal 5 telefoonnummers instellen. U kunt ook een nummer 
van een callcenter instellen waarmee contact wordt 
opgenomen, of u kunt deze functie uitschakelen. 

SOS-nummer Instellingen 
 

U kunt maximaal 5 SOS-nummers instellen of een nummer 
instellen voor een callcenter. 

1. Menu SOS SOS-nummer of Stel Callcenter in (afhankelijk 
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van wie u wilt bellen in geval van nood). 

2. Menu SOS SOS Nummer selecteer uw optie Toevoegen uit 
telefoonboek of Nummer invoeren 
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SOS callcenter 
 

Voer uw telefoonnummer in 

SOS tekstbericht 
 

U kunt het SOS tekstbericht invoeren. Dit wordt verstuurd naar 
mobiele telefoons op uw lijst. 

Menu SOS SOS SMS Inhoud Typ een informatief tekstbericht 
OK 

SOS-bericht Record 

Neem een informatieve boodschap op die uw helpers zal 
helpen in geval van nood, bv. "Dit is Jane Smith, ik heb me 
bezeerd. Kom alsjeblieft naar mijn huis en help me." 

◼◆⧫ uitgaande stem MSGCustomRecord. 
Spreek uw bericht ◆⚫ in Druk na afloop op 
Stop (het bericht kan maximaal 20 seconden lang zijn). 

SOS verkrijgt actief de lokale locatie 

1. In de eerste plaats moet uw telefoonnummer in het SOS-
nummer staan. 

2. Wanneer de CL8600 de SMS met het bericht locatie of 119 
ontvangt, beantwoordt hij automatisch de SMS met locatie-
informatie. 
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Gereedschap 
 

Er zijn veel nuttige functies binnen organizer. 

Bluetooth 
CL8600 ondersteunt bluetooth. Andere bluetooth-apparaten 
kunnen worden gezocht en ook de CL8600 kan worden 
gevonden. Bluetooth wachtwoord is 0000. U kunt verbinding 
maken met een bluetooth headset of misschien met een 
andere telefoon. Dit zou bestandsoverdracht via bluetooth 
mogelijk maken.bijv. Foto overdracht, MP3 en MP4. 

U kunt ook de bluetooth-functie stoppen, zodat andere 
apparaten hem niet vinden. 

Klok 
(1) Alarm 

Indien gewenst kan ook een alarm worden ingesteld dat op 
bepaalde tijden afgaat. Het alarm kan worden ingesteld om 
slechts eenmaal af te gaan of herhaaldelijk volgens een 
weekschema. Er kunnen drie verschillende wektijden worden 
ingesteld. Druk op een willekeurige toets om het alarmgeluid 
te stoppen. Het alarm blijft elke 5 minuten afgaan totdat u de 
alarminstelling daadwerkelijk op Uit zet. 

Het alarm werkt nog steeds als de telefoon is uitgeschakeld. 

Zorg ervoor dat de beltonen van de telefoon niet op stil staan, 
anders hoort u het alarm niet! 

(2) Wereldklok 
Kijk op een wereldkaart, zoek de gewenste stad en kijk hoe 
laat het is. 

Kalender 
U kunt de kalender bekijken, snel naar een bepaalde datum 
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gaan en desgewenst gebeurtenissen toevoegen (met een 
alarm). 
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Rekenmachine - 

Druk op Boven (▲), Onder (▼), Rechts ( ) of Links ( ) om cyclisch 
door de wiskundige functies te gaan: + - x /(÷) 

Druk op OK om het resultaat te krijgen. 

SIM-diensten 

Met deze functie kunt u alle contacten van uw netwerkoperator 
opslaan 

Multimedia  
Er zijn uitstekende multimedia opties beschikbaar op de CL8600. 

Er is een Beeld, Camera, Maak een video, Video, Audio Speler, 
Geluidsrecorder en FM Radio. 

Bestandsbeheer  

Alle bestanden die in de vele toepassingen op de telefoon 
worden gebruikt, zijn te vinden in Mijn bestanden. Er is een 
map voor elk van de volgende: 

Alarm/ Audio/ Ebook/ Filearray/ Overige / Foto's 
Video's/ Vcard 

U kunt standaard bestandsbewerkingen uitvoeren voor elk 
van de bestanden in de map, bijv. Nieuwe map, Verwijderen, 
Details, Bewerken, Zoeken, Sorteren, Markeren en 
Geheugenstatus. 
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Telefoon kan niet worden ingeschakeld 
• Controleer of de batterij is geplaatst en of deze goed is 

geplaatst 

Er verschijnt niets op het display 
• Controleer of de handset is ingeschakeld 

• Controleer of de batterij en de SIM correct zijn geplaatst. 

Display is vergrendeld wanneer de telefoon is 
ingeschakeld 

• Voer de PUK in om de SIM te 
ontgrendelen 

Er wordt geen 
signaalpictogram 

weergegeven 
• Er is geen netwerkverbinding. Beweeg rond om te 

proberen een gebied te bereiken waar wel dekking is. 

• Neem contact op met uw dienstverlener 

Bericht om te zeggen dat een functie niet mogelijk 
is 

• Het is mogelijk dat uw serviceprovider de functie in 
kwestie niet aanbiedt of dat u zich op die dienst moet 
abonneren. Neem contact op met de dienstverlener. 

Geen weergave tijdens het opladen 
• De batterij is bijna leeg. Wacht een paar minuten. 

Het bericht "Insert Sim" of "Limited Service" 
wordt weergegeven. 

• Controleer of de SIM correct is geplaatst. 
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De batterij wordt snel ontladen of kan helemaal 
niet worden opgeladen. 

• Laad de batterij 4 uur op 
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• Plaats de telefoon correct in de oplader of sluit de 
oplader correct aan. Reinig de contactoppervlakken van 
de mobiele telefoon en de oplader met een zachte, 
droge doek. 

• Probeer een nieuwe batterij 

Kan de telefoon niet opladen 
• Controleer de adapterverbindingen 

• Als de temperatuur lager is dan -10℃ of hoger dan 55℃ 
ga dan naar een plaats zonder zulke extreme 
temperaturen. 

• Probeer een nieuwe batterij 

Geen verbinding met het netwerk 
• Het signaal is te zwak, of er is radiostoring. 

• Is de SIM-kaart verkeerd geïnstalleerd of beschadigd? Als 
de SIM-kaart beschadigd is, vraag dan uw serviceprovider 
om vervanging. 

Kan niet bellen 
• Controleer of de mobiele kosten zijn betaald 

• Controleer of de SIM-kaart geldig is 

• Controleer of vast kiezen is ingesteld 

• Zorg ervoor dat u op de groene draaiknop hebt gedrukt 

• Is de SIM-kaart geregistreerd bij het netwerk 

• Is de bar uitgaande gesprekken functie ingeschakeld 

• Er kan een probleem zijn met het netwerk, bel uw 
provider. 

• Controleer het nummer van de serviceprovider, het 
lokale netnummer of het NMC-nummer (zie Instellingen 
van de handset). 
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Kan een oproep niet beantwoorden: 
• Controleer of de mobiele kosten zijn betaald 

• Controleer of de SIM-kaart geldig is 

• Controleer of vast kiezen is ingesteld 

• Is de bar inkomende gesprekken functie ingeschakeld 

• Is de doorschakelfunctie ingeschakeld 

De sleutels lijken op slot te zitten 
• Schakel de telefoon uit en weer in 

Beller Nummer wordt niet weergegeven 
• Zorg ervoor dat u geabonneerd bent op de dienst 

Caller ID. Neem contact op met uw serviceprovider 

• De beller kan zijn gegevens hebben achtergehouden 

• Laat de telefoon een paar keer overgaan omdat er een 
vertraging kan zijn bij het ontvangen van de Caller ID 
informatie. 

Alle niet hierboven vermelde problemen 
• Bekijk de gebruikershandleiding 

• Schakel uit en weer in. Controleer of het probleem 
aanhoudt 
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Algemeen 
Gebruik alleen de meegeleverde voeding. Gebruik alleen 

de meegeleverde goedgekeurde oplaadbare batterij. 

Open de handset (behalve om de batterijen van de handset of 
de SIM te vervangen) of het basisstation niet. Neem voor alle 
reparaties contact op met de hulplijn. 

Gooi batterijen nooit in het vuur. Er bestaat een ernstig risico van 
explosie en/of het vrijkomen van giftige chemicaliën. 

Als u zeker weet dat u de telefoon langer dan een maand niet 
gaat gebruiken, verwijdert u de batterij. 

Schoonmaken 
Maak de telefoon schoon met een zachte doek. Houd de 
laadcontacten van het basisstation en de handset schoon. Gebruik 
nooit poetsmiddelen of reinigingsmiddelen 
- kunnen ze de afwerking of de elektronica binnenin beschadigen. 

Milieu 
Niet blootstellen aan direct zonlicht. 

Zorg altijd voor een vrije luchtstroom over de 
telefoonoppervlakken. 

Plaats geen enkel onderdeel van uw product in water en 
gebruik het niet in vochtige of klamme omstandigheden zoals 
badkamers. 

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke 
omstandigheden. De telefoon is ontworpen om te werken 

binnen een temperatuurbereik van − tot . 

Gebruik 
Kortom, lees deze eenvoudige richtlijnen. Ze niet volgen kan 
gevaarlijk of illegaal zijn. 

VEILIG INSCHAKELEN 
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Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze 
telefoons verboden is of wanneer dit storingen of gevaar kan 
veroorzaken. 
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VERKEERSVEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS 
Houd u aan alle plaatselijke wetten. Houd altijd uw handen vrij 
om het voertuig tijdens het rijden te bedienen. Uw eerste 
overweging tijdens het rijden moet de verkeersveiligheid zijn. 

INTERFERENTIE 
Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor 
interferentie. Dit kan de prestaties beïnvloeden. 

UITSCHAKELEN IN ZIEKENHUIZEN 
Volg eventuele beperkingen op. Schakel het apparaat uit in de 
buurt van medische apparatuur. 

UITSCHAKELEN IN HET VLIEGTUIG 
Volg alle beperkingen op. Draadloze apparaten kunnen storing 
veroorzaken in vliegtuigen. 

UITSCHAKELEN BIJ HET TANKEN 
Gebruik het apparaat niet bij een tankstation. Niet gebruiken 
in de buurt van brandstof of chemicaliën. 

SCHAKEL HET STRALEN IN DE BUURT UIT 
Volg alle beperkingen op. Gebruik het apparaat niet op 
plaatsen waar stralen worden uitgevoerd. 

GEBRUIK VERSTANDIG 
Alleen gebruiken in de normale positie zoals uitgelegd in de 
productdocumentatie. 

RESERVEKOPIEËN 
Vergeet niet reservekopieën te maken of alle belangrijke 
informatie schriftelijk vast te leggen. 

OPLADEN 
Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen. 
Sommige telefoons zijn gemeten op compatibiliteit met 
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gehoorapparaten. 
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Als op de doos van uw specifieke model "Rated for Hearing 

Aids" staat, geldt de volgende uitleg. Wanneer sommige 

mobiele telefoons in de buurt van bepaalde gehoorapparaten 

(gehoorapparaten en cochleaire implantaten) worden gebruikt, 

kunnen gebruikers een zoemend, brommend of jankend 

geluid waarnemen. Sommige hoortoestellen zijn beter 

bestand tegen dit stoorgeluid dan andere, en de telefoons 

verschillen ook in de hoeveelheid storing die ze veroorzaken. 

De draadloze telefoonindustrie heeft voor sommige van hun 

mobiele telefoons classificaties ontwikkeld om gebruikers van 

hoortoestellen te helpen bij het vinden van telefoons die 

compatibel zijn met hun hoortoestellen. Niet alle telefoons zijn 

beoordeeld. Bij telefoons met een classificatie staat de 

classificatie op de doos of een label op de doos. De 

beoordelingen zijn geen garanties. De resultaten zijn 

afhankelijk van het hoortoestel en het gehoorverlies van de 

gebruiker. Als uw hoortoestel gevoelig is voor storingen, is het 

mogelijk dat u een beoordeelde telefoon niet met succes kunt 

gebruiken. Het uitproberen van de telefoon met uw 

hoortoestel is de beste manier om de telefoon op uw 

persoonlijke behoeften af te stemmen. 
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Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u verbinding hebben 
met een draadloze serviceprovider. Veel van de functies in dit 
toestel zijn afhankelijk van functies in het draadloze netwerk 
om te kunnen functioneren. Mogelijk zijn deze netwerkdiensten 
niet op alle netwerken beschikbaar of moet u specifieke 
afspraken maken met uw serviceprovider voordat u 
netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk moet uw 
serviceprovider u aanvullende instructies geven voor het 
gebruik ervan en uitleggen welke kosten in rekening worden 
gebracht. Sommige netwerken kunnen beperkingen hebben 
die van invloed zijn op de manier waarop u netwerkdiensten 
kunt gebruiken. Sommige netwerken ondersteunen bijvoorbeeld 
niet alle taalafhankelijke tekens en diensten. 

Uw serviceprovider kan gevraagd hebben om bepaalde 
functies in uw toestel uit te schakelen of niet te activeren. In 
dat geval verschijnen ze niet in het menu van uw toestel. Uw 
toestel kan ook speciaal zijn geconfigureerd. Deze 
configuratie kan wijzigingen in menunamen, menuvolgorde en 
pictogrammen inhouden. Neem contact op met uw 
serviceprovider voor meer informatie. 
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De garantie geldt alleen voor het Verenigd Koninkrijk 

Vanaf de aankoop van uw Geemarc product CL8600 geeft 
Geemarc twee jaar garantie. Gedurende deze periode zijn alle 
reparaties of vervangingen (naar ons oordeel) gratis. Mocht u 
een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze 
hulplijn of bezoek onze website op www.geemarc.com. De 
garantie dekt geen ongevallen, nalatigheid of breuk van 
onderdelen. Het product mag niet gemanipuleerd of 
gedemonteerd worden door iemand die geen erkend Geemarc 
vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen 
enkele wijze uw wettelijke rechten. 

BELANGRIJK: UW AANKOOPBEWIJS MAAKT DEEL UIT VAN 
UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN 
OVERGELEGD IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM. 

VERKLARING: Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat 
deze CL8600 in overeenstemming is met de essentiële eisen 
en andere relevante bepalingen van de 
Radioapparatuurrichtlijn 2014/53/UE en 2012/65/UE. 

De UKCA-verklaring van overeenstemming kan worden 
geraadpleegd op 
www.geemarc.com 

Elektrische aansluiting : Het apparaat is ontworpen voor 
gebruik op een 230V 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 
'gevaarlijke spanning' volgens de norm EN62368-1). Het 
apparaat heeft geen ingebouwde aan/uit schakelaar. Om de 
stroom uit te schakelen, schakelt u de voeding uit bij het 
stopcontact of trekt u de wisselstroomadapter uit. Zorg er bij 
het installeren van het apparaat voor dat het stopcontact 
gemakkelijk bereikbaar is. 

http://www.geemarc.com/
http://www.geemarc.com/
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SAR Test: 
Hoofd: 1,046 W/kg 
Lichaam: 0,909 W/kg 
LIMBS: 1,623 W/kg 

De WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) is 
ingevoerd om de producten aan het einde van hun levensduur 
op de beste manier te recyclen. 

Als dit product op is, gooi het dan niet in uw huisvuilnisbak. 

Gebruik een van de volgende verwijderingsopties: 

- Verwijder de batterijen en deponeer ze in een geschikte WEEE 
container. deponeer het product in een geschikte WEEE 
container. 

- Of overhandig het oude product aan de winkelier. Als u een 
nieuwe koopt, zouden ze die moeten accepteren. 

Als u deze instructies opvolgt, zorgt u dus voor de 
bescherming van de volksgezondheid en het milieu. 

 

 

Voor productondersteuning en hulp bezoekt u onze website op 
www.geemarc.com 

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, 
Frankrijk 

E-mail : help@geemarc.com 
Telefoon : 01707 387602 

De lijnen zijn open van 09.00 tot 16.00 uur van ma t/m vr. 

Dit product is gemaakt in China Naar Geemarc Telecom 

http://www.geemarc.com/
mailto:help@geemarc.com
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