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AAN DE SLAG
De SIM/micro-SD-kaart en batterij plaatsen

OPGELET!
l De SIM/micro-SD-kaart kan beschadigd raken.
Æ Zorg ervoor dat de SIM-/micro-SD-kaart schoon en

onbeschadigd blijft. Steek de kaarten er in de juiste richting in.
l De batterij of telefoon kan beschadigd raken.
Æ Zorg ervoor dat u de batterij er in de juiste richting insteekt.

Schakel de mobiele telefoon uit voordat u het deksel van het batterijvak verwijdert.
Leg het deksel weer op het batterijvak voordat u de telefoon opnieuw inschakelt.

Verwijder het deksel van het batterijvak, steek de SIM-kaart in de telefoon, steek
de batterij in de telefoon, zet het deksel weer op het batterijvak.

De batterij opladen

Wanneer u de batterij voor het eerst oplaadt, laat hem dan minstens
 12 uur laden en vervolgens volledig ontladen. Dit zorgt voor een

langere levensduur van de batterij. Plaats de mobiele telefoon in
 het laadstation of gebruik de micro-USB-ingang.OPGELET:

OPGELET!

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.

NEDERLANDS

M 800 3G Mobile Phone

Houd er rekening mee dat sommige services eerst door uw
telefoonmaatschappij moeten worden geactiveerd voordat u ze kunt

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

Veiligheidsinstructies
l Ontploffingsgevaar!
Æ Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapters!
Æ Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gelijksoortige batterijen!
Æ Wees voorzichtig bij het hanteren van batterijen en gebruik batterijen
uitsluitend zoals beschreven.
Æ Gebruik nooit wegwerp- en oplaadbare batterijen tezamen.
Æ Gebruik nooit oplaadbare of wegwerpbatterijen met verschillend
vermogen of gehalte tezamen.
Æ Gebruik nooit oplaadbare of wegwerpbatterijen die beschadigd zijn.
l Risico op fatale ongevallen met pacemakers!
Æ Houd de telefoon altijd op een afstand van minstens 15 cm van
pacemakers.
l Gevaar op verstikking door kleine onderdelen, verpakkingsfolie en
beschermfolie!
Æ Houd het product en de verpakking buiten het bereik van kinderen!
l Batterijen zijn gevaarlijk voor gezondheid en milieu!
Æ Accupacks en batterijen nooit openen, beschadigen, inslikken of in de
natuur werpen. Ze kunnen giftige en schadelijke zware metalen bevatten.

l Gevaar op materiële schade.
Æ Voorkom blootstelling aan externe invloeden zoals rook, stof,

trillingen, chemicaliën, vocht, warmte en direct zonlicht.
Æ Reparatiewerken mogen alleen door erkende technici worden

uitgevoerd.

BEDOELD GEBRUIK
Deze mobiele telefoon is bedoeld voor het telefoneren en verzenden/ontvangen
van sms-berichten wanneer hij verbinding met een mobiele telefoonnetwerk heeft.
Elk ander gebruik wordt beschouwd als onrechtmatig gebruik. Volg alle plaatselijke
richtlijnen en reglementen. Niet-goedgekeurde wijziging of reconstructie van het
apparaat is verboden. Open het apparaat nooit en voer nooit zelf reparatiewerken
uit.

INHOUD
1 mobiele telefoon, 1 lithium-ionbatterij, 1 laadstation, 1 adapter, 1 laadkabel, 1
handleiding

BEDIENINGSELEMENTEN

1 Display
2 Linkerschermtoets (de functie verschijnt onder in de display) Tijdens

een gesprek: handsfree aan/uit
3 Beltoets
4 Snelkiestoetsen M1, M2, M3
5 Toetsenbord
6 Sterretjestoets, 2 x indrukken = "+" voor het internationaal
toegangsnummer
7 Koptelefoon
8 Rechterschermtoets (de functie verschijnt onder in de display) In

standby: telefoonboek
9 Oplegtoets Bij een open telefoon 3 sec. indrukken = aan/uit

10 Microfoon
11 Hekjestoets 3 sec. indrukken = geluidsdemping, tussen

tekstinvoer Aa1 schakelen
12 Mini-USB-laadingang
13 Volume hoger/lager
14 Laadcontacten
15 Bij gesloten telefoon 3 sec. indrukken = zaklamp aan/uit

Bij open telefoon kort indrukken = geluidsversterking aan/uit
16 Zaklamp
17 Ingang koptelefoon
18 SOS-toets
19 Deksel van batterijvak
20 Luidspreker
21 Navigatietoets (omhoog/omlaag/links/rechts) middelste knop "OK"

Sneltoetsen: Omhoog = camera; Omlaag = wekker; Links =
audiospeler; Rechts = sneltoetsen
Onder "Instellingen" → "Instellingen telefoon" → „Sneltoetsen" kunt u de
navigatietoetsen individueel instellen.

22 SIM 1 en SIM 2
23 Batterij
24 Cameralens
25 Micro-SD-ingang

MENUOVERZICHT EN FUNCTIES

u BERICHTEN
►Bericht  schrijven ►Inbox ►Conceptversie ►Outbox
►Verzonden berichten
►Instellingen berichten

v TELEFOONBOEK (Standaard telefoonboek/Telefoonboek met foto's)
l Fototelefoonboek

►Weergeven  ►Bewerken  ►Foto  ►Naam  ►Verwijderen
Standaard
telefoonboek
Opties ...

  ►Nieuw ► Nieuw contact toevoegen ► Bericht verzenden ► Bellen ►
 Bewerken ►Wissen ► Kopiëren ► Verplaatsen ► Ada1 naar zwarte lijst
  ►Meerdere selecteren ►Groepen ► Instellingen telefoonboek“

w GESPREKKEN
  ►Gemiste oproepen ► Gebelde nummers ► Binnengekomen oproepen
  ►Wissen nummerlijst ►Timer gesprekken ► Sms teller

x MULTIMEDIA
  ►Camera ► Galerij ► Videospeler ► Fotobewerking ► Audiospeler
  ►Audio opname

y INSTELLINGEN SOS
►Instellingen SOS (SOSmodus, SOSnummers,
hulpcentralenummer, gesproken bericht)  ►Gesproken bericht
opnemen
SOS starten SOS-knop 3 seconden indrukken.
SOS stoppen SOS-knop opnieuw indrukken.

z INSTELLINGEN
l Instellingen boost
l Snelkiesnummers (M1, M2, M3)
l Profielen
l Instellingen dual SIM
l Instellingen telefoon

  ►Tijd & datum ► Programma voeding aan/uit ► Taal ► Pref. Invoermethode
  ► Display ► Speciale toetsen ► Auto update tijd ► Vliegtuigmodus ►
  Signaal LED ► LCDachtergrondverlichting
 Instellingen beveiliging
  ►SIMbeveiliging ► Telefoonbeveiliging ► Certificatenbeheer

{ Connectiviteit
l Fabrieksinstellingen herstellen (standaard pincode: 0000)
l Geluids-effecten © BESTANDENBEHEER

Alleen met extra geheugenkaart. Steek de SD-kaar in en start de telefoon
 opnieuw op om de gegevens te zien.

| EXTRA'S
  ►Beheer ► Kalender ► Rekenmachine ► Taken ► Wekker
  ► Notities,

bij het huisvuil gedeponeerd mogen worden en dat ze via inzamelpunten
 moeten worden afgevoerd. Werp verpakkingsmateriaal weg volgens de lokale
 voorschriften.

SERVICES
►Internetservice  ►SIMtoolkit  ►SIMtoolkit

Kenmerk Waarde

M 800 3G DualSIM  GSM (850/900/1800/1900 MHz), WCDMA/2100/900 MHz)

W x H x D (gesloten) 52 x 103 x 21 mm

Gewicht 80 g (incl. batterij)

Gespreksduur max. 7 uur

Standby 190 uur

Batterij lithium-ionbatterij 900 mAH

SAR (WCDMA 900) Hoofd: 0,517 W/kg, body 0.328 W/kg

Display 2.4”/1.77” TFT – LCD

Camera 0,3 Megapixels

Technische specificaties (Alle rechten voorbehouden)

Voedingsadapter
Energiezuinige voedingsadapter (opgenomen vermogen AC
100-240V ~50-60Hz, uitgaand vermogen DC 5V/500mA)

DE MENUTAAL INSTELLEN

Æ <Menu>          <Instellingen>    OK

<Instellingen telefoon> OK <Taal> OK

[Taal selecteren] Klaar

BELLEN

Æ    [Telefoonnummer invoeren] Nummer wordt gebeld

Een oproep beantwoorden
Æ

Een gesprek beëindigen
Æ

Bellen vanuit oproeplijst

[ Een optie selecteren]

WAARSCHUWING!
l Gevaar op schade aan het gehoor!
Æ Zet de ontvanger nooit op het volledige volume in.
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