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1. VOOR UW VEILIGHEID
Lees deze simple aanwijzingen. Het niet navolgen kan gevaarlijk of illegal zijn.

Schakel uit in ziekenhuizen
Volg alle instructies op. Schakel het apparaat uit in de nabijheid van medische apparatuur.
Gebruik het apparaat niet in de buurt waar explosieven worden gebruikt. Bewaar deze
mobiele telefoon uit de buurt van kleine kinderen, ze kunnen het verwarren met
speelgoed en zich ermee bezeren. Probeer geen wijzigingen aan de telefoon aan te
brengen, behalve door een professional. Waarschuwing! Gebruik alleen erkende
onderdelen, anders kan de telefoon beschadigen en is de garantie ongeldig. Het kan ook
gevaarlijk zijn.

Schakel uit bij het tanken
Gebruik de telefoon niet tijdens het tanken. Uit de buurt houden van brandstoffen en
chemicaliën.

SIM kaart en T-FLASH kaart zijn draagbaar
Telefoon, toebehoren en accessoires uit de buurt van kinderen houden
De T-Flash kaart kan als een Memory Disk gebruikt worden, de USB kabel is hierbij nodig.

Batterij
Batterij niet kapot maken of schade toebrengen, dit kan gevaarlijk zijn en kan brand
veroorzaken. Batterij niet in vuur werpen. Wanneer de batterij niet meer gebruikt kan
worden, graag milieu veilig verwijderen. Probeer de batterij niet uit elkaar te halen. Als de
batterij oud is en/of niet meer functioneert, stop met gebruik. Vervang met een nieuwe,
gecertificeerde batterij.
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Gerbuik kwaliteitsapparatuur
Om gevaar te vermijden, gebruik alleen geautoriseerde apparatuur.

Verkeersveiligheid komt op de eerste plaats
Besteed volledige aandacht aan (auto)rijden, zoek een parkeerplaats voordat je
gebruikmaakt van de telefoon. Volg verkeersregels.

Storing
Alle draadloze apparaten zijn gevoelig voor storing, dit kan van invloed zijn op de
prestaties.

Sluit af in vliegtuig
Draadloze apparaten kunnen storingen in vliegtuigen veroorzaken. Het is gevaarlijk en
ook verboden om telefoons aan boord te gebruiken (tenzij anders aangegeven).
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2. Meer over de telefoon

Knoppen

Indrukken

Indrukken & ingedrukt
houden

Power toets

Schakelt scherm aan/uit.

(Rechts)

Opent menu met
opties voor
vliegtuigmodus, aan/uit
enz.

Volume

Tijdens het bellen, gespreksvolume harder en

Snel ringtone volume

Hard/zacht

zachter, als de telefoon overgaat, belvolume

naar maximum of

(Rechts)

harder, zachter of stil. Volume controle bij overige

minimum.

applicaties: muziek, gesproken instructies en
overige audio.
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3. Voor ingebruikname
SIM kaart invoegen
De telefoon is een Duo SIM mobiele telefoon, deze stelt je in staat om twee netwerken te
gebruiken. Om de SIM kaart(en) in te voegen:
1. Schakel de telefoon uit en verwijder de klep aan de achterkant van de telefoon en de
batterij.
2. Steek de SIM kaart(en) op de juiste wijze in de sleuf(ven)
3. Batterij en achterklep van de telefoon weer terugplaatsen.

SIM1
SIM2

NB: De SIM kaart is een klein object. Om per ongeluk doorslikken te voorkomen, uit de
buurt houden van kinderen. Metalen oppervlakte van de kaart niet aanraken, uit de buurt
houden van elektromagnetische apparaten om verlies of beschadiging van data te
voorkomen. Aansluiten op het netwerk is niet mogelijk als de SIM kaart is beschadigd.
Geheugenkaart invoegen
Gerbuik
alleen
door
General
Mobile
goedgekeurde,
c ompatible
geheugenkaarten. Niet compatible kaarten kunnen het toestel beschadigen
en de data op de kaart co rrumperen.

Om de geheugenkaart in te voegen:
1. Telefoon uitschakelen, achterklep verwijderen..
2. Geheugenkaart invoegen in de sleuf.
3. Achterklep weer bevestigen.
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Verwijderen/plaatsen van de batterij
Om de SIM kaarten te plaatsen dient de batterij verwijderd te worden.

De batterij plaatsen:
1. Verwijder de achterklep van de telefoon.
2. Plaats de batterij op de juiste wijze.
3. Achterklep weer bevestigen
NB: Gebruik alleen originele batterijen en accessoires.
Oplader

1. Sluit de oplader aan op de telefoon.
2. Steek de oplader in het stopcontact, opladen start als het icoon knippert.
3. Als het oplaad icoon statisch is, is de batterij opgeladen.
4. Oplader loskoppelen van de stekker en telefoon.
NB: Enige opwarming van de telefoon tijdens opladen is normaal.
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4. Aan de slag
4.1 Schakel de telefoon aan/uit
 Zet de telefoon aan
Houd de Powertoets lang ingedrukt. Als de SIM kaart 1/2 slot is ingeschakeld, enter de
juiste SIM kaart 1/2 PIN.
 Telefoon uitschakelen
Houd de Powertoets lang ingedrukt, druk op “Power off” in het menu om de telefoon uit
te schakelen.
 De telefoon activeren
Als de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt, wordt het Home scherm of andere
schermen die je bekijkt vervangen door het ‘Lock’ scherm, het scherm verduistert om
de levensduur van de batterij te verlengen.
1. Druk op de Power toets.
2. Sleep het ‘Op slot’ icoontje naar rechts. Het laatst gebruikte scherm wordt weer
actief.

4.2 Gewend raken aan het Home scherm
Het Home scherm is het beginpunt om toegang te krijgen tot alle toepassingen op de
telefoon. Zoals applicatie-iconen, widgets, shortcuts en andere toepassingen. Het scherm
kan naar wens aangepast worden met verschillende achtergronden en items naar keuze.

8

Boven aan het scherm in de Status balk wordt de tijd weergegeven, informatie over de
status van de telefoon en iconen met berichten die ontvangen zijn.
Raak het Launcher icoon onder aan het scherm om alle geïnstalleerde toepassingen te
zien.
4.3 Gebruik van het touch screen
Om te navigeren, gebruik je je vinger om iconen, knoppen, menu items, het toetsenbord
en andere items op het scherm te activeren.
Aanraken: Om items op het scherm te activeren, zoals toepassingen en het plaatsen van
iconen, om letters, cijfers en symbolen op het toetsenbord te typen of om knoppen te
starten, een simpele aanraking met de vinger volstaat.
Aanraken en vasthouden: Raak een item aan en houd met de vinger vast totdat een
actie begint. Bijvoorbeeld om een menu te openen om het Home scherm te
personaliseren, raak een leeg gedeelte op het Home scherm aan totdat het menu vanzelf
opent.
Slepen: Raak een item aan, houd vast en zonder de vinger los te laten, sleep het item
naar de gewenste plek. Sleep items op het Home scherm om van positie te wisselen en
sleep om het Notificatie panel te openen.
Vegen: Beweeg de vinger snel over het scherm, maak een vegende beweging, zonder te
pauzeren. Bijvoorbeeld, om een lijst door te scrollen, of foto’s snel te bekijken.
Dubbelklikken: Om in te zoomen, dubbelklik een webpagina, wegenkaart of ander
scherm. Bijvoorbeeld: Dubbelklik op een deel van een webpagina om dat deel te
vergroten tot de breedte van het scherm.
Knijpen: In sommige toepassingen (zoals Maps, Browser en and Gallery) kun je in- en
uitzoomen door twee vingers tegelijkertijd op het scherm te plaatsen en toe te knijpen
(zoom uit) en te spreiden (zoom in).
Roteren van het scherm: Op de meeste schermen roteert het beeld mee als de telefoon
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horizontal of verticaal gedraaid wordt. Deze functie kan aan- en uitgezet worden.

4.4 Personaliseren van Home scherm
Items toevoegen aan het Home scherm
Kies het hoofdmenu, raak het gewenste icoon van een toepassing aan en houd vast, de
toepassing wordt toegevoegd aan het Home scherm.
Verplaatsen van een item op het Home scherm
1. Raak een item aan die je wilt verplaatsen en houd vast.
2. Sleep het item naar de gewenste nieuwe plek op het scherm. Pauzeer bij de rand van
het scherm om het item naar een volgend scherm te verslepen.
3. Als het item op de gewenste plek is, laat je vinger los.
Item van het Home scherm verwijderen
1. Raak een item aan die je wilt verwijderen en houd vast.
2. Niet loslaten, bovenaan het scherm verschijnt: “Delete”.
3. Sleep het item naar het “Delete” icoon.
4. Als het icon rood wordt, vinger loslaten. Het item is verwijderd.
4.5 aansluiten op het netwerk
Als je de telefoon voorzien is van een SIM kaart van je mobiele provider, is het toestel
geconfigureerd om het netwerk van de provider te gebruiken voor bellen en om data te
verzenden.
 Settings--> Duo SIM Setting; de naam van de mobiele service provider waar je je
geregistreerd hebt selecteren uit de lijst van providers.
 Klik op de naam van je provider, je kunt het herbenoemen of de kleur veranderen.
 Gebruik als default.
4.6. Input tekst
Raak het tekstveld aan waar je je toegangstekst invoert om het toetsenbord te openen.

Eenmaal
hoofdletter.
ingedrukt

aanraken
Aanraken
houden

voor
en
voor

kapitalen.
Delete
Naar cijfer invoer

Spatiebalk

Tekst invoer
 Raak het tekstveld aan, het toetsenbord wordt geopend.
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 Raak de toetsen aan om te typen. De ingevoerde karakters verschijnen in een
tekstveld boven het toetsenbord.
 Gebruik de Delete toets

om karakters links van de cursor te wissen.

 Als je klaar met typen bent, klik op Back om het toetsenbord aft e sluiten.

5. Communicatie
5.1 Bellen
* Klik op het telefoon icoon (Phone) op het Home scherm, of als je al met Contacten werk,
druk op de Telefoon tab.
* Voer het telefoonnummer in dat je wil bellen.
* Druk op het Telefoon icoon om het nummer te bellen. Je kunt een selectie maken tussen
Voice call of Video call.

Contacten.

Bel settings
Bellen.

5.2 Berichten
Deze telefoon is geschikt om tekst en multimedia berichten uit te wisselen met mobiele
telefoons van vrienden, familie, collega’s enz.

De berichten worden gerangschikt naar

contact of telefoonnummer, waardoor de gehele berichten historie per contact te zien is.

6. Multimedia
6.1 Camera
De camera is een gecombineerde fotocamera en video camcorder, geschikt voor het
maken en delen van foto’s en video’s.
NB: Foto’s en video’s worden op de SD kaart van de telefoon of in het interne
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geheugen van de telefoon opgeslagen.
6.1.1 Foto nemen

Camera

voor

of

achterzijde

Keuze

tussen

camera en video.
Aanraken

om

fotograferen

of

filmen
Gallery
–
alle
opgeslagen beelden
 Pas de belichting aan en
 Kader het te fotografen onderwerp op het scherm.
 Raak het Sluiter icoon op het scherm en druk af.

6.1.2 Video filmen
 Pas de beeldkwaliteit aan en verander andere settings naar wens. Of kies voor
Automatic.
 Richt de lens op het kader van de scene waarmee je van start wil gaan.
 Raak het Video icoon aan. De camera start met filmen.
 Raak het icoon weer aan als je wil stoppen met filmen. Een beeld van je meest
recente video wordt weergegeven als een thumbnail (een tegel) links onderaan in
beeld.
6.2 Albums bekijken
Klik op het Gallery icoon in het startscherm om albums van je foto’s en video’s te bekijken.
Gallery presenteert de foto’s en video’s op je SD kaart en op de telefoon. Ook
gedownloade beelden en video’s van het web of andere locaties worden hierop
opgeslagen.
6.3 Muziek
Gebruik Music om je muziek te organiseren en te beluisteren en andere audio bestanden
die je van je computer kan overbrengen naar je SD kaart.
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te
te

Huidige playlist

Huidige

playlist

herhalen,

tweemaal

aanraken zelfde nummer herhalen.

7. Aansluiten op netwerken en apparaten
De telefoon kan op meerdere wijzen verbonden worden met netwerken en apparaten.
Inclusief mobiele netwerken voor voice en data transmissie, Wi-Fi data netwerken en
Bluetooth apparaten zoals headsets. De telefoon kan ook op de computer worden
aangesloten, voor het overzetten van bestanden van de SD kaart naar de harde schijf.
Deel de mobiele data connectie via USB of als een draagbare Wi-Fi hotspot.

7.1 Wi-Fi
Wi-Fi is een draadloze netwerk technologie die internet toegang verschaft tot een afstand
van circa 100 meter, afhankelijk van de sterkte van de Wi-Fi router en de omgeving
(veel/weinig obstakels). Configureer

de WLAN als volgt:

 Main menu--> Settings-->WIFI check WIFI om aan te zetten.
 Enter WIFI. De Telefoon scant beschikbare Wi-Fi netwerken en geeft een overzicht
van de namen die het gevonden heft. Beveiligde netwerken zijn voorzien van een Slot
icon. Als de telefoon een netwerk vind dat reeds vaker is gebruikt maakt het daarmee
contact.
 Klik op een netwerk om aansluiting te krijgen.
Als het een open netwerk betreft, krijg je een prompt om te bevestigen dat je toegang
wil, door op Connect te klikken krijg je toegang.
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Als het een beveiligd network betreft, wordt gevraagd een password en andere code in
te voeren.
7.2 Bluetooth
Bluetooth is een draadloze korte afstand communicatie technologie die apparaten in staat
stelt om informative over te dragen binnen een afstand van 10 meter. De meest gangbare
apparaten zijn koptelefoons en headsets om te bellen of naar muziek te luisteren. En ook
Handsfree kits voor auto’s en andere draagbare apparaten zoals laptops, tablets en
andere mobiele telefoons.
7.2.1 Een bestand verzenden


Main menu--> Settings--> Bluetooth, check Bluetooth en zet aan.

 Kies File Explorer, selecteer een bestand en houd lang ingedrukt. Selecteer Share-->
Bluetooth.
 Druk op Scan for devices, de telefoon scant of er andere Bluetooth apparaten in de
buurt zijn. Op het display verschijnen de namen van de beschikbare Bluetooth
apparaten binnen bereik.
 Druk op de naam (of meerdere) van het apparaat om contact te maken en de
apparaten te koppelen. Dan wordt het bestand verzonden.

7.2.2 Bestand ontvangen
 Main menu--> Settings--> Bluetooth, check Bluetooth en zet aan. Zorg dat je
Bluetooth aangesloten is voor de overdracht vanaf een ander apparaat.
 Eenmaal gekoppeld, ontvangt de telefoon het bestand. Het wordt op de SD Kaart
bewaard in de “Bluetooth” bestand folder.
7.2.3 Koppelen aan Handsfree apparaat
 Main menu--> Settings--> Bluetooth, Selecteer “Search for devices”;
 Zet Handsfree aan, Selecteer het Handsfree apparaat uit de lijst en maak de
koppeling.
 Zodra de telefoon gekoppeld is, kan het Handsfree apparaat gebruikt worden om mee
te bellen of muziek te luisteren.
7.3 Aansluiten op een computer via USB
De telefoon kan aangesloten worden op een computer via de USB kabel. Er kunnen dan
muziek, beelden en andere bestanden tussen de SD kaart van de telefoon en computer
verplaatst worden. Bij het koppelen van de telefoon aan de computer, volg de instructies
van de computer, zoals aan- en loskoppelen van de USB kabel. Dit om beschadiging van
de bestanden te voorkomen. Het is niet mogelijk de data connectie en SD kaart
tegelijkertijd te delen. Als je USB tethering gebruikt, zet deze optie eerst uit.
7.3.1 Aansluiten op een computer via USB - stappen
1. Gebruik de bijgeleverde USB kabel, steek de ingang in de telefoon en de uitgang in de
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USB poort van de computer.
2. Klik op USB storage in het scherm dat opent om te bevestigen dat je bestanden wil
overbrengen. De SD kaart verschijnt als een aparte schijf op de computer. Je kunt nu
bestanden van en naar de SD kaart kopiëren. Zolang je hiermee bezig bent is het niet
mogelijk via de telefoon zelf toegang tot de SD kaart te krijgen.

7.3.2 Bellen uitzetten (viegtuig Mode)
Op sommige locaties is het vereist om de draadloze mobiele, Wi-Fi en Bluetooth
aansluitingen uit te zetten. Je zet deze allemaal uit door de telefoon in vliegtuig Mode te
zetten..
1. Druk en houd Power toets ingedrukt
2. Kies Turn on airplane.

8. Waarschuwingen en opmerkingen
Operationele waarschuwingen
BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. VEILIG EN EFFICIENTE WERKING VAN DE
TELEFOON. Lees deze informatie voordat je de telefoon in gebruik neemt.
Potentieel explosieve omgevingen: Schakel de telefoon uit als je je in een gebied
bevindt met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals installaties voor het tanken (gas of
benzinestations, het benedendek van schepen), opslagplaatsen voor brandstof of
chemicaliën, explosieven en vuurgevaarlijke stoffen en gebieden waar chemicaliën of
kleine deeltjes (zoals metaal poeders, korrels , en stof) in de lucht voorkomen.
Interferentie met medische en persoonlijke elektronische apparaten: De meeste,
maar niet alle elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen van je telefoon.
Schakel de telefoon uit.
Audio Veiligheid: Deze telefoon kan luide geluiden produceren die je gehoor kunnen
beschadigen. Bij gebruik van de luidspreker functie is het raadzaam om de telefoon op
een veilige afstand van je oor te plaatsen .
Andere media-apparaten, ziekenhuizen : Als je een of andere persoonlijk medisch
apparaat gebruikt, neemt contact op met de producent van het apparaat om te bepalen of
het voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Je arts kan helpen bij het
verkrijgen van deze informatie. Schakel de telefoon UIT in gezondheidsinstellingen
wanneer dit in de desbetreffende gebieden wordt aangegeven om dit te doen.
Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van
apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie .
Product verklaring over verwerking en het gebruik: Jij alleen bent verantwoordelijk
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voor hoe je je telefoon gebruikt en eventuele gevolgen van het gebruik ervan.
Je moet de telefoon altijd uitschakelen waar het gebruik van een telefoon is verboden.
Gebruik van de telefoon is onderhevig aan veiligheidsmaatregelen ontworpen om
gebruikers en hun omgeving te beschermen.
Gebruik je telefoon en de accessoires met zorg en bewaar deze op een schone en
stofvrije plaats.
Stel de telefoon en de accessoires niet bloot aan vuur of brandende rookwaren.
Stel de telefoon en de accessoires niet bloot aan vloeistoffen, vocht of hoge
luchtvochtigheid.
Laat het niet vallen, gooi er niet mee. Probeer de telefoon en toebehoren niet te buigen.
Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of spuitbussen om het apparaat of
de toebehoren te reinigen .
Probeer niet om uw telefoon en toebehoren uit elkaar te halen, alleen bevoegd personeel
mag dit doen.
Stel de telefoon en de accessoires niet bloot aan extreme temperaturen (minimum 0 ℃
tot 45 ℃) .
Batterij: De telefoon bevat een interne lithium-ion of lithium-ion polymeer batterij. Houd er
rekening mee dat het gebruik van bepaalde data-toepassingen kan resulteren in zware
belasting van de batterij, dit kan veelvuldig opladen van de batterij vergen. Voor het
weggooien van de telefoon en batterij moet voldaan worden aan de wet-en regelgeving
met betrekking tot lithium - ion of lithium - ion polymeer batterijen .
Defecte en beschadigde producten: Probeer niet om de telefoon of de toebehoren uit
elkaar te halen. Alleen gekwalificeerd personeel moet onderhoud plegen en de telefoon of
toebehoren herstellen. Als de telefoon of de toebehoren is ondergedompeld in water,
doorboord of hard gevallen, gebruik het dan niet tot je het bij een erkend servicecentrum
hebt gebracht om te worden gecontroleerd.
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