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1. Uw veiligheid
Volg deze simpele aanwijzingen op. Dit niet doen kan resulteren in gevaarlijke of illegale
situaties.

UITSCHAKELEN IN EEN ZIEKENHUIS
Volg eventuele voorschriften op. Schakel het apparaat uit in de nabijheid van medische
apparatuur. Gebruik het apparaat niet als er met explosieven wordt gewerkt.
Houd deze telefoon buiten het bereik van kinderen. Zij kunnen het aanzien voor
speelgoed en zich ermee verwonden.
Laat aanpassingen aan het apparaat alleen uitvoeren door een vakspecialist.
Waarschuwing!
Gebruik alleen goedgekeurde reserveonderdelen om te voorkomen dat de telefoon wordt
beschadigd en de garantie vervalt. Het kan bovendien gevaarlijk zijn.

UITSCHAKELEN TIJDENS HET TANKEN
Gebruik het toestel niet tijdens het tanken. Niet gebruiken in de nabijheid van brandstof of
chemicaliën.

DRAAGBARE SIM-KAART
Houd uw telefoon, telefoon onderdelen en accessoires buiten het bereik van
kinderen.

BATTERIJ
De batterij niet vernietigen of beschadigen. Dit kan gevaarlijk zijn en er kan brand
ontstaan.
Voorkom gevaarlijke situaties, werp de batterij niet in een open vuur.
Gooi de batterij op een milieuvriendelijke manier weg als de batterij niet meer kan
worden gebruikt.
Probeer de batterij niet uit elkaar te halen.
Gebruik de batterij of oplader niet meer als deze kapot of oud is. Vervang door een
originele goedgekeurde batterij.
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GEBRUIK KWALITEITSAPPARATUUR
Gebruik onze goedgekeurde apparatuur om gevaar te voorkomen.

VEILIGHEID IN HET VERKEER IS HEEL BELANGRIJK
Houd uw aandacht bij de weg; ga langs de kant van de weg staan, of zoek een
parkeerplaats als u de telefoon wilt gebruiken. Leef de verkeersregels altijd na.

INTERFERENTIE
Alle draadloze apparatuur is gevoelig voor interferentie, dit kan de prestatie nadelig
beïnvloeden.

UITSCHAKELEN IN EEN VLIEGTUIG
Draadloze apparaten kunnen interferentie veroorzaken in een vliegtuig. Dit is niet alleen
gevaarlijk, maar het is ook verboden om in een vliegtuig een mobiele telefoon te
gebruiken.

2. Wat u moet weten over uw telefoon
Knop

Indrukken

Ingedrukt houden

Aan/uit knop
(bovenop)

Inschakelen/uitschakelen van het scherm.

Opent een
keuzemenu:
“vliegtuigstand
inschakelen”,
“uitschakelen”,
enz.

Volume
harder/zachter
(rechter

Tijdens een telefoongesprek kunt u hiermee het
geluid harder of zachter zetten. U kunt het
belsignaal uitschakelen als de telefoon overgaat.

Snel het belsignaal
zo hard of zo zacht
mogelijk zetten.
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zijkant)

Als u geen telefoongesprek voert, kunt u op het
startscherm het belsignaal harder/zachter of op
“stil” zetten. Voor andere applicaties regelt u
hiermee het volume van muziek, gesproken
aanwijzingen en andere audiotoepassingen.

BELANGRIJK
De Discovery Elite mobiele telefoon heeft een vaste batterij die niet verwijderd
kan worden.

3. Vooraf aan het eerste gebruik
1. Steek de uitwerppen in het pengat, de Micro-SIM Box komt uit de kaartsleuf.
2. Steek de Micro-SIM-kaart op de juiste manier in de Micro-SIM Box.
3. Druk de Micro-SIM Box terug in de kaartsleuf.

Opmerking 1: De telefoon ondersteunt Hot Plug.
Opmerking 2: De Micro-SIM-kaart is klein – houd deze buiten het bereik van kinderen om
per ongeluk inslikken of verstikking te voorkomen. Raak het metalen oppervlak van de
Micro-SIM-kaart niet aan en houd de kaart uit de buurt van elektromagnetische velden om
verlies van of schade aan gegevens te voorkomen. Als de Micro-SIM-kaart is beschadigd
kunt u geen verbinding meer maken met het netwerk.
Oplader
1. Steek de oplader in de aansluiting van de telefoon.
2. Steek dan de stekker in een stopcontact. Als het opladen begint, kunt u dit aan het
pictogram in het scherm zien.
3. Als het pictogram stilstaat, betekent dit dat de batterij is opgeladen.
4. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact en de telefoon.
Let op: Het toestel wordt tijdens het opladen warmer, dat is normaal. Als het
oplaadpictogram stilstaat is de batterij opgeladen.
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4. Het toestel gebruiken
4.1 Het toestel aan/uit zetten
 De telefoon aanzetten
Houd de aan/uit knop ingedrukt om de telefoon op te starten.
 De telefoon uitzetten
1. Houd de aan/uit knop ingedrukt, er verschijnt dan een keuzemenu. Kies
Uitschakelen om het toestel uit te zetten.
2. Druk de aan/uit knop 10 seconden in om het toestel opnieuw op te starten als de
handset mogelijkheden heeft om automatisch de verbinding te verbreken.
4.2 Wegwijs worden met het startscherm
Het startscherm is het beginpunt van alle toepassingen van uw telefoon. Er staan
applicatiepictogrammen op en andere mogelijkheden. U kunt een andere achtergrond
kiezen voor het startscherm en er alle onderdelen op laten zien die u maar wilt.

Helemaal boven in het scherm geeft de statusbalk de tijd, de status van uw telefoon en
pictogrammen van ontvangen berichten weer.
4.3 Het touchscreen gebruiken
De Android functies gebruikt u voornamelijk door met uw vinger de pictogrammen,
knoppen, menu-onderdelen, het toetsenbord en andere onderdelen op het scherm aan te
raken.
Aanraken: Om schermonderdelen te gebruiken, zoals applicaties en
instellingspictogrammen, letters en symbolen van het toetsenbord, of schermknoppen, tikt
u ze gewoon met een vinger aan.
Slepen: Een onderdeel aantikken en vasthouden, uw vinger bewegen naar de plaats
waar u het onderdeel neer wilt zetten en loslaten. De onderdelen op het startscherm geeft
u op deze manier een andere plaats. Slepen over het startscherm zelf opent het
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Meldingsvenster.
Swipe of slide: Om te vegen (swipe) of te schuiven (slide) beweegt u uw vinger snel over
het oppervlak van het scherm, zonder te pauzeren na de eerste aanraking (anders gaat u
slepen). Voorbeeld: u kunt het scherm naar boven of beneden schuiven om door een lijst
te scrollen. In sommige Agendaweergaven kunt u vegen om een langere periode te
kunnen zien.
Dubbeltik: Tik snel twee keer op een webpagina, plattegrond of ander scherm om in te
zoomen. Voorbeeld: u kunt dubbeltikken op een bepaald deel van een webpagina om dit
deel over de hele schermbreedte te kunnen zien. In Maps of andere applicaties kunt u
door dubbel te tikken na een inzoomknijpbeweging een webpagina weer over de hele
schermbreedte weergegeven.
Knijpen: In sommige applicaties (zoals Maps, Internet en Galerij) kunt u in- en uitzoomen
door twee vingers tegelijk op het scherm te plaatsen en een knijpbeweging te maken (om
uit te zoomen) of te spreiden (om in te zoomen).
Het scherm kantelen: Meestal draait de schermrichting mee als u de telefoon vanuit een
rechtopstaande positie zijwaarts beweegt en weer terug. U kunt deze mogelijkheid aanen uitzetten.
4.4 Het Startscherm aanpassen
Onderdelen toevoegen aan het Startscherm
Ga naar het hoofdmenu, houd uw vinger een paar seconden op het desbetreffende
pictogram en de applicatie wordt toegevoegd aan het Startscherm.
Een onderdeel op het Startscherm verplaatsen
U kunt de positie voor de applicaties aanpassen. Houd uw vinger een paar seconden op
een onderdeel en beweeg dan, zonder uw vinger van het scherm te halen, het onderdeel
naar de gewenste schermpositie.
Een onderdeel verwijderen van het Startscherm
1. Houd uw vinger een paar seconden op een onderdeel. Haal uw vinger niet van het
scherm. Bovenaan het scherm verschijnt: Verwijderen.
2. Sleep het onderdeel naar het pictogram Verwijderen.
3. Als het pictogram rood wordt, haalt u uw vinger van het scherm.
4.5 Verbinding maken met het netwerk
Als u voor uw telefoon een SIM-kaart van uw draadloze netwerkprovider heeft, kunt u het
draadloze netwerk van deze provider gebruiken voor telefoongesprekken en het versturen
van gegevens.
 Instellingen-->Alle instellingen-->Mobiele netwerken-->Dataverbinding; de naam
van uw provider voor draadloos internet is geselecteerd in de lijst.
4.6. Invoer tekst
Als u op een veld tikt waar u tekst in wilt voeren, wordt het toetsenbord geopend.
7

Eén keer tikken als de
volgende letter een
hoofdletter moet zijn.
Vasthouden als u alleen
hoofdletters wilt typen.

Verwijderen

Wisselen naar nummerinvoer

Spatie

Tekst invoeren
 Tik in een tekstveld, het toetsenbord op het scherm wordt geopend.
 Tik op de toetsen op het scherm om te typen; de letters die u hebt ingevoerd staan in
de balk boven het toetsenbord. Suggesties voor het woord dat u aan het typen bent,
staan rechts. Tik op de spatiebalk om het voorgestelde gemarkeerde woord toe te
voegen.
 Gebruik de Verwijdertoets

om letters te wissen die links van de aanwijzer staan.

 Als u klaar bent met typen, tikt u op Back om het toetsenbord te sluiten.

5. Communicatie
5.1 Bellen
* Tik op het telefoonpictogram op het Startscherm.
* Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
* Tik op het telefoonpictogram om het nummer dat u hebt ingevoerd te bellen. U kunt
kiezen voor een spraakoproep.

Tik om contacten te openen

Tik om opties te openen

Tik voor een spraakoproep
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5.2 Berichten versturen
U kunt deze telefoon gebruiken om tekstberichten en multimediaberichten uit te wisselen
met de mobiele telefoons van vrienden. De berichten die van en naar hetzelfde nummer
worden gestuurd maken deel uit van dezelfde conversatie. Op deze manier kunt u na
verloop van tijd eenvoudig de berichten van een bepaalde persoon bekijken.

6. Multimedia
6.1 Camera
De Camera-optie is een combinatie van een camera en een camcorder die u kunt
gebruiken om foto’s en video’s te maken en te delen.
6.1.1 Een foto nemen
Zet de flits aan, uit of stel in op
automatisch

Tik om te wisselen
tussen camera en
video

Tik om naar Galerij
te gaan

Tik om een foto te
maken of een video op
te nemen
 Pas de belichting of andere instellingen aan, of laat ze op automatisch staan.
 Kader het onderwerp op het scherm.
 Tik op het sluiterpictogram op het scherm.
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6.1.2 Een video opnemen
 Indien nodig kunt u de bediening naar de videopositie slepen.
 Pas de kwaliteit en andere instellingen aan, of laat ze op automatisch staan.
 Wijs met de lens naar het beeld waarmee u wilt beginnen.
 Tik op het Start Video pictogram. De camera begint op te nemen.
 Tik op het Stop video pictogram om te stoppen met de opname. Eén beeld van uw
meest recente video wordt links onderaan het scherm als een kleine afbeelding
getoond.
6.2 Albums bekijken
Tik op het Galerijpictogram in het Startmenu om albums te bekijken met uw foto’s en
video’s. In de Galerij worden de foto’s en video’s getoond die in uw telefoon staan. Dit zijn
zowel foto’s en video’s die u met de Camera hebt gemaakt als foto’s en video’s die u van
het internet of andere locaties hebt gedownload.
U kunt de volgende handelingen uitvoeren:
 Foto’s delen: u kunt foto’s delen met MMS, Bluetooth, etc.
 Foto’s verwijderen: u kunt de foto’s die u bekijkt verwijderen.
 Details van de foto’s bekijken: u kunt meer informatie over de foto bekijken.
6.3 Muziek
U gebruikt Muziek om muziek- en andere audiobestanden die u van uw computer op uw
telefoon hebt overgezet te organiseren en er naar te luisteren.

Tik voor shuffle

Tik voor Afspelen, Afspeellijst of Nogmaals afspelen
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7. Verbinding maken met netwerken en apparaten
Uw telefoon kan verbinding maken met een groot aantal netwerken en apparaten,
inclusief mobiele netwerken voor stem- en gegevensoverdracht, WLAN-datanetwerken en
Bluetoothapparaten zoals headsets. U kunt uw telefoon ook aansluiten op een computer
om bestanden die zijn opgeslagen op uw telefoon over te zetten en de mobiele
dataverbinding van uw telefoon te delen via USB of als draagbare WLAN hotspot.
7.1 WLAN
WLAN is een technologie voor draadloze netwerken die zorgt voor internettoegang tot op
een afstand van 100 meter, afhankelijk van de WLAN-router en de omgeving waarin u
zich bevindt. U kunt de WLAN op de volgende manier configureren:
 Instelling--> WLAN, controleer WLAN om in te schakelen.
 Ga naar WLAN. De telefoon scant op beschikbare WLAN-netwerken en laat daar de
namen van zien. Beveiligde netwerken worden aangegeven met een pictogram van
een slotje. Als de telefoon een netwerk vindt waarmee u al eerder verbinding hebt
gemaakt, dan wordt dit ook nu weer gedaan.
 Tik op een netwerk om verbinding te maken.
Als het een open netwerk is, moet u bevestigen dat u hier een verbinding mee wilt
maken door op Verbinden te tikken.
Als het netwerk is beveiligd, moet u een wachtwoord of andere toegangscode
invoeren.

Comment [VBP1]: Opmerking voor
de klant: het is hier niet duidelijk of
het om ‘controleren’ of om ‘aanvinken’
gaat.

7.2 Bluetooth
Bluetooth is een technologie voor draadloze communicatie op korte afstand en wordt door
apparaten gebruikt om informatie uit te wisselen over een afstand van ongeveer 10 meter.
De meest gebruikte Bluetoothapparaten zijn hoofdtelefoons voor telefoongesprekken of
om naar muziek te luisteren, handsfree-kits voor in de auto en andere draagbare
apparaten waaronder laptops en mobiele telefoons.
7.2.1 Een bestand versturen
 Instellingen--> Bluetooth, controleer Bluetooth om in te schakelen.
 Ga naar Bestanden zoeker om een bestand te zoeken. Kies Delen--> Bluetooth.
 Tik op Scan op apparaten, de telefoon scant en toont de namen van alle beschikbare
Bluetoothapparaten binnen bereik.
 Tik op de naam van het andere apparaat in de lijst om ze te koppelen. Na het
koppelen wordt de file verstuurd.
7.2.2 Een bestand ontvangen
 Instellingen--> Bluetooth, controleer Bluetooth om in te schakelen. Zorg ervoor dat
uw Bluetooth zichtbaar verbinding heeft gemaakt.
Na het koppelen ontvangt de telefoon het bestand. Het bestand dat u ontvangt, wordt
opgeslagen in de “Bluetooth”-map op de telefoon.
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Comment [VBP2]: Zie hierboven.

Comment [VBP3]:

7.2.3 Verbinding maken met een Handsfree-apparaat
 Instellingen--> Bluetooth, kies Zoek naar apparaten.
 Zet het Handsfree-apparaat aan. Kies het Handsfree-apparaat uit de lijst om te
koppelen.
 Na het koppelen kunt u het Handsfree-apparaat gebruiken om naar muziek te
luisteren of om telefoongesprekken te voeren.
7.3 Verbinding maken met een computer via USB
U kunt uw telefoon met een USB-kabel aansluiten op een computer om muziek, foto’s of
andere bestanden over te zetten.
Als u de telefoon aansluit op een computer, moet u de instructies voor uw computer voor
het tot stand brengen en verbreken van USB-verbindingen opvolgen om ervoor te zorgen
dat de bestanden op uw telefoon niet worden beschadigd of verminkt.
U kunt niet tegelijkertijd een dataverbinding en opgeslagen gegevens delen via een
USB-kabel. Als u gebruik maakt van USB-tethering, moet u dit eerst uitschakelen.
7.3.1 Uw telefoon aansluiten op Tussentijdse USB-foutopsporing
1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op een USB-poort
van uw computer.
2. Tik op USB-opslag om het scherm te openen en te bevestigen dat u bestanden over
wilt zetten. Als de telefoon is aangesloten als USB-opslagmedium, geeft de telefoon aan
dat USB-opslag in gebruik is en krijgt u een melding. Uw telefoon is nu als schijf op uw
computer aangesloten. U kunt nu bestanden van en naar de telefoon kopiëren.
Tijdens het kopiëren kunt u geen applicaties gebruiken waarvoor u de telefoon moet
gebruiken zoals Camera, Galerij en Music.
7.3.2 Telefoongesprekken uitschakelen (Vliegtuigstand)
Op sommige plaatsen moet u de mobiele, WLAN- en draadloze Bluetooth-verbindingen
van uw telefoon uitschakelen. U kunt al deze draadloze verbindingen in één keer
uitschakelen door uw telefoon in de Vliegtuigstand te zetten.
1. Houd de Aan/uit knop ingedrukt.
2. Tik op Vliegtuigstand inschakelen.

8. Waarschuwingen en aanwijzingen
Waarschuwingen voor het gebruik
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK. Lees deze
informatie voor u de telefoon gaat gebruiken. Neem u deze richtlijnen in acht voor een
veilig en efficiënt gebruik van uw telefoon:
Potentieel explosieve atmosferen: Schakel uw telefoon uit als u zich in een mogelijk
explosieve atmosfeer bevindt, zoals gas/benzinestations, benedendeks op boten, bij
opslagfaciliteiten voor brandstof of chemicaliën, omgevingen waar explosieven en
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elektrische ontstekingen worden gebruikt en omgevingen waar chemicaliën of deeltjes
(bijv. metaalpoeder, -korreltjes en -stof) in de lucht zitten.
Interferentie met medische en persoonlijke Elektronische Apparaten: De meeste
(maar niet alle) elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen, maar het kan
voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet is beschermd tegen de
RF-signalen van uw telefoon.
Geluidsveiligheid: Deze telefoon kan luide geluiden voortbrengen die uw gehoor kunnen
beschadigen. Als u de luidspreker gebruikt, word het aanbevolen om de telefoon op een
veilige afstand van uw oor te houden.
Andere Media, ziekenhuizen: Neem contact op met de fabrikant als u gebruikt maakt
van persoonlijke medische hulpmiddelen, om zo vast te stellen of ze voldoende zijn
beschermd tegen externe RF-energie. Uw specialist kan u helpen deze informatie te
achterhalen. Schakel uw telefoon UIT in zorginstellingen, daar waar dat van u wordt
gevraagd. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die
gevoelig is voor externe RF-energie.
Productverklaring voor behandeling en gebruik: U bent zelf verantwoordelijk voor het
gebruik van de telefoon en de eventuele gevolgen van dit gebruik.
U dient de telefoon altijd uit te schakelen, daar waar het gebruik van een telefoon
verboden is. Het gebruik van uw telefoon is onderworpen aan veiligheidsmaatregelen die
de gebruikers en hun omgeving beschermen.
Behandel uw telefoon en accessoires met zorg en houd de telefoon schoon en stofvrij.
Stel uw telefoon en accessoires niet bloot aan open vuur of aangestoken
tabaksproducten.
Stel uw telefoon en accessoires niet bloot aan vloeistoffen, vocht of hoge
vochtigheidsgraden.
Laat uw telefoon en accessoires niet vallen, gooi er niet mee en probeer ze niet te buigen.
Gebruik geen sterke chemicaliën, schoonmaakproducten of spuitbussen om het apparaat
of de accessoires schoon te maken.
Probeer de telefoon of de accessoires niet uit elkaar te halen; laat dit over aan
gekwalificeerd personeel.
Stel uw telefoon en accessoires niet bloot aan extreme temperaturen, minimum 0 °C en
maximum 45 °C (32 °F tot 113 °F).
Batterij: Uw telefoon werkt op een ingebouwde lithium-ion of lithium-ion polymeer batterij.
Houd er rekening mee dat bepaalde data-applicaties een hoog batterijverbruik hebben,
waardoor de batterij regelmatig moet worden opgeladen. Voor het afvoeren van de
telefoon of batterij bent u gehouden aan wet- en regelgeving met betrekking tot lithium-ion
of lithium-ion polymeer batterijen.
Defecte en beschadigde producten: Probeer de telefoon en accessoires niet uit elkaar
te halen. Laat het onderhoud of reparaties over aan gekwalificeerd personeel. Gebruik uw
telefoon en accessoires niet als ze in het water hebben gelegen, zijn doorboord of hard
zijn gevallen, maar laat ze eerst nakijken door een bevoegd service center.
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