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1
1.1

Uw telefoon

Camera

Toetsen en aansluitingen
Volume omhoog
Volume omlaag
Aan/uit-toets

Headsetaansluiting
Camera aan
voorzijde

Aanraakscherm

Toets Recent

Terugtoets
Starttoets

micro-USB-aansluiting

Toets Recent
• Aanraken: hiermee worden onlangs gebruikte apps
weergegeven. Raak een app aan om deze te openen of veeg
de afbeelding naar links of rechts om deze te verwijderen
uit de lijst.
Starttoets
• Raak in een app of scherm de starttoets aan om terug te
gaan naar het startscherm.
• Houd deze toets lang ingedrukt om Google Now en
Gesproken zoekopdracht te openen.
Terugtoets
• Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige
scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster
Meldingen, enzovoort, te sluiten.
Aan/uit-toets
• Indrukken: het vergrendelingsscherm activeren/het scherm
activeren.
• Lang indrukken:
Het pop-upmenu weergeven om Uitschakelen, Opnieuw
starten, Vliegtuigmodus te selecteren.
De beltoon dempen en trilfuncties in-/uitschakelen.
Inschakelen
• Houd de aan/uit-toets en de toets Volume omlaag lang
ingedrukt om een schermafbeelding vast te leggen.
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Volumetoetsen
• Tijdens een telefoongesprek: het volume van de oortelefoon
of headset aanpassen.
• In de modus Muziek/Video/Streaming: het mediavolume
aanpassen.
• In de algemene modus: het beltoonvolume aanpassen.
• De beltoon voor een inkomende oproep dempen.

1.2

De telefoon gebruiksklaar maken

1.2.1

Instellen

Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen

De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen
Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst.
Schakel de telefoon uit voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

Schuif de microSD-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats.
Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de microSDkaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.
Opladen van de accu

Als u de accu wilt opladen, sluit u de oplader aan op uw telefoon en het
stopcontact. U kunt uw telefoon ook opladen via een USB-kabel.
Uw telefoon beschikt over een geïntegreerde accu, dus deze kan
niet worden verwijderd. Het is ten zeerste verboden dat
onbevoegde mensen de telefoon uit elkaar halen. Om verspilling
van energie te voorkomen, moet u de oplader van de stekker
loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen. Om het
stroomverbruik van uw telefoon te verminderen, moet u Wi-Fi,
GPS, Bluetooth of apps op de achtergrond uitschakelen wanneer
deze niet nodig zijn. Bij Instellingen kunt u ook de helderheid van
het scherm verlagen en de periode verkorten waarna het scherm
wordt uitgeschakeld.

Plaats de SIM-kaart met de chip naar beneden gericht en schuif deze in
de houder. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als
u de SIM-kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze
naar buiten.
 e telefoon biedt alleen ondersteuning voor micro-SIM-kaarten.
D
Probeer geen ander type SIM-kaart, zoals een mini- en nanokaart,
te plaatsen, omdat de telefoon hierdoor kan worden beschadigd.
De microSD-kaart plaatsen of verwijderen
Schakel de telefoon uit voordat u de microSD-kaart plaatst of verwijdert.
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1.2.2

De telefoon inschakelen

1.2.3

De telefoon uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld.
Het duurt enkele seconden voordat de schermverlichting gaat branden.
Ontgrendel uw telefoon (vegen, PIN-code, wachtwoord of patroon) indien
nodig en bevestig. Vervolgens wordt het startscherm weergegeven.

Houd op het startscherm de Aan/uit-toets ingedrukt tot de
telefoonopties worden weergegeven en selecteer Uitschakelen.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code
is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw
telefoon. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze
niet gebruikt.

Op het startscherm is de onderste groep pictogrammen altijd zichtbaar,
ongeacht op welke startschermpagina u zich bevindt. Dit geldt ook
voor het tabblad Applicaties waarin al uw beschikbare apps worden
weergegeven.
Wanneer u de start toets aanraakt wordt u altijd teruggebracht naar uw
primaire startscherm. U kunt al uw startschermen personaliseren door
uw favoriete apps, snelkoppelingen en widgets toe te voegen.

De telefoon voor de eerste keer instellen
Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties
instellen: taal, mobiele data-verbinding, Google-account, datum en tijd,
enzovoort.
1. Selecteer de taal van uw telefoon en raak vervolgens

aan.

2. Plaats een SIM-kaart of sla dit over.
3. S
 electeer het Wi-Fi-netwerk en raak VOLGENDE aan.
4. Selecteer Datum en tijd en raak VOLGENDE aan.
5. Voer uw naam in en raak VOLGENDE aan.
6. S
 tel uw e-mail in en raak VOLGENDE aan.
7. B
 eveilig uw telefoon, stel nu een schermvergrendeling in of raak
OVERSLAAN aan om door te gaan naar de volgende instelling.
8. Selecteer Google-services en raak VOLGENDE aan.
9. Stel app-machtigingen in en raak VOLGENDE aan.
10. Stel Verbetering van de gebruikservaring in en raak VOLGENDE
aan.
11. Selecteer Help-tips en raak VOLGENDE aan.
Wanneer alle andere opties (Datum en tijd, App-machtigingen,
enzovoort) zijn geconfigureerd, is het instellen van uw telefoon voltooid.
Als u de telefoon inschakelt en er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u nog
steeds verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om u aan te melden bij
uw Google-account en een aantal functies te gebruiken.

7

1.3

Startscherm

a

b

Statusbalk
• Status-/meldingsaanduidingen
• Raak de aanduidingen aan en sleep omlaag om het
venster Meldingen te openen.
Google zoekbalk
• Raak a aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten
te openen
• Raak b aan om het scherm voor gesproken
zoekopdrachten te openen
Veeg naar links of rechts om andere vensters van het
startscherm weer te geven
Apps in favorietenbalk
• Aanraken om de app te openen
• Houd dit lang ingedrukt om applicaties te
verplaatsen of te wijzigen
Het tabblad Applicaties
• Aanraken om Alle apps te openen.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen,
waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van apps,
snelkoppelingen, enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts
schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. De witte stip
in het onderste gedeelte van het scherm geeft aan welk scherm wordt
weergegeven.
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1.3.1

Het aanraakscherm gebruiken

Aanraken

Statuspictogrammen
Verbonden met GPRS

GPS is ingeschakeld

Verbonden met EDGE

Geen SIM-kaart geplaatst

Verbonden met 3G

Trilstand ingeschakeld

Blijf een item aanraken om deze naar een andere locatie te slepen.

Verbonden met HSDPA
(3G)

Belvolume is gedempt

Schuiven/Vegen

Verbonden met HSPA
(3G)

De modus Niet storen is
ingeschakeld

4.5G aangesloten

Microfoon van telefoon is
gedempt

Roaming

Accu is vrijwel leeg

Signaalsterkte

Accu is bijna leeg

Verbonden met een Wi-Finetwerk

Accu bevat gedeeltelijke
lading

Bluetooth is ingeschakeld

Accu is vol

Verbonden met een
Bluetooth-apparaat

Accu wordt opgeladen

Vliegtuigmodus

Verbonden met headset

Als u een app wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.
Blijven aanraken
Blijf het startscherm aanraken om de beschikbare opties te openen voor
het instellen van de achtergrond of het toevoegen van widgets.
Slepen

Veeg over het scherm om omhoog en omlaag te bladeren door lijsten,
schermen met apps, afbeeldingen, webpagina's, enzovoort.
Snel vegen
Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.
Draaien
Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch
gewijzigd van staand in liggend.

1.3.2

Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en
meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

Alarm is ingesteld
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Meldingspictogrammen

Venster Meldingen

Nieuw Gmail -bericht

Actieve oproep

TM

Nieuw SMS- of MMSbericht
Probleem met aflevering
SMS of MMS

Gemiste oproep
Gesprek in wacht

Nieuw Hangouts-bericht

Doorschakelen is
ingeschakeld

Nieuwe voicemail

Gegevens uploaden

Geplande gebeurtenis

Downloaden voltooid

Gegevens synchroniseren

Drempel voor data-gebruik
van provider bijna bereikt
of overschreden

Geen microSD-kaart
geïnstalleerd

Er is een open Wi-Finetwerk beschikbaar

Nummer wordt
afgespeeld

Telefoon is verbonden via
een USB-kabel

Fout bij schermafbeelding

Radio is aan

USB-tethering aan

Systeemupdate
beschikbaar

Draagbare Wi-Fi-hotspot
aan

Verbonden met VPN

Schermafbeelding
vastgelegd

Internationale roaming is
ingeschakeld

Meer meldingen zijn
verborgen

Internationale roaming is
uitgeschakeld

Sleep de statusbalk naar beneden om het venster Meldingen te openen
en sleep opnieuw omlaag om het scherm Snelle instellingen te openen.
Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Vanuit
het venster Meldingen kunt u items en andere herinneringen openen
die worden aangegeven door meldingspictogrammen of informatie over
draadloze services weergeven.
Raak dit aan om het scherm
Snelle instellingen te openen.

Raak dit aan en sleep twee keer omlaag
om het scherm Snelle instellingen te
openen

Raak een melding aan en schuif de melding zijwaarts om deze te
verwijderen.
Raak het pictogram
aan om alle op gebeurtenissen gebaseerde
meldingen te wissen (andere actieve meldingen blijven staan).
Raak
en vervolgens het pictogram Instellingen
aan om
Instellingen te openen.
De aangepaste afbeelding wordt weergegeven
wanneer u uw profiel instelt in de applicatie
Contacten.(1)
(1)
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Zie '3.1.1 Uw contacten weergeven'

Scherm snelle instellingen
• Raak pictogrammen aan om functies
in/uit te schakelen of modi te wijzigen
• Raak het pijltje omlaag aan om de
instellingen te bekijken
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1.3.3

Zoekbalk

1.3.4

De telefoon beschikt over een zoekfunctie waarmee u in applicaties, op
de telefoon of op internet kunt zoeken naar informatie.
a

b

Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het telefoonscherm
vergrendelen met verschillende patronen, een PIN-code of
wachtwoord, enzovoort door naar Instellingen > Beveiliging >
Schermvergrendeling te gaan.
Een ontgrendelingspatroon voor het scherm maken (volg de
instructies op het scherm)
• Raak Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > Patroon
aan.
• Teken uw eigen patroon.

Teken uw ontgrendelingspatroon

a Zoeken op tekst
• Raak de zoekbalk in het startscherm aan.
• Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken.
• Raak

op het toetsenbord aan als u op internet wilt zoeken.

b Spraakgestuurd zoeken
• Raak

aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven.

• Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst
weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.

Raak dit aan om te bevestigen door
het patroon nogmaals te tekenen

Een PIN/wachtwoord voor schermontgrendeling instellen
• Raak Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > PIN of
Wachtwoord aan.
• Stel uw PIN of wachtwoord in.
Het telefoonscherm vergrendelen
Druk één keer op de Aan/uit-toets om het scherm te vergrendelen.
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Het telefoonscherm ontgrendelen

Verwijderen

Druk één keer op de Aan/uit-toets om het scherm te verlichten, teken
het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw PIN-code of
wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.

Blijf het item aanraken dat u wilt verwijderen om de modus Verplaatsen
te activeren, sleep het item naar het pictogram Verwijderen aan de
bovenkant van het scherm en laat het los nadat het item rood kleurt.

Als u Vegen hebt gekozen als schermvergrendeling, veegt u omhoog om
het scherm te ontgrendelen.

Mappen maken
Om de indeling van snelkoppelingen of applicaties op het startscherm
en het vak met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een
map door het ene item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van
een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de
nieuwe naam in te voeren.
Achtergrond aanpassen
Blijf een leeg gedeelte van het startscherm aanraken of ga naar
Instellingen > Weergave > Achtergrond om de achtergrond aan te
passen.

1.3.6

Volume aanpassen

De volumetoets gebruiken

1.3.5

 ersoonlijke instellingen voor het startscherm
P
opgeven

Druk op de toets Volume om het volume aan te passen. Als u de
trilfunctie wilt activeren, drukt u op de toets Volume omlaag totdat de
telefoon trilt. Druk nogmaals op de toets Volume omlaag om de stille
modus te activeren.

Een app of widget toevoegen

Het menu Instellingen gebruiken

Raak het tabblad Applicaties
aan, blijf de applicatie aanraken om de
modus Verplaatsen te activeren en sleep het item naar het gewenste
startscherm.

Sleep het venster Meldingen twee keer omlaag en raak vervolgens het
pictogram Instellingen
aan om de Instellingen te openen. Raak
vervolgens Geluid en meldingen aan. U kunt het volume van oproepen,
meldingen, systeemgeluiden, enzovoort, instellen.

Een app of widget verplaatsen
Blijf het item aanraken dat u wilt verplaatsen om de modus Verplaatsen
te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los.
U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten
verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het
scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te
slepen.
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2
2.1

Tekstinvoer

2.2

Het schermtoetsenbord gebruiken

Instellingen voor het schermtoetsenbord
Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en selecteer
Instellingen > Taal en invoer.
De stand van het schermtoetsenbord aanpassen
Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand
van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt dit ook aanpassen
door de instellingen te wijzigen (ga naar Instellingen > Weergave >
Wanneer het apparaat wordt gedraaid > De inhoud van het scherm
draaien).

2.1.1

Android-toetsenbord

Tekst bewerken

U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.
• Blijf de tekst aanraken of dubbeltik op de tekst die u wilt bewerken.
• Versleep de tabbladen om de gemarkeerde selectie te wijzigen.
• De volgende opties verschijnen: KNIPPEN, KOPIËREN, PLAKKEN,
DELEN en ALLES SELECTEREN.
U kunt ook een nieuwe tekst invoegen
• Raak de plaats aan waar u wilt typen of raak een lege ruimte lang
aan. De aanwijzer gaat knipperen en er wordt een blauw tabblad
weergegeven. Versleep het tabblad om de aanwijzer te verplaatsen.
• Als u tekst hebt geselecteerd, raakt u het tabblad aan om PLAKKEN
weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde tekst kunt plakken.

Raak dit aan om tekst of
nummers in te voeren

Raak dit aan om
te schakelen
tussen "abc/
Abc"-modus;
blijf dit aanraken
om te schakelen
tussen "abc/
ABC"-modus

Blijf dit aanraken
en selecteren om
symbolen/emoticons
in te voeren
Raak dit aan om te schakelen
tussen alfabetisch en numeriek/
symbolentoetsenbord

17

18

3

Telefoonoproepen, Gesprekken
en Personen

3.1

Oproepen

3.1.1

Een oproep plaatsen

Als u een oproep wilt starten wanneer de telefoon actief is, gaat u naar
het startscherm en raakt u het pictogram Telefoon
aan in het vak
Favorieten.
Gesprekken
Contacten

Beëindig de oproep door

aan te raken.

Internationaal bellen
Als u een internationale oproep wilt plaatsen, blijft u aanraken om
'+' in te voeren, en voert u vervolgens de landcode en het volledige
telefoonnummer in. Raak ten slotte
aan.
Noodoproep
Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en
raakt u
aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder
SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.

3.1.2

Een oproep beantwoorden of weigeren

Raak dit aan om het
toetsenblok weer te geven

Er wordt boven aan het scherm een belvenster weergegeven wanneer u
een oproep ontvangt. Raak aan om een oproep te weigeren en om
een oproep te beantwoorden.
Blijf dit aanraken
om Voicemail te
bellen

Raak het belvenster aan om het venster Oproepen te openen.

Geef het gewenste nummer rechtstreeks op met het toetsenbord of
selecteer een contact in OPROEPEN of CONTACTEN door die tabbladen
aan te raken. Raak vervolgens
aan om de oproep te starten.

Tik in het venster Oproepen op
• Schuif het pictogram naar rechts om op te nemen;
• Schuif het pictogram naar links om te weigeren;
• Schuif het pictogram naar beneden om de oproep te weigeren door
een standaardbericht te verzenden.
Als u inkomende oproepen wilt dempen, drukt u op de toets Volume
omhoog/omlaag.

Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in
Contacten door aan te raken en Toevoegen aan contacten te
selecteren.
Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door
aan te raken.
19
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3.1.3

Uw voicemail beluisteren

3.1.5

De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen
dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat
dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren.
Blijf

op het tabblad Telefoon aanraken om uw voicemail te beluisteren.

Als u uw voicemailnummer wilt instellen, raakt u de toets
Instellingen > Oproepinstellingen > Voicemail aan.

aan en raakt u

Als u een voicemail ontvangt, wordt er een voicemailpictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het venster Meldingen en raak
Nieuwe voicemail aan.

3.1.4

Tijdens een oproep

Meerdere oproepen beheren

Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken.
Conferentiegesprekken (1)
U kunt een conferentiegesprek opzetten.
• Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het
conferentiegesprek.
• Raak

aan en selecteer Oproep toevoegen.

• Geef het telefoonnummer op van de persoon die u aan het
conferentiegesprek wilt toevoegen en raak
aan. U kunt ook
deelnemers toevoegen vanuit OPROEPEN of CONTACTEN.
• Raak het menupictogram aan om een conferentiegesprek te starten.

Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de toets
Volume omhoog/omlaag.

• Raak tijdens een conferentiegesprek
aan om een deelnemer
te verwijderen of om een privégesprek te voeren met een van de
deelnemers. Raak
aan om de deelnemer te verwijderen uit het
conferentiegesprek. Raak
aan om een privégesprek te voeren met
de deelnemer en de andere deelnemers in de wacht te plaatsen.
• Raak aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding
met alle bellers te verbreken.

3.1.6

Call+ instellingen

Raak op het telefoonscherm de toets
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Voicemail
Service

Raak dit aan om de huidige oproep in de wacht te plaatsen.
Raak dit pictogram nogmaals aan om de oproep uit te wacht
te halen.

Instellen

Raak dit aan om het toetsenblok weer te geven.
Raak dit aan om het huidige gesprek te beëindigen.
Raak dit aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit
pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen.

Geluid
Trillen

Hiermee wordt een dialoogvenster geopend
waarin u de voicemailservice van uw provider of
een andere service kunt selecteren.
Als u de voicemailservice van uw provider gebruikt,
wordt hiermee een dialoogvenster geopend
waarin u het telefoonnummer kunt invoeren dat
wordt gebruikt voor het afluisteren en beheren
van uw voicemail.
Raak dit aan om het meldingsgeluid te
selecteren.
Schakel het selectievakje in om trillen in te
schakelen bij een inkomende voicemailmelding.

Raak dit aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige
oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker
uit te schakelen.
Raak dit aan om een ander contact te bellen.
(1)
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aan en selecteer Instellingen.

Verschilt per provider.
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• Vaste nummers
Vaste nummers (FDN; Fixed Dialing Number) is een servicemodus van de
SIM-kaart, waarmee uitgaande oproepen worden beperkt tot bepaalde
telefoonnummers. Deze nummers worden toegevoegd aan de FDN-lijst.
De meest algemene, praktische toepassing van FDN is voor ouders om
de telefoonnummers te beperken die hun kinderen kunnen bellen.
Uit beveiligingsoverwegingen wordt u gevraagd de SIM PIN2-code in te
voeren om FDN in te schakelen. Deze code ontvangt u gewoonlijk van uw
serviceprovider of de fabrikant van de SIM-kaart.

• Aanvullen instellingen
Beller-id
Hiermee wordt een venster geopend waarin u
kunt instellen of uw telefoonnummer wordt
weergegeven wanneer u belt.
Wisselgesprek
Schakel het selectievakje in als u meldingen wilt
ontvangen van een nieuwe inkomende oproepen.

• Gehoorapparaten
Schakel het selectievakje in om compatibiliteit met hoortoestellen in
te schakelen.

Snelle reacties

• Ruisvermindering
Schakel het selectievakje in om achtergrondgeluiden te onderdrukken
tijdens oproepen.
• Oproep doorschakelen
Raak dit aan om te configureren hoe uw oproepen altijd worden
doorgeschakeld wanneer u bezig bent, niet reageert of niet bereikbaar
bent.
• Oproep blokkeren
U kunt het selectievakje in- of uitschakelen om blokkeringen op
inkomende en uitgaande gesprekken te activeren of te deactiveren. De
volgende opties zijn beschikbaar:
Alle uitgaande
Alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
oproepen
Internat. uitg.
Internationale uitgaande oproepen worden
oproepen
geblokkeerd.
Internationaal
Internationale uitgaande oproepen worden
behalve eigen
geblokkeerd, behalve die naar het land waarin u
netwerk
een abonnement hebt.
Alle inkomende Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd.
oproepen
Inkomende
Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd als
oproepen bij
u in het buitenland bent.
roaming
Alles annuleren Alle oproepblokkeringen worden gedeactiveerd.
Blokkeerww.
Wijzig het oorspronkelijke blokkeerwachtwoord
wijzigen
voor het activeren van oproepblokkeringen.
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Geluiden en vibraties
Uw systeeminstellingen voor geluiden en trillen configureren
Bewerk snelle reacties voor inkomende oproepen.

3.2

Recent

U kunt uw oproepgeschiedenis bekijken door
aan te raken in het
telefoonscherm om uw oproepgeschiedenis te openen.
Raak een contact of nummer aan om informatie of meer bewerkingen
weer te geven.
U kunt gedetailleerde informatie over een oproep bekijken, een nieuwe
oproep starten of een bericht naar een contact of nummer verzenden, of
een nummer toevoegen aan Contacten (alleen beschikbaar voor nietopgeslagen telefoonnummers), enzovoort.
Raak de foto

aan om het venster Snelcontact te openen.

Als u het hele oproepgeheugen wilt wissen, raakt u de toets
telefoonscherm en raakt u Oproephistorie wissen aan.

3.3

aan in het

Contacten

U kunt contacten bekijken en maken op uw telefoon en deze
synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere apps op internet of
op uw telefoon.

3.3.1

Uw contacten weergeven

Als u de app Contacten wilt openen, raakt u het tabblad Applicaties aan
op het startscherm en selecteert u Contacten.
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Raak dit aan om uw favoriete
contacten weer te geven

Raak dit aan om op te slaan

Raak dit aan om uw profiel in te stellen,
uw afbeelding wordt dan weergegeven

Raak dit aan om een foto te maken of een
foto voor het contact te selecteren

Raak een pictogram aan om het venster
Snelle instellingen te openen en de
detailgegevens van het contact te bekijken
Contactenlijst

Raak dit aan om een nieuw label toe te
voegen

Raak dit aan om een nieuw contact toe te voegen

Nadat u uw profiel hebt ingesteld wordt uw
afbeelding weergegeven. Het pictogram in
snelle instellingen verandert dan mee.

Raak aan wanneer u klaar bent.
Als u wilt afsluiten zonder op te slaan, kunt u aanraken en vervolgens
Wijzigingen weggooien.
Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten
Als u een contact aan uw favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact
aanraken om de details weer te geven en vervolgens
aanraken om
het contact toe te voegen aan uw favorieten.
Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u
aan in het
scherm met contactgegevens.
	
Alleen telefoon- en accountcontacten kunnen aan uw
favorieten worden toegevoegd.

3.3.3
Raak de toets
geven.

om het optiemenu voor de contactenlijst weer te

De volgende opties zijn beschikbaar:
• Zichtbare
contacten
• Importeren/
Exporteren
• Accounts
• Instellingen

3.3.2

Selecteer de contacten die u wilt weergeven.
Contacten importeren of exporteren voor
de telefoon, SIM-kaart en microSD-kaart, of
contacten delen.
De synchronisatie-instellingen voor verschillende
accounts beheren.
De weergave-instellingen van contacten openen.

Een contact toevoegen

Raak het tabblad Applicaties op het startscherm aan, selecteer
Contacten en raak het pictogram
aan in de contactenlijst om een
nieuw contact te maken.
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Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u de toets
in het scherm
met contactgegevens aan. Wanneer u klaar bent, raakt u aan.
Het standaardtelefoonnummer van een contact wijzigen
De standaardtelefoonnummer (het nummer dat voorrang krijgt wanneer
u een oproep plaatst of een bericht verzendt) wordt altijd weergegeven
onder de naam van het contact.
Als u het standaardtelefoonnummer wilt wijzigen, houdt u het nummer
dat u wilt instellen als standaardnummer lang ingedrukt in het scherm
met contactgegevens en selecteert u Standaard instellen. Er wordt een
weergegeven naast het nummer.
Deze keuze is alleen beschikbaar wanneer de contact over meer dan één
nummer beschikt.
Een contact verwijderen
Als u een contact wilt verwijderen, raakt u
aan en vervolgens
Verwijderen in het scherm met contactgegevens.
Het contact dat u hebt verwijderd, wordt ook verwijderd uit
andere applicaties op de telefoon of internet wanneer u uw
telefoon weer synchroniseert.
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3.3.4

Communiceren met uw contacten

Via het scherm met contactgegevens kunt u communiceren met uw
contacten door ze te bellen of een bericht te sturen.
Raak het telefoonnummer aan om een oproep te starten.
Raak het pictogram
een bericht te sturen.

aan de rechterkant van het nummer aan om

Snelcontact voor Android gebruiken
Raak de afbeelding van een contact aan om Snelcontact voor Android te
openen. U kunt het nummer of pictogram
aanraken voor de manier
waarop u het contact wilt opnemen.

3.3.6

Contacten weergeven

U kunt instellen welke contacten u wilt weergeven in de contactenlijst.
Raak de toets
en vervolgens Zichtbare contacten in het scherm
met de contactenlijst aan. Vervolgens kunt u kiezen welke contacten u
wilt weergeven.
Raak de toets
en vervolgens Instellingen aan. U kunt Sorteren op
voornaam of achternaam en op Naamindeling of eerst voornaam of
eerst achternaam.

3.3.7

Contacten samenvoegen/weggooien

U kunt gemakkelijk nieuwe contactgegevens aan een bestaand contact
toevoegen om dubbele gegevens te voorkomen.
Raak het contact aan waaraan u informatie wilt toevoegen, raak de
toets
en vervolgens
aan in het scherm voor bewerken en raak
Samenvoegen aan.
U moet vervolgens het contact selecteren waarvan u de gegevens wilt
samenvoegen met het eerste contact. De gegevens van het tweede
contact worden toegevoegd aan het eerste contact en het tweede
contact wordt niet meer weergegeven in de contactenlijst.
U kunt als volgt contactgegevens splitsen: raak het contact aan waarvan
u de gegevens wilt splitsen. raak de toets en vervolgens aan in het
scherm voor bewerken. Raak vervolgens splitsen, aan en druk op OK
om te bevestigen.

De pictogrammen die beschikbaar zijn in het venster Snelcontact,
zijn afhankelijk van de informatie die u hebt voor het contact en de
applicaties/accounts op uw telefoon.

3.3.5

Contacten importeren, exporteren en delen

Raak in het scherm Contacten de toets
aan om het menu met
opties te openen. Raak Importeren/exporteren aan en selecteer of u
contacten wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, telefoon,
microSD-kaart, telefoonopslag, accounts, enzovoort.
Als u één contact wilt importeren van/exporteren naar een SIM-kaart,
kiest u een account en doel-SIM-kaart, selecteert u het contact dat u
wilt importeren/exporteren en raakt u GEREED aan om te bevestigen.
Als u alle contacten wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart,
kiest u een account en doel-SIM-kaart, raakt u Alles selecteren aan en
raakt u GEREED aan om te bevestigen.
U kunt één contact of meer contacten delen met anderen via Bluetooth,
Gmail, enzovoort.
Raak om dit te doen een contact aan dat u wilt delen en raak de toets
en Delen aan op het scherm met contactgegevens. Selecteer
vervolgens de app waarmee u deze actie wilt uitvoeren.
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3.3.8

Contacten in meerdere accounts synchroniseren

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere
accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde
apps op de telefoon.
Als u een account wilt toevoegen, raakt u
aan op de balk Snelle
instellingen om Instellingen te openen en raakt u Accounts > Account
toevoegen aan.
U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google,
Exchange, enzovoort.
Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde
informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.
U kunt een account en alle bijbehorende informatie van de telefoon
verwijderen. Open het scherm Instellingen, raak het account aan dat u
wilt verwijderen, raak de toets
aan, selecteer Account verwijderen
en bevestig dit.
Synchronisatie
U kunt een account synchroniseren in het venster Accounts. Raak een
account in de lijst aan, raak vervolgens de toets aan en selecteer Nu
synchroniseren.
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4
4.1

Message+ en e-mail
Message+

Uw telefoon kan SMS- en MMS-berichten maken, bewerken en
ontvangen.
Ga naar het startscherm en raak het pictogram Message+
aan in het
vak Favorieten.

4.1.1

Een nieuw bericht maken

Raak het pictogram voor nieuw bericht opstellen
aan in het scherm
met de berichtenlijst om nieuwe SMS- of MMS-berichten te schrijven.

Als u een MMS-bericht wilt verzenden, geeft u het telefoonnummer van
het contact op in de balk Aan en raakt u de balk SMS aan om de tekst
van het bericht in te voeren. Raak aan om de bijlageopties te openen,
selecteer een foto, video, geluidsfragment of ander bestand dat u als
bijlage wilt toevoegen.
Als u klaar bent, raakt u

• Foto
• Volg me
• Contacten

Raak dit aan om in alle berichten te zoeken
• Raak dit aan om de volledige discussie weer te
geven

• Video
• Audio

• Houd berichtenthreads lang ingedrukt om andere
beschikbare opties bij het contact weer te geven.

4.1.2

Raak dit aan om een nieuw bericht
of een nieuwe groepschat te maken

Een SMS-bericht verzenden
Geef het mobiele telefoonnummer van de ontvanger op in de balk Aan
of raak aan om ontvangers toe te voegen en raak de balk SMS aan om
de tekst van het bericht in te voeren. Als u klaar bent met invoeren, raakt
u
aan om het bericht te verzenden.
Een sms-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening
gebracht als meerdere sms-berichten. SMS-berichten worden
ook groter als u bepaalde letters (bijvoorbeeld met accenten)
gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMSberichten worden verzonden naar de ontvanger.
Een MMS-bericht verzenden
In een MMS-bericht kunt u videoclips, afbeeldingen, foto's, animaties,
dia's en geluid versturen naar andere compatibele mobiele telefoons en
e-mailadressen.

aan om de MMS te verzenden.

Bijlageopties:
Bekijk uw Galerij of Bestandsbeheer om een foto als
bijlage te selecteren.
Raak dit aan om uw huidige locatie te delen.
Bekijk uw Contacten om een of meer contacten te
selecteren om bij te voegen.
Raak dit aan om videobestanden toe te voegen.
Selecteer Opname beginnen om audio te delen of
geluiden van de telefoon te selecteren.

Berichten beheren

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt het pictogram als melding op
de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag om het venster
Meldingen te openen en raak het nieuwe bericht aan om het te openen.
U kunt ook Message+ openen en het nieuwe bericht aanraken om dit
te openen.
Berichten worden als gesprek weergegeven.
Als u een bericht wilt beantwoorden, raakt u het huidige bericht aan om
het scherm voor het opstellen van berichten te openen. Voer de tekst in
en raak vervolgens Verzenden aan.
Blijf een bericht aanraken in het scherm met berichtdetails. De volgende
opties worden weergegeven:
• Tekst kopiëren

• Doorsturen
• Bericht wissen

Deze optie is alleen beschikbaar voor SMS. Raak
dit aan om de inhoud van het huidige bericht te
kopiëren en te plakken in de balk SMS van het
nieuwe bericht dat u wilt opstellen.
Raak dit aan om het bericht door te sturen naar een
andere ontvanger.
Raak dit aan om het huidige bericht te verwijderen.

Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden
(afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, enzovoort) aan het bericht
zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.
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4.1.3

Berichtinstellingen aanpassen

Raak in het scherm met de berichtenlijst de toets
Instellingen.
Uiterlijk
• Lettergrootte
• Achtergrond

aan en selecteer

Raak dit aan om de lettergrootte te wijzigen.
Raak dit aan om de achtergrond aan te passen.

Raak dit aan om contacten te sorteren op
• Contacten
sorteren op…
Voornaam of Achternaam.
• Namen van
Raak dit aan om de Voornaam of Achternaam van
contacten
contacten eerst weer te geven.
weergeven op…
• Oproepen tijdens Schakel het selectievakje in om de functie in of uit
een gesprek
te schakelen. Wanneer de functie is ingeschakeld,
weergeven
worden oproepen, berichten en media die tijdens
een gesprek worden gedeeld, gemarkeerd.
Chatten
• Serviceopties

•

•
•
•

Raak het selectievakje aan en schakel het in of
uit om de Call+ en Message+ service in of uit te
schakelen.
Informatie over Schakel het selectievakje in of uit om te laten
laatste activiteit zien of te verbergen wanneer u voor het laatst
weergeven
actief was.
Leesbevestigingen Schakel het selectievakje in om een melding te
(alleen bij chatten) verzenden wanneer een bericht is gelezen.
Profielnaam bij Raak dit aan om uw profielnaam in te stellen.
chatten
Automatisch
Raak dit aan om toestemming te geven om
downloaden
mediabestanden automatisch te downloaden
afhankelijk van de verbindingsstatus.

SMS en MMS
• Conversie van
lange SMSberichten naar
MMS toestaan
• SMSafleverrapporten
• MMSafleverrapporten

Schakel het selectievakje in om deze functie in of
uit te schakelen.

Schakel het selectievakje in om dagelijkse SMSafleverrapporten te ontvangen.
Schakel het selectievakje in om dagelijkse MMSafleverrapporten te ontvangen.
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• MMS in het
buitenland
• MMS
automatisch
ophalen
• Geavanceerd

Schakel het selectievakje in om inkomende MMSberichten automatisch op te halen als roaming is
ingeschakeld.
Schakel het selectievakje in om inkomende MMSberichten automatisch op te halen.
Raak dit aan om het venster Geavanceerde
instellingen te openen.

Meldingen
• Geluidsmeldingen Raak dit aan om uw voorkeurinstellingen voor
meldingsgeluiden in te voeren.
• Lichtmelding
Raak dit aan om uw voorkeursinstellingen voor het
meldingslampje in te voeren.
• Trillen
Schakel het selectievakje in of uit om trillen bij
inkomende berichten in of uit te schakelen.
• Meldingen
Schakel het selectievakje in als u meldingen wilt
groepchats
ontvangen van nieuwe groepchatberichten.
• Privacymodus
Schakel het selectievakje in om de privacymodus
in te schakelen. In deze modus worden de tekst en
verzender van nieuwe berichten niet in meldingen
weergegeven.
Help
• Message+
introductie
• Meer informatie
over Call+
• Hints en tips
opnieuw starten
• Veelgestelde
vragen
• Contact
opnemen
• Algemene
voorwaarden
• Privacybeleid
• Meer apps van
Vodafone

Raak dit aan voor meer informatie over Message+
en alle bijbehorende functies.
Raak dit aan voor meer informatie over wat
Vodafone Call+ kan bieden.
Raak dit aan om te leren hoe u Message+ kunt
gebruiken door alle hints en tips opnieuw weer
te geven.
Raak dit aan om de Veelgestelde vragen te bekijken.
U kunt hier waarschijnlijk het antwoord op uw vraag
vinden.
Raak dit aan om naar de website te gaan om contact
met ons op te nemen.
Raak dit aan om de voorwaarden en bepalingen van
de applicatie te bekijken.
Raak dit aan om het privacybeleid van de applicatie
te bekijken.
Raak dit aan om meer apps van Vodafone te
bekijken.
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4.2

Gmail/E-mail

De eerste keer dat u de telefoon instelt, kunt u selecteren of u een
bestaand Gmail-account wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount
wilt maken.

4.2.1

Gmail

Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt
geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Gmail op
uw telefoon kan automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmailaccount op internet. In tegenstelling tot andere soorten e-mailaccounts
worden elk bericht en de bijbehorende antwoorden in Gmail gegroepeerd
in uw Postvak IN als één conversatie. Alle e-mails worden georganiseerd
met labels in plaats van mappen.
Gmail openen
Raak in het startscherm de tab Applicaties aan om de lijst met applicaties
te openen en raak vervolgens Gmail aan.
Berichten en gesprekken kunnen bij Gmail slechts van één Gmail-account
tegelijkertijd worden weergegeven. Als u meerdere accounts hebt, kunt
u een account toevoegen door het pictogram
aan te raken en
Instellingen te selecteren vanuit het scherm Postvak IN. Raak vervolgens
ACCOUNT TOEVOEGEN aan. Wanneer u klaar bent, kunt u schakelen
tussen accounts door de accountnaam in het scherm van Postvak IN aan
te raken en vervolgens het account te selecteren dat u wilt bekijken.

7 Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u het
pictogram
aanraken en vervolgens Concept opslaan of de toets
Terug aanraken om een kopie op te slaan. Raak om het concept
te bekijken uw accountnaam aan om alle labels weer te geven en
selecteer vervolgens Concepten.
Als u de e-mail niet wilt verzenden of opslaan, raakt u het pictogram
aan en raakt u vervolgens Weggooien aan.
Als u e-mails wilt ondertekenen, raakt u het pictogram
en vervolgens
Instellingen in het scherm Postvak IN aan en selecteert u de
e-mailaccount; vervolgens raakt u Handtekening aan.
Uw e-mails ontvangen en lezen
Wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt, hoort u een beltoon of trilt de
telefoon en wordt het pictogram
op de statusbalk weergegeven.
Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen
weer te geven en raak de nieuwe e-mail aan om deze te bekijken. U kunt
ook het Gmail-label Postvak IN openen en de nieuwe e-mail aanraken
om deze te lezen.
U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, ontvanger, op onderwerp,
enzovoort.
• Raak het pictogram

aan in het scherm Postvak IN.

• Geef in het zoekvak het zoekwoord waarnaar u wilt zoeken op en raak
in het schermtoetsenbord aan.

E-mails opstellen en verzenden

E-mails beantwoorden of doorsturen

1 Raak

• Antwoord

Raak
aan wanneer u een e-mail weergeeft om
een antwoord te sturen.

3 Raak desgewenst het pictogram van het pop-upmenu Cc/Bcc
toevoegen aan om een kopie of blinde kopie van het bericht te
verzenden.

• Allen
beantwoorden

Raak aan en selecteer Allen beantwoorden om
een bericht naar alle personen in de e-mailthread
te verzenden.

4 Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.

• Doorsturen

Raak
aan en selecteer Doorsturen om het
ontvangen bericht door te sturen naar andere
personen.

aan in het scherm Postvak IN.

2 Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld Aan in.

5 Raak het pictogram
aan en selecteer Bestand bijvoegen om een
bijlage toe te voegen.
6 Raak ten slotte het pictogram

aan om te verzenden.
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4.2.2

5

E-mail

Naast uw Gmail-account kunt u ook externe e-mailaccounts configureren
op uw telefoon.
Raak het tabblad Applicaties aan op het startscherm en selecteer
E-mail.
Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren
van een e-mailaccount.
1 Selecteer uw account uit de lijst met suggesties en raak VOLGENDE
aan.
2 Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt
configureren.
3 Raak Volgende aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet
op de telefoon wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u
gevraagd naar het instellingenscherm voor e-mailaccounts te gaan
om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook HANDMATIG
INSTELLEN aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen
voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.

5.1

Agenda, wekker en calculator
Agenda

Gebruik Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort
bij te houden.
Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicaties in het
startscherm aan en raakt u Agenda aan.

5.1.1

Weergave in meerdere modi

Raak de datumtitel aan als u de agendaweergave wilt wijzigen om de
maandweergave te openen of raak
aan en selecteer Planning, dag,
3 dagen, week of maand om een andere weergave te openen. Raak het
pictogram
aan om terug te keren naar de dagweergave.
Maandweergave
Weekweergave
Dagweergave
Planningsweergave

4. Voer uw accountinstellingen in.
5 Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op.
6 Als u nog een e-mailaccount wilt toevoegen, kunt u de toets
en
Instellingen aanraken. Raak Account toevoegen aan om een nieuw
account te maken.
E-mails opstellen en verzenden
1 Raak het pictogram

aan in het scherm Postvak IN.

2 Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld Aan in.
3 Raak zo nodig
achter het veld Aan aan. En raak Cc/Bcc toevoegen
aan om een kopie of blinde kopie van het bericht toe te voegen.

5.1.2

4 Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.

• Raak

5 Raak

• Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak
de hele dag duurt, kunt u Hele dag selecteren.

aan om een bijlage toe te voegen.

6 Raak ten slotte

aan om te verzenden.

7 Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u de toets
en Concept opslaan aanraken of de toets Terug aanraken om een kopie
op te slaan.

Nieuwe afspraken maken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.
aan.

Raak OPSLAAN aan boven aan het scherm als u klaar bent.
Voordat u een afspraak kunt toevoegen, moet u minstens één
Agenda-account toevoegen en een agenda zichtbaar maken.

Een afspraak verwijderen of bewerken
Raak het pictogram
aan om afspraken te wijzigen en raak
VERWIJDEREN aan om een afspraak te verwijderen.
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5.1.3

Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram
voor een aankomende afspraak
als melding op de statusbalk
weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.
Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen
te openen en raak de naam van een afspraak aan om de lijst met
agendameldingen weer te geven.
Raak de terugtoets aan om de herinneringen op de statusbalk en in het
venster Meldingen te laten staan.

5.2

Klok

Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker.
Als u de klok snel wilt weergeven, raakt u de datum en tijd op het
startscherm aan. U kunt ook het tabblad Applicaties op het startscherm
aanraken en vervolgens Klok aanraken.
Raak
aan om een alarm toe te voegen of in te stellen.

5.2.1

Een alarm instellen

Raak in het scherm Klok
aan om het scherm Alarmen te openen;
raak vervolgens
aan om een nieuw alarm toe te voegen. De
volgende opties verschijnen:
• Tijd
• Herhalen
• Beltoon
• Trillen
• Label

Raak de nummers aan om een tijd voor uw alarm
in te stellen.
Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het
alarm moet afgaan.
Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te
selecteren.
Schakel het selectievakje in of uit om trillen in of
uit te schakelen.
Raak dit aan om een naam voor het alarm op te
geven.

Raak een bestaand alarm aan en raak
alarm te verwijderen.

5.2.2

• Eigen
tijdzone

Raak dit aan om de eigen tijdzone in te stellen.

Alarmen
• Stil na

Raak dit aan om in te stellen wanneer het alarm
moet stoppen.
• Sluimerduur
Raak dit aan om de snoozeduur in te stellen.
• Alarmvolume
Raak dit aan om het alarmvolume in te stellen.
• Volumeknoppen Raak dit aan om Sluimeren, Afzetten of Niets
doen als volumeknoppen in te stellen.
• Week starten op Raak dit aan om de eerste dag van een week te
selecteren naar eigen voorkeur vanaf zaterdag,
zondag of maandag.

5.3

Calculator

Met Calculator kunt u veel wiskundige problemen oplossen.
Raak het tabblad Applicaties op het startscherm aan en selecteer
Calculator om de applicatie te openen.
Er zijn twee panelen beschikbaar: het scherm Basis en het scherm
Geavanceerd.
U kunt op een van de volgende twee manieren schakelen tussen de
schermen:
• Raak het basisscherm aan en sleep dit naar links om het scherm
Geavanceerd te openen.
• Of draai het apparaat naar de liggende stand vanuit het basisvenster
om het venster Geavanceerd (1) te openen.
Sleep het scherm naar beneden om de berekeningengeschiedenis te
bekijken.

aan om het geselecteerde

Alarminstellingen aanpassen

Raak de toets
aan in het scherm Alarmen. De volgende opties zijn
beschikbaar in Instellingen:
Klok
• Stijl

Raak dit aan om de stijl Analoog of Digitaal te
selecteren.
• Automatische Schakel het selectievakje in om de thuisklok in te
klok voor thuis stellen als u buitenshuis bent.
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(1)

Als "Instellingen\Weergave\Wanneer het apparaat wordt gedraaid\In
huidige stand blijven” is ingeschakeld, wordt dit item niet weergegeven.

38

6

Verbindingen maken

Uw telefoon kan verbinding met internet maken via GPRS/EDGE/3G/4G
of Wi-Fi.

6.1

Verbinding maken met internet

6.1.1

GPRS/EDGE/3G/4G

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt
geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een
mobiele-netwerkservice: GPRS, EDGE, 3G of 4G.
Als u de netwerkverbinding wilt controleren die u gebruikt, raakt u het
tabblad Applicaties aan in het startscherm en raakt u Instellingen >
Meer > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten of Mobiele
providers aan.
Een nieuw toegangspunt maken
U kunt als volgt een nieuwe mobiele netwerkverbinding toevoegen aan
uw telefoon:
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak Meer > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten aan.
3 Raak vervolgens de toets
voegen.

aan om een nieuw toegangspunt toe te

4 Geef de vereiste gegevens voor het toegangspunt op.
5 Raak de toets

en Opslaan aan als u klaar bent.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk
1 Raak
op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te
gaan. Raak vervolgens Wi-Fi aan.
2 Raak de schakelaar

aan om Wi-Fi in of uit te schakelen.

3 Schakel Wi-Fi in om gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Finetwerken weer te geven in het gedeelte met Wi-Fi-netwerken.
4 Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. U moet
een wachtwoord of andere referenties opgeven als het geselecteerde
netwerk beveiligd is (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen
voor details). Raak wanneer u klaar bent VERBINDEN aan.
Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden
Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmelding hebt ingeschakeld,
wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de
telefoon een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik
valt. De volgende stappen activeren de meldingsfunctie wanneer Wi-Fi
is ingeschakeld:
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak Wi-Fi en de toets
3 Raak de schakelaar

aan, en selecteer Geavanceerd.
aan om deze functie te activeren/deactiveren.

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen
Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken
toevoegen.
op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

Gegevensroaming in-/uitschakelen

1 Raak
gaan.

Tijdens roaming kunt u besluiten verbinding te maken/te verbreken met
een gegevensservice.

2 Raak Wi-Fi en vervolgens

1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak Meer > Mobiele netwerken aan.
3 Raak de schakelaar
schakelen.

aan om gegevensroaming in of uit te

4 Wanneer gegevensroaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds
gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding (zie 6.1.2 Wi-Fi).

6.1.2

Wi-Fi

U kunt verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen
het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart
is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.

aan en selecteer Netwerk toevoegen.

3 Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens
op.
4 Raak OPSLAAN aan.
Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw telefoon automatisch
verbonden met het netwerk wanneer de telefoon zich weer binnen het
bereik van dit netwerk bevindt.
Een Wi-Fi-netwerk vergeten
U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding
maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.
1 Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
2 Houdt in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen
netwerk lang ingedrukt.
3 Raak Netwerk vergeten aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.
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6.2

4 Geef een naam op en raak NAAM WIJZIGEN aan om te bevestigen.

Chrome

Met de Chrome-browser kunt u surfen op internet.
Ga naar het startscherm als u op internet wilt en raak het Chrome
-pictogram aan in het vak Favorieten.
Naar een webpagina gaan
Raak het URL-vak in het scherm Chrome browser aan, geef het adres van
de webpagina op en raak vervolgens
aan om te bevestigen.
Raak dit aan om de gehele inhoud te verwijderen.

Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat
Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u
Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetoothapparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak Bluetooth aan.
3 Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw telefoon wilt
koppelen.
4 U krijgt een pop-upvenster te zien, waarna u KOPPELEN aanraakt om
te bevestigen.
5 Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het
apparaat.
Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan
maken
1 Raak
aan achter de naam van het apparaat waarvan u de koppeling
wilt opheffen.

Raak dit aan om te zoeken naar een
webadres, of om er heen te gaan.

6.3

Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik
waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met
andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te
voeren.
Raak
aan op de balk Snelle instellingen als u deze functie wilt
openen. Het venster Instellingen wordt geopend, raak vervolgens
Bluetooth aan. Uw apparaat en andere beschikbare apparaten worden
op het scherm weergegeven.
Bluetooth inschakelen
1 Raak
op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te
gaan. Raak vervolgens Bluetooth aan.
2 Raak

aan om de functie te activeren/deactiveren.

Als u uw telefoon beter herkenbaar wilt maken, kunt u de telefoonnaam
wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen.
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak VERGETEN aan.

6.4

Aansluiten op een computer via USB

Met de USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden
uitwisselen tussen uw telefoon en uw computer.
Verbinding maken:
• Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan
te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding
dat er een USB-verbinding is gemaakt.
• Open het venster Meldingen en raak USB voor bestandsoverdracht aan.
Kies in het volgende dialoogvenster hoe u bestanden wilt overzetten.
Voordat u MTP (Media Transfer Protocol) gebruikt, moet u
controleren of het stuurprogramma (Windows Media Player 11 of
latere versie) is geïnstalleerd.
De gegevens zoeken die u hebt overgebracht of gedownload naar
de interne opslag:
1 Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan om de lijst met
apps te openen.
2 Raak Bestandsbeheer aan.

2 Raak Bluetooth aan.
3 Raak de toets

aan en selecteer Naam van dit apparaat wijzigen.
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Alle gegevens die u hebt gedownload, worden opgeslagen in
Bestandsbeheer, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en
andere) kunt weergeven, de namen van bestanden kunt wijzigen, apps
op uw telefoon kunt installeren, enzovoort.

6.5 De microSD-kaart veilig verwijderen uit uw
telefoon
De microSD-kaart kan uit uw telefoon worden verwijderd wanneer de
telefoon is uitgeschakeld. Als u de microSD-kaart wilt verwijderen terwijl
de telefoon is ingeschakeld, moet u de opslagkaart eerst ontkoppelen
van de telefoon om te voorkomen dat de opslagkaart beschadigd raakt.
Een microSD-kaart veilig verwijderen
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak Opslag en USB > SD-kaart aan.
3 Raak aan en selecteer Instellingen > Uitwerpen.
naast de SD-kaart aanraken om

U kunt daarnaast het pictogram
deze uit te werpen.

Op beide manieren kunt u de microSD-kaart veilig verwijderen uit de
telefoon.
Een microSD-kaart formatteren
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak Opslag en USB > SD-kaart aan.
3 Raak aan en selecteer Instellingen > Formatteren.
4 Raak

6.6

aan om te bevestigen.

 e mobiele dataverbinding van uw telefoon
D
delen

U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één
computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht
apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon
te maken.
Als u gegevens deelt, kunnen er extra kosten in rekening
worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er
kosten in rekening worden gebracht voor roaming.
De dataverbinding van uw telefoon delen via USB
Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan
te sluiten op een USB-poort van de computer.
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te
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2 Raak Meer > Tethering en draagbare hotspot aan.
3 Raak de schakelaar
of uit te schakelen.

naast USB-tethering aan om deze functie in

De dataverbinding van uw telefoon delen als draagbare Wi-Fihotspot
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak Meer > Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi-hotspot aan.
3 Raak de schakelaar
aan om deze functie te activeren/deactiveren.
De dataverbinding van uw telefoon delen via Bluetooth
1 Raak
op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te
gaan.
2 Raak Meer > Tethering en draagbare hotspot aan.
3 Raak de schakelaar
naast Bluetooth-tethering aan om deze
functie in of uit te schakelen.
De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of uw draagbare
hotspot beveiligen
Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van
het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende
Wi-Fi-netwerk beveiligen.
1 Raak
op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te
gaan.
2 Raak Meer > Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi-hotspot aan.
3 Raak Wi-Fi-hotspot instellen aan om de netwerk-SSID te wijzigen of
uw netwerkbeveiliging in te stellen.
4 Raak OPSLAAN aan.

6.7

 erbinding maken met virtuele
V
privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met
de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten
dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door
ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers
toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich
niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een
draadloos netwerk.
Een VPN toevoegen
1 Raak
op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te
gaan.
2 Raak Meer > VPN aan en raak vervolgens aan.
3 Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elk
component van de VPN te configureren.
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4 Raak OPSLAAN aan.
Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN.
Voordat u een VPN toevoegt, moet u een patroon, PIN-code of
wachtwoord voor schermvergrendeling voor uw telefoon
instellen.
Verbinding maken/verbreken met een VPN
Verbinding maken met een VPN:
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak Meer > VPN aan.
3 De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak het VPN
aan waarmee u verbinding wilt maken.

8
8.1

Multimedia-applicaties
Camera

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera om foto's te maken
en video's op te nemen.
Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de
lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig
beïnvloedt.
Raak het camerapictogram
in het vak Favorieten op uw startscherm
aan om een foto te nemen wanneer uw telefoon actief is.
Als de telefoon is vergrendeld, drukt u twee keer op het onderste
gedeelte van de volumetoets of drukt u op de aan/uit-toets en veegt u
het camerapictogram naar links om de camera te openen.

4 Geef in het geopende dialoogvenster alle gevraagde gegevens op en
raak VERBINDEN aan.
Verbinding verbreken:
• Open het venster Meldingen en raak de resulterende melding voor de
verbroken verbinding met VPN aan.
Een VPN bewerken/verwijderen
Een VPN bewerken:
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

Raak dit aan om te schakelen
tussen de camera aan de
voorzijde en de camera aan de
achterzijde.

Raak dit
aan om
instellingen te
openen.

Raak dit aan om de nachtmodus
in of uit te schakelen.

Raak dit aan
om de HDRfunctie in of uit
te schakelen.

Knijp samen of spreid om in of
uit te zoomen, of dubbeltik om
de zoomregelaar weer te geven.
Veeg om naar de
cameramodus over
te schakelen vanuit
Handmatig, Auto of Pano.

2 Raak Meer > VPN aan.
3 De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak
naast het VPN dat u wilt bewerken.

aan

4 Wanneer u klaar bent, raakt u OPSLAAN aan.
Verwijderen:
Raak aan naast het VPN dat u wilt verwijderen en raak VERGETEN aan
in het dialoogvenster dat wordt geopend.

7

Google Play Store

(1)

Raak dit aan om
afbeeldingen of
video's weer te
geven die u hebt
gemaakt.

Raak dit aan om te wisselen
naar de videorecorder.
Raak dit aan om een foto te maken.

Een foto maken
Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het voorwerp of
landschap in de beeldzoeker en raak
aan om de foto te maken. De
foto wordt automatisch opgeslagen.

Google Play Store is een online softwarewinkel waar u applicaties en
games kunt downloaden die u kunt installeren op uw Android-telefoon.

Een video opnemen

Raak in het startscherm het tabblad Applicaties aan en raak Play Store
aan.

Raak
aan om de opname te stoppen. De video wordt automatisch
opgeslagen.

Raak de toets aan en selecteer Help en feedback om naar de Helppagina van Google Play Store te gaan voor meer informatie over deze
functie.

Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u
hebt gemaakt
• Raak de afbeelding linksonder in het scherm aan om de foto die u hebt
genomen, snel te bekijken.

(1)

Afhankelijk van uw land en provider.
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Raak

rechtsonder in het scherm aan om een video op te nemen.
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• Raak het pictogram
en vervolgens Gmail, Bluetooth, MMS
enzovoort aan om de door u gemaakte foto of video te delen.
• Raak de Terug-toets aan om terug te keren naar de Camera of
Camcorder.

8.2

8.1.1

Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak Galerij aan
om uw foto's te openen.

Instellingen in instelmodus

Voordat u een foto maakt/een video opneemt, raakt u het pictogram
aan om een aantal instellingen aan te passen in de kadermodus.

Galerij

Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en
video's kunt afspelen.

Raak dit aan om foto's te selecteren om weer te geven

Opnamemodus voor camera
Raak het pictogram
aan om de camera-instellingen te openen. U
kunt een keuze maken uit de onderstaande opties:
Foto
• Fotogrootte
Raak dit aan om de fotogrootte te selecteren.
(achterzijde/
voorzijde)
• Raster
Raak de schakelaar aan om het raster in het
camerascherm in te stellen/te annuleren.
Video
• Videokwaliteit Raak dit aan om Full HD, HD of VGA voor de
(achterzijde/
videokwaliteit te selecteren.
voorzijde)
• BeeldstabilisatorRaak de schakelaar aan om de beeldstabilisatorfunctie in of uit te schakelen.
Algemeen
• Opslag
Raak dit aan om Telefoon of SD-kaart voor de
opslag van foto's/video's te selecteren.
• GPS-tagging
Raak de schakelaar aan om de GPS-tagging-functie
in of uit te schakelen.
• Sluitergeluid
Raak de schakelaar aan om het sluitergeluid
tijdens het nemen van foto's in of uit te schakelen.
• Herstel
Raak dit aan om de camera naar de
standaardinstelling fabrieksinstellingen terug te zetten.
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Raak dit aan om galerij-opties te openen

Raak de foto aan om deze uit te
spreiden

Schuif naar boven of beneden om
meer albums te bekijken

Een foto weergeven/een video afspelen
Foto's en video's worden weergegeven in albums in Galerij.
• Raak een album aan. Alle foto's of video's worden op het scherm
weergegeven.
• Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen.
• Schuif deze naar links/rechts om een vorige/volgende foto/video te
bekijken.
Werken met foto's
U kunt werken met foto's door ze te draaien of bij te snijden, te delen met
vrienden, in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort.
Zoek de foto waarmee u wilt werken en raak de foto aan in het volledige
fotoscherm. Schuif de pictogrambalk eronder naar links of rechts en
selecteer een foto, raak het pictogram
aan om de foto te delen,
het pictogram voor bewerken
om de foto te bewerken en raak het
pictogram
aan om de foto te verwijderen.
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Raak dit aan de beschikbare opties te weergeven.

8.3

Muziek afspelen

U kunt muziekbestanden afspelen die op de microSD-kaart in uw
telefoon zijn opgeslagen (als er een is geïnstalleerd). Muziekbestanden
kunnen worden gedownload van de computer naar de microSD-kaart
met een USB-kabel.
Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak Muziek
afspelen aan om uw muziek af te spelen.
Raak dit aan om de foto te delen
via de geselecteerde apps
Raak dit aan om de foto te bewerken.

Raak
aan bij fotoweergave op het volledige scherm om een foto
te bewerken.

Raak de toets
aan en kies Muziekbibliotheek. Er worden vijf
categorieën weergegeven waarin alle nummers zijn ingedeeld:
AFSPEELLIJSTEN, GENRES, ARTIESTEN, ALBUMS en NUMMERS.
Veeg naar links/rechts om alles weer te geven. Raak SHUFFLE ALLES
aan om alle nummers in de categorie NUMMERS in de shufflemodus
af te spelen.

8.3.1

Muziek afspelen

Raak een nummer aan om dit af te spelen.
Raak dit aan om muziek te zoeken
Raak dit aan om Nu luisteren,
Muziekbibliotheek of Winkelen te selecteren
Raak dit aan om de huidige afspeellijst in de
shufflemodus af te spelen (tracks worden
in willekeurige volgorde afgespeeld)

Raak dit aan om effecten in te stellen, zoals stomp, vintage,
zwart-wit, bleek, enzovoort.
Raak dit aan om een frame toe te voegen.

Raak dit aan om het afspelen te
onderbreken/hervatten

Raak de toets

aan om naar Instellingen te gaan.

Raak dit aan voor het Bijsnijden, Rechtzetten, Draaien of
Spiegelen van de foto of om te Tekenen op de foto.
Raak dit aan om Automatische kleur, Belichting,
Vervloeien, enzovoort in te stellen.
Het bijsnijdkader wordt in het midden van de foto weergegeven
wanneer u de bijsnijdmodus activeert. Selecteer het bij te
snijden deel en raak aan om te bevestigen en voor Opslaan
of raak aan om af te sluiten zonder opslaan.
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ALGEMEEN
Google-account
Uw apparaat
Equalizer

Raak dit aan om een account te kiezen.
Raak dit aan voor toegang tot muziek op maximaal
10 apparaten.
Raak dit aan om naar de audio-instellingen te gaan.

ONTWIKKELAAR
Opensourcelicenties
Versie

Raak dit aan om de met de app meegeleverde
licenties te lezen.
Controleer welke versie van Muziek u hebt.

Bij het afspelen van nummers met Muziek kunt u nog steeds
nummers pauzeren, afspelen of overslaan als uw scherm is
vergrendeld.
Aanraken wanneer een nummer is gemarkeerd om de volgende opties
te weergeven:
Volgende afspelen Raak dit aan om het volgende nummer af te spelen.
Toevoegen aan
Raak dit aan om het nummer in de wachtrij te
wachtrij
plaatsen.
Toev. aan
Raak dit aan om dit aan een afspeellijst toe te
afspeellijst
voegen.
Ga naar artiest
Raak dit aan om naar een artiest te gaan.
Ga naar album
Raak dit aan om naar een album te gaan.
Verwijderen
Raak dit aan om het nummer te verwijderen.

8.4

9

Google Maps

9.1

Mijn locatie ophalen

9.1.1

GPS inschakelen

De GPS-ontvanger (Global Positioning System) van uw telefoon activeren:
1 Raak
gaan.

op de balk Snelle instellingen aan om naar Instellingen te

2 Raak Locatie aan.
3 Schuif de schakelaar

9.1.2

om de locatie in te schakelen.

Google Maps openen en Mijn locatie weergeven

Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak Maps aan.
Raak het pictogram

op de kaart aan om Mijn locatie weer te geven.

De kaart centreert op een blauwe stip. Uw daadwerkelijke positie bevindt
zich bij de blauwe stip.

Videospeler

Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan, raak vervolgens
Videospeler aan om een video af te spelen.
Videospeler is een kleine ingebouwde videospeler waarin al uw video's
worden weergegeven.
Raak een item aan in de lijst om het af te spelen. Raak tijdens het
afspelen een punt op de tijdlijn aan om hier naartoe te gaan en vanaf
hier verder af te spelen.
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Als u de kaart wilt verplaatsen, sleept u de kaart met uw vinger.
Als u wilt in- of uitzoomen op een kaart, knijpt u uw vingers samen en
spreidt u deze. U kunt ook in-/uitzoomen door te dubbeltikken op een
locatie op het scherm.
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9.2

Een locatie zoeken

9.5

 en routebeschrijving voor autorijden,
E
openbaar vervoer of lopen ophalen

9.5.1

Voorgestelde routes voor uw reis ophalen

Geef in het zoekvak een adres, plaats of lokaal bedrijf op.
Raak het zoekpictogram aan om te zoeken, waarna na enkele
ogenblikken de zoekresultaten als rode stippen op de kaart worden
weergegeven. U kunt er één aanraken om een label weer te geven.

Raak het pictogram

aan in het scherm Maps.

1 Raak de invoerbalk aan om uw beginpunt te bewerken door een adres
in te voeren of een opgeslagen item te selecteren.
2 Voer dezelfde handeling uit voor het eindpunt.
3 Raak
Raak dit aan om meer informatie weer te geven.

aan om de routebeschrijving om te keren.

4 Selecteer vervolgens een vervoersmodus: autorijden, openbaar
vervoer of lopen.
5 Raak Route-opties aan om Snelwegen vermijden of Tolroutes
vermijden of Veerdiensten vermijden te selecteren.

Schuif naar links of rechts om
meer zoekresultaten te bekijken

9.3

6 Er wordt een aantal voorgestelde routes in een lijst weergegeven.
Raak een van de routes aan om de bijbehorende gedetailleerde
aanwijzingen weer te geven.

Een locatie opslaan

Net zoals u een bladwijzer aan een webpagina op internet kunt
toevoegen, kunt u posities op de kaart opslaan voor later gebruik. Raak
het rode keuzepictogram aan om het menu bij de locatie te openen.
Raak daarna het pictogram OPSLAAN
aan om op te slaan.
Houd de locatie op het scherm lang ingedrukt om een nieuw pictogram
te maken als er nog geen pictogram is op de locatie die u wilt opslaan.

9.4

Street View openen voor een locatie

1 Houd een locatie lang ingedrukt om het adres aan de onderkant van
de kaart weer te geven.
2 Sleep het detailscherm omhoog om u aan te melden en offline op te
slaan.
3 Raak het pictogram
geven.

aan om een Street View-miniatuur weer te
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10
10.1

Overig

10.3

Bestandsbeheer

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicaties in het
startscherm aan en raakt u Bestandsbeheer aan.
Bestandsbeheer werkt met zowel een microSD-kaart en interne opslag.
Met Bestandsbeheer worden alle gegevens op de microSD-kaart en de
interne opslag weergegeven, waaronder applicaties, mediabestanden,
video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere
gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

Radio

Uw telefoon beschikt over een radio (1). U kunt de applicatie gebruiken als
een gewone radio met voorkeurszenders of met gelijktijdige informatie
over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die
de Radio-tekst dienst aanbieden.
Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak Radio aan
als u naar de radio wilt luisteren.
Sluit een headset aan om naar de radio te luisteren. De headset wordt als
antenne voor de radio gebruikt.

Wanneer u een applicatie downloadt van de pc naar de microSD-kaart,
kunt u de applicatie opzoeken in Bestandsbeheer en deze vervolgens
aanraken om de applicatie op uw telefoon te installeren.

Raak dit aan om de huidige station
aan uw favorieten toe te voegen of om
het uit uw favorieten te verwijderen.
Raak dit aan om naar de vorige zender te gaan

Met Bestandsbeheer kunt u de volgende algemene bewerkingen zeer
efficiënt uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergeven,
naam wijzigen, kopiëren, verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.

10.2

Raak dit aan om 0,1 MHz omlaag te gaan
Houd dit lang ingedrukt om naar de dichtstbijzijnde
zender met een lagere frequentie te zoeken
Raak dit aan om 0,1MHz omhoog te gaan

Geluidsrecorder

Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak
Geluidsrecorder aan om een geluid of spraakmemo op te nemen.

Raak dit aan om naar de volgende zender te gaan

Beschikbare opties:
• Zender opslaan De zender waarop momenteel is afgestemd
opslaan in de zenderlijst.
• Zenders scannen Raak dit aan om zenders te scannen.
• Verwijderen
De zender verwijderen.
• Frequentie
De frequentie handmatig invoeren.
invoeren
• Zenderinfo
Schakel het selectievakje in om de zenderinformatie
weer te geven.
• Afsluiten
Schakel de radio uit en sluit de radioapplicatie.

(1)
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De kwaliteit van het radiogeluid is afhankelijk van de ontvangst-mogelijkheden
op de plaats waar u bent.
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11

11.1.5 Meer > NFC

Instellingen

Sleep het venster Meldingen twee keer omlaag en raak vervolgens het
pictogram Instellingen
aan om de Instellingen te openen.

11.1

Draadloos en netwerken

11.1.1 Wi-Fi
Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen zonder uw SIM-kaart te gebruiken
wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt.
U hoeft alleen het Wi-Fi-scherm te openen en een toegangspunt te
configureren om uw telefoon te verbinden met het draadloze netwerk.
Zie het gedeelte "6.1.2 Wi-Fi" voor gedetailleerde instructies voor het
gebruik van Wi-Fi.

11.1.2 Bluetooth
Via Bluetooth kan uw telefoon over korte afstand gegevens (video's,
afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een andere Bluetoothapparaat (telefoon, computer, printer, headset, carkit en meer).
Zie "6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten" voor meer
informatie over Bluetooth.

11.1.3 Datagebruik
Door de schakelaar
uitschakelen.

aan te raken kunt u mobiele gegevens in-/

Raak de schakelaar Mobiele gegevenslimiet instellen aan en sleep
de lijnen voor het limiet en voor waarschuwingen om de maximale
hoeveelheid mobiele data die u wilt gebruiken aan te geven. Uw mobiele
gegevensverbinding wordt verbroken wanneer de opgegeven limiet is
bereikt. U kunt ook kiezen voor een cyclus van gegevensgebruik om
de statistieken en de gerelateerde applicaties van de door uw telefoon
gebruikte gegevens weer te geven.
Raak het pictogram aan, waarna u meer instellingen met betrekking tot
uw gegevensgebruik kunt weergeven.
	Het gegevensgebruik wordt door uw telefoon gemeten, maar
uw provider kan tot een andere telling komen.

11.1.4 Meer > Vliegtuigmodus
Gebruik Meer > Vliegtuigmodus om in één keer alle draadloze
verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

Raak de schakelaar
aan om gegevens uit te wisselen wanneer het
apparaat een ander apparaat aanraakt.

11.1.6 Meer > Android Beam
Wanneer NFC ingeschakeld staat, kan deze app-inhoud naar een ander
apparaat verzenden.

11.1.7 Meer > Tethering en draagbare hotspot
Met deze functie kunt u de mobiele dataverbinding van uw telefoon
delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (zie 6.6 De mobiele
dataverbinding van uw telefoon delen).

11.1.8 Meer > VPN
Een mobiel virtueel privénetwerk (mobiel VPN of mVPN) voorziet mobiele
apparaten van toegang tot netwerkbronnen en softwaretoepassingen in
hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze
of bedrade netwerken. Mobiele VPN's worden gebruikt in omgevingen
waarin werknemers toepassingssessies altijd en gedurende de hele
werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt
via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt
of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de
accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen
niet doorstaan, omdat de netwerktunnel wordt verstoord, waardoor de
verbinding van applicaties kan worden verbroken, er een time-out of
storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.
Zie "6.7 Verbinding maken met virtuele privénetwerken" voor meer
informatie over VPN.

11.1.9 Meer > Mobiele netwerken
• Gegevensroaming
Raak de schakelaar aan om tijdens roaming verbinding te maken met
gegevensservices.
• Voorkeursnetwerktype
Raak dit aan om het voorkeursnetwerktype in te stellen.
• Namen toegangspunten
Met dit menu kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren.
• Mobiele providers
Raak dit aan om een netwerkprovider te selecteren.

U kunt de vliegtuigmodus ook selecteren in de telefoonopties als u op
de Aan/uit-toets drukt.
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11.2

Apparaat

• Niet storen

11.2.1 Weergave
• Startscherm

Raak dit aan om de functie voor het starten van
een favoriete app door naar rechts te vegen in te
schakelen.
Raak dit aan om de gewenste app te selecteren.

• Favoriete
startschermapplicatie
• Snelkoppelingen Raak dit aan om de snelkoppelingen die u op het
op
vergrendelscherm wilt weergegeven, te selecteren.
vergrendelscherm
• Schermmodus Raak dit aan om de schermmodus in te stellen.
• Helderheidsniveau Raak dit aan om de helderheid van het scherm aan
te passen.
• Aanpasbare
Raak dit aan om het helderheidsniveau te
helderheid
optimaliseren op basis van het beschikbare licht.
• Achtergrond
Raak dit aan om de achtergrond in te stellen.
• Slaapstand
Raak dit aan om de schermtime-out in te stellen.
• Dagdroom
Raak dit aan om dagdromen in te stellen.
• Knipperen
Raak dit aan om het knipperende meldingslampje
meldingslampje in te schakelen.
• Lettergrootte
Raak dit aan om de lettergrootte in te stellen.
• Wanneer het
Raak dit aan om in te stellen of de inhoud van het
apparaat wordt scherm moet worden gedraaid of in staande stand
gedraaid
moet blijven.
• Casten
Raak dit aan om casten te activeren.

Raak dit aan om de voorkeurs-apps voor de
meldingsmachtiging te selecteren of de
automatische regels te personaliseren.
• Beltoon telefoon Raak dit aan om uw standaardbeltoon voor
inkomende oproepen in te stellen.
• Standaardbeltoon Raak dit aan om de standaardbeltoon voor
voor meldingen meldingen in te stellen.
• Andere geluiden Raak dit aan om tonen voor het toetsenblok,
geluiden
voor
schermvergrendeling,
aanraakgeluiden en trillen bij aanraken in te stellen.
Melding
• Bij vergrendeld Raak dit aan om te selecteren of alle inhoud van
apparaat
meldingen wordt weergegeven of helemaal geen
meldingen worden weergegeven wanneer het
apparaat is vergrendeld.
• App-meldingen Raak dit aan om app-meldingen in te stellen.
Geavanceerd
• Toegang tot
meldingen
• Toegang tot Niet
storen

Raak dit aan om de meldingstoehoorders weer
te geven.
Raak dit aan om de apps te bekijken die om toegang
tot Niet storen hebben gevraagd.

11.2.3 Apps

Gebruik de geluidsinstellingen om beltonen te configureren voor
verschillende gebeurtenissen en omgevingen.

U kunt de instellingen bij Apps gebruiken om details weer te geven over
de applicaties die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, de bijbehorende
gegevens te beheren, de applicaties geforceerd te stoppen en in te
stellen of de installatie is toegestaan van applicaties die u downloadt van
websites en vanuit e-mail.

Geluid

11.2.4 Opslag en USB

• Mediavolume

Schuif om het volume van muziek, video, games,
enzovoort aan te passen.
• Alarmvolume
Schuif om het volume van uw alarmen aan te
passen.
• Beltoonvolume Schuif om het volume van uw beltonen, meldingen
en waarschuwingen aan te passen.
• Ook trillen voor Raak dit aan om de telefoon te laten trillen voor
oproepen
inkomende oproepen.

Gebruik deze instellingen om de totale en beschikbare ruimte op uw
telefoon en op uw microSD-kaart bij te houden, om uw microSD-kaart te
beheren of om, zo nodig, de telefoon opnieuw in te stellen (waarbij al uw
persoonlijke gegevens worden gewist).
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11.2.2 Geluid en meldingen

Interne opslag
Dit menu geeft de interne opslagcapaciteit van uw telefoon. De
beschikbare ruimte wordt in groen weergegeven, wat de interne
opslagcapaciteit van uw telefoon aangeeft die wordt gebruikt door
het besturingssysteem, de onderdelen, applicaties (inclusief door u
gedownloade applicaties), permanente en tijdelijke gegevens.

Draagbare opslag

11.3.2 Beveiliging

Hiermee wordt de hoeveelheid ruimte weergegeven op een microSDkaart die in de telefoon is geïnstalleerd en de hoeveelheid die u kunt
gebruiken om foto's, video's, muziek en andere bestanden op te slaan.
U kunt SD-kaart aanraken om de functie te openen en voor meer
informatie.

• Geen

11.2.5 Accu
In het accuscherm kunt u de gebruiksgegevens bekijken vanaf het
tijdstip waarop u het laatst de telefoon op een voedingsbron hebt
aangesloten. Het scherm geeft ook de accustatus aan en hoelang deze is
gebruikt sinds deze is opgeladen. Raak een categorie aan om informatie
weer te geven over het specifieke stroomverbruik.

Schermvergrendeling

• Vegen
• Patroon
• PIN
• Wachtwoord

Raak dit aan om beveiliging voor
schermontgrendeling uit te schakelen.
Raak dit aan om de ontgrendelingsmodus Schuiven
in te schakelen.
Raak dit aan om een patroon te tekenen om het
scherm te ontgrendelen.
Raak dit aan om een numerieke PIN in te voeren om
het scherm te ontgrendelen.
Raak dit aan om een wachtwoord op te geven om het
scherm te ontgrendelen.

U kunt bij Weergave het stroomverbruik aanpassen via de helderheid en
slaapstand van het scherm.

Bericht vergrendelscherm

11.2.6 Geheugen

Raak dit aan om het bericht op het vergrendelscherm wordt
weergegeven, in te voeren.

U kunt in het geheugenscherm het totale en het beschikbare geheugen
op uw telefoon bekijken, inclusief het gemiddelde voor elke applicatie
gebruikte geheugen.

Slimme vergrendeling
U moet eerst een schermvergrendeling instellen als u deze functie
inschakelt.

11.2.7 Gebruikers

Telefoon versleutelen

Raak dit aan om een eigenaars- en gastaccount voor het apparaat in te
stellen.

Uw telefoon is standaard gecodeerd.

11.2.8 Tikken en betalen

Kies een SIM-kaart die u wilt configureren.

U kunt met het apparaat betalen met slechts één tik zodat u zich geen
zorgen hoeft te maken als u geen contant geld hebt.

Schakel het selectievakje SIM-kaart vergrendelen in om de SIM-kaart
met een PIN-code te vergrendelen.

11.3

Raak SIM PIN wijzigen aan om de PIN-code te wijzigen.

Persoonlijk

SIM-kaart vergrendelen

Wachtwoorden zichtbaar maken

11.3.1 Locatie
Modus

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden weer te geven terwijl
u typt.

Een modus kiezen voor locatietoegang.

Apparaatbeheerders

• Grote
GPS, Wi-Fi, Bluetooth of mobiele netwerken
nauwkeurigheid gebruiken om locatie vast te stellen.
• Accubesparing Wi-Fi, Bluetooth of mobiele netwerken gebruiken
om locatie vast te stellen.
• Alleen apparaat GPS gebruiken om locatie vast te stellen.

Raak dit aan om apparaatbeheerders weer te geven of te deactiveren.
Onbekende bronnen
Schakel het selectievakje in om toe te staan dat applicaties die u hebt
gedownload van websites, uit e-mail of andere locaties dan Play Store,
worden geïnstalleerd.
Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u
applicaties alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Google
Play Store.
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Opslagtype

Spellingcontrole

Dit geeft het opslagtype van uw apparaat weer.
Vertrouwde certificaatgegevens

Schakel dit selectievakje in om automatische woordsuggestie in te
schakelen.

Raak dit aan om vertrouwde CA-certificaten weer te geven.

Persoonlijk woordenboek

Installeren vanaf SD-kaart
Raak dit aan om gecodeerde certificaten te installeren vanaf de microSDkaart.

Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd
aan het woordenboek. Raak een woord aan om het te bewerken of te
verwijderen. Raak de toets voor toevoegen (+) aan om een woord toe
te voegen.

Certificaatgegevens wissen

Huidige toetsenbord

Raak dit aan om alle certificaten te verwijderen.

Raak dit aan om een standaard invoermethode te selecteren.

Vertrouwde agents

Android-toetsenbord

Raak dit aan om vertrouwde agents weer te geven of te deactiveren.

• Taal

Scherm vastzetten

Raak dit aan om de invoertaal en -methode in te stellen.

Raak dit aan om scherm vastzetten in te stellen.

• Voorkeuren

Apps met gebruikstoegang

Raak dit aan om uw typvoorkeuren te selecteren, zoals automatische
hoofdletters, dubbele spaties, punten, trillen bij toets indrukken,
enzovoort.

Raak dit aan om app-toegang in te stellen.

11.3.3 App-machtigingen
Raak dit aan om app-machtigingen te bekijken of wijzigen.

11.3.4 Accounts
Gebruik de instellingen om e-mailaccounts en andere ondersteunde
accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze
instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties
gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun
eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens
kunnen synchroniseren.
Account toevoegen
Raak dit aan om een account voor de geselecteerde app toe te voegen.

11.3.5 Google
Deze telefoon geeft u instellingenopties voor Google-account en services.

11.3.6 Taal en invoer
Gebruik de instellingen bij Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw
telefoon te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren.
U kunt tevens instellingen voor gesproken invoer en de snelheid van de
aanwijzer configureren.

• Weergave en indelingen
Raak dit aan om het gewenste toetsenbordthema en de aangepaste
invoerstijlen te selecteren.
• Typen met gebaren
Raak dit aan om typen met gebaren in te stellen, zoals Typen met gebaar
inschakelen, Dynamisch zwevend voorbeeld, enzovoort.
• Tekstcorrectie
Raak dit aan om verschillende opties weer te geven die handig zijn
voor tekstindeling, zoals Automatische correctie waarmee verkeerd
gespelde woorden automatisch worden aangepast, Correctiesuggesties
weergeven waarmee voorgestelde woorden worden weergegeven
tijdens het typen, enzovoort.
• Geavanceerd
Raak dit aan om meer geavanceerde instellingen voor het Googletoetsenbord weer te geven, zoals Toetspop-up afsluitvertraging,
Trillingsduur toetsdruk instellen, enzovoort.
Google Spraakgestuurd typen
Raak dit aan om de instellingen voor Google Spraakgestuurd typen te
configureren.

Taal
Raak dit aan om de gewenste taal en regio te selecteren.
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Tekst-naar-spraak-uitvoer

Terugzetten van netwerkinstellingen

• Voorkeursengine

Raak de knop INSTELLINGEN RESETTEN aan en houd deze ingedrukt
om alle netwerkinstellingen, inclusief Wi-Fi, mobiele data en Bluetooth,
opnieuw in te stellen.

Raak dit aan om de tekst-naar-spraak-engine van uw voorkeur te kiezen,
raak het pictogram
aan om meer keuzes weer te geven voor elke
engine.
• Spreeksnelheid
Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren
hoe snel de synthesizer moet spreken.
• Luisteren naar een voorbeeld
Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te
spelen, met uw huidige instellingen.
• Status van standaardtaal
Raak aan om de status van de standaardtaal weer te geven.
Snelheid van aanwijzer
Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de
aanwijzersnelheid kunt wijzigen; raak OK aan om te bevestigen.

11.3.7 Back-up maken en resetten
Back-up van mijn gegevens maken
Schakel het selectievakje in om met uw Google-account een back-up
van de instellingen van uw telefoon en andere applicatiegegevens
te maken op de servers van Google. Als u uw telefoon vervangt,
worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt
gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich voor het
eerst aanmeldt met uw Google-account. Als u deze optie inschakelt,
wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens
gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met
geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord
hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen
die u hebt geconfigureerd met de applicatie Instellingen. Als u deze
optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen
stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de
servers van Google.

Terugzetten naar fabrieksinstelling
Hiermee worden al uw persoonlijke gegevens in de interne
telefoonopslag gewist, inclusief informatie over uw Google-account,
eventuele andere accounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en
eventueel gedownloade applicaties. Als u de telefoon opnieuw instelt,
worden eventuele systeemupdates die u hebt gedownload of bestanden
op uw microSD-kaart, zoals muziek of foto's, niet verwijderd. Als u de
telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde
soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.
Als u de telefoon niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen
terugzetten met behulp van de hardwaretoetsen. Druk de toets Volume
omhoog en de aan/uit-toets tegelijk in tot de schermverlichting gaat
branden.

11.4

Systeem

11.4.1 Datum en tijd
Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te
passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.
Automatische datum en tijd
Raak dit aan om Netwerktijd gebruiken of Uit te selecteren.
Automatisch tijdzone
Raak dit aan om de door het netwerk geleverde tijdzone te gebruiken. Of
schakel het uit om alle waarden handmatig in te stellen.
Datum instellen
Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de
telefoon handmatig kunt instellen.
Tijd instellen

Back-upaccount

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdsaanduiding
van de telefoon handmatig kunt instellen.

Raak dit aan om een back-upaccount in te stellen.

Tijdzone selecteren

Automatisch terugzetten

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van
de telefoon kunt instellen.

Inschakelen om de back-up van uw instellingen of andere gegevens
terug te zetten wanneer u een applicatie opnieuw installeert.

24-uurs klok gebruiken
Raak dit aan om het weergeven van de tijd in de 24-uurs notatie in of
uit te schakelen.
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Datumnotatie selecteren

Tekst-naar-spraak-uitvoer

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor
het weergeven van een datum kunt selecteren.

Raadpleeg eerst "Voorkeursengine/Spreeksnelheid/Luisteren naar een
voorbeeld/Status van standaardtaal".

11.4.2 Toegankelijkheid

Vertraging voor blijven aanraken

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele
invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de
telefoon hebt geïnstalleerd.
TalkBack
Raak dit aan om TalkBack in of uit te schakelen.
Toegang via schakelaar
Raak dit aan om de toegang met toetscombinaties in/uit te schakelen.

Raak dit aan om de vertragingstijd voor blijven aanraken aan te passen.
Met deze functie kunt u instellen hoe lang u uw telefoon moet aanraken
voordat dit wordt geregistreerd.
Kleurinversie
Raak de schakelaar aan om kleurinversie in of uit te schakelen.
Kleurcorrectie
Raak dit aan om kleurcorrectie in of uit te schakelen.

Ondertiteling

11.4.3 Afdrukken

Raak aan om bijschriften voor het telefoonscherm in of uit te schakelen.

Uw telefoon ondersteunt draadloos afdrukken met ingeschakelde
printers en online services.

Vergrotingsgebaren
Raak dit aan om de functie voor in-/uitzoomen activeren/deactiveren
door drie keer op het scherm te tikken, in of uit te schakelen.
Grote tekst
Raak de schakelaar aan om de tekst op het scherm te vergroten.
Tekst met hoog contrast

11.4.4 Regelgeving en veiligheid
Raak dit aan om informatie over regelgeving en veiligheid, inclusief
productmodel, naam van fabrikant, weer te geven.

11.4.5 Over de telefoon

Raak de schakelaar aan om tekst met hoog contrast in of uit te
schakelen.

Hier vindt u informatie over dingen, van Juridische informatie,
Modelnummer, Android-versie, Basisbandversie, Kernel-versie en Buildnummer tot de onderstaande items:

Aan/uit-knop beëindigt oproep

Software-updates

Raak de schakelaar aan om de Aan/uit-knop beëindigt oproep in of uit
te schakelen.

Raak dit aan om te controleren op systeemupdates.

Scherm automatisch draaien
Raak de schakelaar aan om de functie Scherm automatisch draaien in
of uit te schakelen.
Wachtwoorden voorlezen
Raak de schakelaar aan om wachtwoorden te laten voorlezen of te
dempen terwijl u typt.

Status
Hier vindt u de status van: de accu, de acculading, SIM-status, IP-adres,
enzovoort.
Juridische informatie
Raak dit aan om juridische informatie weer te geven.

Help-tips
Raak de schakelaar aan om help-tips in of uit te schakelen.
Snelkoppeling voor toegankelijkheid
Raak dit aan om het activeren/deactiveren van toegankelijkheidsfuncties
in of uit te schakelen.
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12

 e software van uw telefoon
D
bijwerken

U kunt met het programma FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade de
software van uw telefoon bijwerken.
Als u Software-updates wilt openen, raakt u Instellingen > Over de
telefoon > Software-updates aan. Raak Controleren op updates aan
en de telefoon zoekt naar de nieuwste software. Als u het systeem wilt
bijwerken, raakt u DOWNLOADEN aan. Nadat het downloaden is voltooid,
raakt u INSTALLEREN aan om de upgrade te voltooien. Uw telefoon
beschikt nu over de nieuwste versie van de software.
U moet de dataverbinding inschakelen voordat u zoekt naar updates.
Instellingen voor automatische controle interval en herinnering voor
upgrades zijn ook beschikbaar wanneer u de telefoon opnieuw instelt.
Als u automatisch controleren hebt geselecteerd en de nieuwe versie
door het systeem wordt ontdekt, wordt het pictogram
weergegeven
op de statusbalk. Raak de melding aan om de Software-updates
rechtstreeks weer te geven.
Tijdens downloaden of bijwerken via FOTA moet u de
standaardopslaglocatie niet wijzigen, anders kunnen er fouten
optreden bij het vinden van de juiste updatepakketten.
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Informatie over
productveiligheid

Pictogrammen en grafische symbolen
Lees de Veiligheids- en garantieinformatiegids
Niet gebruiken tijdens het tanken
Niet gebruiken tijdens het rijden
Dit apparaat kan een fel of knipperend licht produceren
Wanneer u de telefoon gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u
deze minimaal 10 mm van uw hoofd of lichaam vandaan houdt
Niet weggooien in een vuur
Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar veroorzaken
Vermijd contact met magnetische voorwerpen
Dit apparaat kan een hard geluid produceren
Vermijd extreme temperaturen
 p afstand houden van pacemakers en andere persoonlijke
O
medische apparaten
Vermijd contact met vloeistof, houd het apparaat droog
 itschakelen wanneer dit aangegeven wordt in ziekenhuizen
U
en medische faciliteiten
Probeer het niet uit elkaar te halen
Uitschakelen wanneer dit aangegeven wordt in vliegtuigen
en luchthavens
Vertrouw niet op dit apparaat voor noodcommuniatie
Schakel het uit in explosieve omgevingen
Gebruik alleen toegestane accessoires
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Informatie over productveiligheid
Blootstelling aan straling
Algemene verklaring over straling
Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Wanneer het apparaat
aanstaat, ontvangt en zendt het straling. Wanneer u communiceert
met uw telefoon, beheert het systeem dat uw gesprek behandelt het
energieniveau waarop uw telefoon zendt.
Specific Absorption Rate (SAR)
Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat
is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling
aan radiogolven (straling) die worden aanbevolen in internationale
richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke
wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten een grote
veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen
waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

Het beperken van blootstelling aan radiofrequentie (straling)
velden
Voor personen die hun blootstelling aan stralingsvelden willen beperken,
biedt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het volgende advies:
Voorzorgsmaatregelen: huidige wetenschappelijke kennis geeft geen
indicatie dat er bij het gebruik van mobiele telefoons bijzondere
veiligheidsmaatregelen hoeven te worden genomen. Wie echter bezorgd
is, kan er voor kiezen zichzelf of zijn of haar kinderen minder aan
radiostraling bloot te stellen door gesprekken kort te houden of door
‘handsfree’ apparaten te gebruiken, waardoor de telefoon verder van het
hoofd en het lichaam kan worden gehouden.
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de
Wereldgezondheidsorganisatie: http://www.who.int/peh-emf, WHO Fact
sheet 193: Juni 2011.

De standaard voor blootstelling aan straling wordt
uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption
Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.
De maximale SAR-waarde voor dit apparaat tijdens het testen is 0.465
W/kg bij gebruik aan het oor (1) en 0.544 W/kg bij gebruik op het lichaam
(op een afstand van 10 mm). Aangezien mobiele apparaten een reeks
verschillende functies bieden, kunnen deze gebruikt worden in andere
posities, bijvoorbeeld op het lichaam, zoals in deze gebruiksaanwijzing
wordt beschreven.
Aangezien de SAR wordt gemeten met behulp van hoogst mogelijke
zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR bij gebruikt van
het apparaat in het algemeen lager dan hierboven staat aangegeven.
Dit komt door automatische wijzigingen in het energieniveau van het
apparaat om er zeker van te zijn dat dit alleen de minimale benodigde
energie gebruikt om met het netwerk te communiceren.
Gebruik op het lichaam
Belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot blootstelling aan
radiofrequenties
Om er zeker van te zijn dat de richtlijnen voor blootstelling aan straling
worden nageleefd, dient de telefoon op minimaal 10 mm afstand van het
lichaam gebruikt te worden.
Het niet nakomen van deze instructies zou kunnen leiden tot het
overschrijden van de relevante limietrichtlijnen met betrekking tot
straling.

(1)

Deze tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met IEC standaard PT62209-1.
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Informatie over regelgeving

Afleiding

De volgende goedkeuringen en kennisgevingen zijn van toepassing in
de aangeduide regio’s.

Rijden
U dient te allen tijde uw volle aandacht bij het rijden te houden om het
risico op een ongeluk te verkleinen. Het gebruik van een telefoon tijdens
het rijden, zelfs met een handsfreekit, veroorzaakt afleiding en zou tot
een ongeluk kunnen leiden. U dient de lokale wet- en regelgeving na te
leven met betrekking tot het beperkte gebruik van draadloze apparaten
tijdens het rijden.
Machines bedienen
U dient te allen tijde uw volle aandacht bij het bedienen van machines te
houden om het risico op een ongeluk te verkleinen.
Omgaan met het product
Algemene verklaring over omgang en gebruik
U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u uw telefoon
gebruikt en de consequenties van dit gebruik.
U dient uw telefoon altijd uit te zetten op plaatsen waar het gebruik van
een telefoon verboden is. Het gebruik van uw telefoon is onderworpen
aan veiligheidsmaatregelen die opgesteld zijn om gebruikers en hun
omgeving te beschermen.
• Behandel uw telefoon en accessoires altijd met zorg en bewaar deze
in een schone en stofvrije omgeving.
• Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan open vuur of brandende
rookwaren.
• Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan vloeistof, vocht of hoge
luchtvochtigheid.
• Probeer uw telefoon of accessoires niet te laten vallen, te gooien of te
buigen.
• Gebruik geen agressieve chemicaliën, reinigingsmiddelen of
aerosolen om het apparaat of accessoires mee schoon te maken.
• Beschilder uw telefoon of accessoires niet.
• Probeer uw telefoon of accessoires niet uit elkaar te halen, alleen
bevoegd personeel dient dit te doen.
• Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan extreme temperaturen,
minimaal -10 graden Celsius en maximaal +50 graden Celsius.
• Controleer uw lokale regelgeving met betrekking tot het weggooien
van elektronische producten.
• Draag uw telefoon niet in uw achterzak aangezien deze kan breken
wanneer u gaat zitten.
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Kleine kinderen
Houd uw telefoon en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen
en sta ze niet toe er mee te spelen.

• Maak gebruik van de speciale functies op de telefoon om het aantal
toetsen die ingedrukt dienen te worden te verminderen, zoals
berichtensjablonen en voorspellende tekst.

Ze zouden zichzelf of anderen kunnen bezeren, of per ongeluk uw
telefoon beschadigen.

• Neem vaak pauze om u even uit te rekken en te ontspannen.

Uw telefoon bevat kleine onderdelen met scherpe randen die letsel
kunnen veroorzaken, of die kunnen losraken en verstikkingsgevaar
kunnen veroorzaken.

Deze telefoon, zoals elke draadloze telefoon, werkt met behulp van
radiogolven, die geen garantie kunnen bieden dat u te allen tijde
verbinding heeft. Daarom moet u nooit alleen op een draadloze telefoon
vertrouwen voor noodoproepen.

Demagnetisatie
Houd elektronische apparaten of magnetische media niet langdurig bij
uw telefoon om het risico op demagnetisatie te vermijden.
Elektrostatische ontlading (ESD)
Raak de metalen aansluitingen van de SIM-kaart niet aan.

Noodoproepen

Harde geluiden
Deze telefoon kan harde geluiden produceren die gehoorschade kunnen
veroorzaken. Langdurige blootstelling aan muziek op maximum volume
op de muziekspeler kan het gehoor van de luisteraar beschadigen.
Gebruik alleen de aanbevolen hoofdtelefoon.

Antenne

BESCHERM UW GEHOOR

Raak de antenne niet onnodig aan.

 m mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet
O
u niet lange tijd naar hoge geluidsniveaus luisteren. Wees
voorzichtig wanneer u uw apparaat bij uw oor houdt terwijl de
luidspreker wordt gebruikt.

Reguliere gebruikspositie
Wanneer u een gesprek start of ontvangt, houdt u uw telefoon tegen uw
oor met de onderkant richting uw mond, zoals u met een vaste telefoon
zou doen.

Fel licht
Deze telefoon kan een lichtflits produceren en kan worden gebruikt als
zaklamp. Gebruik de telefoon niet te dicht bij uw ogen.
Warm worden van telefoon
Uw telefoon kan warm worden tijdens het opladen of normaal gebruik.
Elektrische veiligheid
Accessoires
Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.

Airbags

Sluit geen incompatibele producten of accessoires aan.

Leg uw telefoon niet in de ruimte boven een airbag of in de buurt van
de airbags.

Zorg ervoor dat uzelf of metalen objecten zoals muntjes of
sleutelhangers niet in contact komen met de contactpunten van de
accu, om kortsluiting te voorkomen.

Berg uw telefoon veilig op voordat u gaat rijden.
Epileptische aanvallen/tijdelijke bewusteloosheid
Deze telefoon kan fel, knipperend licht produceren.
RSI
Minimaliseer als volgt het risico op RSI tijdens het sturen van berichten
of het spelen van spelletjes met uw telefoon:
• Houd uw telefoon niet te stijf vast.
• Druk lichtjes op de toetsen.
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Verbinding met een auto
Vraag deskundig advies wanneer u een telefoon-interface aansluit op het
elektrisch systeem van een voertuig.
Defecte of beschadigde producten
Probeer uw telefoon of de accessoires niet uit elkaar te halen.
Alleen deskundig personeel mag de telefoon of accessoires
onderhouden of repareren.
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Wanneer uw telefoon of accessoires onder water zijn geweest, doorboord
of van grote hoogte zijn gevallen, gebruik ze dan niet totdat u ze naar een
geautoriseerd servicecentrum hebt gebracht om ze te laten nakijken.
Accugebruik en veiligheid
De accu in dit apparaat kan niet worden verwijderd door de gebruiker.
Probeer de accu niet te verwijderen en haal het apparaat niet uit elkaar
om toegang tot de accu te krijgen.
Gebruik alleen de bijgeleverde oplader of door de fabrikant goedgekeurde
vervangende opladers die zijn bedoeld voor gebruik met uw apparaat.
Het gebruik van andere opladers kan gevaarlijk zijn.
Onjuist gebruik van uw apparaat kan leiden tot brand of een ontploffing
of anderszins gevaarlijk zijn.
Als u denkt dat de accu is beschadigd, moet u het apparaat niet meer
gebruiken of opnieuw opladen en moet u dit naar een geautoriseerd
servicecentrum brengen om het te laten testen.

Ziekenhuizen
Schakel uw draadloze apparaat uit wanneer dit gevraagd wordt in
ziekenhuizen, klinieken of gezondheidsinstellingen. Deze verzoeken
zijn bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur
te vermijden.
Vliegtuig
Schakel uw draadloze apparaat uit wanneer dit aangegeven wordt door
vliegtuig- of luchtvaartpersoneel.
Raadpleeg het luchtvaartpersoneel over het gebruik van draadloze
apparaten aan boord van een vliegtuig. Wanneer uw apparaat de optie
'vliegtuigmodus' biedt, dient deze te worden aangezet voordat u aan
boord gaat.
Storing in auto's

Doorboor of plet het apparaat niet en stel het niet bloot aan externe
druk of krachten.

Denk eraan dat wegens mogelijke storing door elektronische apparaten,
sommige voertuigfabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun
voertuigen verboden hebben, tenzij er een handsfreekit met een externe
antenne bij de installatie geleverd zijn.

Storing

Explosieve omgevingen

Algemene verklaring over storing

Benzinestations en explosieve atmosferen

Wees voorzichtig met het gebruik van uw telefoon in de buurt van
persoonlijke medische apparaten zoals pacemakers en hoortoestellen.

Volg alle aanwijzingen op om draadloze apparaten zoals uw telefoon en
andere radioapparatuur uit te schakelen op locaties met een mogelijk
explosieve atmosfeer.

Pacemakers
Pacemakerfabrikanten raden aan om een minimale afstand van 15 cm te
houden tussen een mobiele telefoon en een pacemaker om mogelijke
storing met de pacemaker te voorkomen. Houd hiervoor uw telefoon
tegen het oor aan de tegenovergestelde kant van uw pacemaker, en
draag deze niet een borstzak.
Hoortoestellen
Mensen met een gehoorapparaat of andere cochleaire implantaten
kunnen storingsgeluiden ervaren bij het gebruik van draadloze
apparaten, of wanneer een apparaat dichtbij is. Het storingsniveau is
afhankelijk van het type gehoorapparaat en de afstand van het storende
apparaat. De afstand tussen de apparaten vergroten, kan de storing
verminderen. U kunt ook uw hoortoestellenfabrikant raadplegen om
alternatieven te bespreken.
Medische apparaten
Raadpleeg uw dokter en de apparaatfabrikant om te bepalen of het
gebruik van uw telefoon storing kan veroorzaken met het gebruik van
uw medische apparaat.

Gebieden met mogelijke explosieve atmosferen zijn tankstations,
benedendeks op schepen, bij overdracht van benzine of chemicaliën,
opslagfaciliteiten of gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes
zoals korrels, stof of metaalpoeders bevat.
Ontstekers en ontploffingsgebieden
Schakel uw mobiele telefoon of draadloze apparaat uit in een gebied
waar explosieven worden gebruikt, of in gebieden waar aangegeven
staat dat "zender/ontvangers" of "elektronische apparaten" dienen te zijn
uitgeschakeld om storingen in ontstekingsmechanismen te voorkomen.
Beveiliging tegen diefstal (1)
Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van
uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen
in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer
te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de
cijfercombinatie *#06# in en bewaar het nummer op een veilige plaats.
De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal
van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden
geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen,
ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.
(1)
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Neem contact op met uw netwerkprovider voor beschikbaarheid van de service.
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Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat,
dient u deze producten in te leveren bij speciale
inzamelingspunten wanneer u ze niet meer gebruikt:

Licenties
Het microSD-logo is een handelsmerk.

- Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor
dit type afval.

 et Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn
H
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL
Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen
in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van de respectieve
eigenaren.

- Inzamelbakken op de verkooppunten.
Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke
stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan
worden gebruikt.

VFD 700 Bluetooth
Declaration ID D030188

Landen binnen de Europese Unie:
U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.
Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde
vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.
Rechtsgebieden buiten de Europese Unie:
Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking
bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met
de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil.
Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan
worden gerecycled.
LET OP: ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS U NIET HET JUISTE TYPE
VERVANGINGSACCU GEBRUIKT. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET
U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.
Als de batterijdeksel verwijderd is, vermijd dan contact met de antennes
en de antenne-contacten omdat die nikkel kunnen bevatten. Mensen
die allergisch of gevoelig zijn voor dit metaal moeten contact te allen
tijde vermijden.



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerkteken van
de Wi-Fi Alliance. 5 GHz Wi-Fi is alleen voor gebruik
binnenshuis.
Google, het Google-logo, Android, het Android-logo,
Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM, YouTube,
Google Play Store, Google LatitudeTM en HangoutsTM
zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk
dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens
de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons
3.0 toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u
Juridische afdeling van Google bij Instellingen\Over de telefoon\
Juridische informatie blijft aanraken) (1).
Algemene informatie
U hebt een product gekocht dat gebruikmaakt van de opensouceprogramma's (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/
iptables en initrd in objectcode en andere open-sourceprogramma's
die onder de licentie van de GNU General Public License en Apache
License vallen.
We voorzien u van een volledig exemplaar van de bijbehorende
broncodes op verzoek binnen een periode van drie jaar na de distributie
van het product vanaf het hieronder vermelde TCL-adres in de
hoofdstukkennisgeving.
U kunt de broncodes downloaden van https://sourceforge.net/projects/
alcatel/files/OT_VFD700_20160530.tar.xz/download. Het downloaden
van de broncode van internet is gratis.
Uw telefoon is een zender/ontvanger die werkt op GSM in quad-band
(850/900/1800/1900 MHz), UMTS in quad-band (850/900/1900/
2100 MHz) of LTE in zes-band met B1/3/7/8/20/28.
(1)
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Dit kan mogelijk niet beschikbaar zijn in uw land.
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Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige Verklaring van
Overeenstemming voor uw telefoon is te verkrijgen op onze website:
www.vodafone.com/psmartultra7.
Kennisgeving
De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
We hebben veel aandacht besteed aan het samenstellen van deze
handleiding om ervoor te zorgen dat de inhoud zo nauwkeurig
mogelijk is, maar alle verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze
handleiding mogen niet worden geïnterpreteerd als enige vorm van
expliciete of impliciete garantie. Lees de veiligheidsvoorschriften en informatie zorgvuldig door zodat u uw draadloze apparaat op een juiste
en veilige manier kunt gebruiken.
Importeur: Vodafone Plc
Geregistreerd handelsmerk:
Adres: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14
2FN, UK
Fabrikant: TCL Communication Ltd.
Geregistreerd handelsmerk: Alcatel
Adres fabrikant: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Telefoongarantie

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR DE GARANTIE
1. V
 odafone biedt een garantie voor deze mobiele telefoon gedurende
een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aanschaf door
de oorspronkelijke eigenaar (niet overdraagbaar) voor defecten die
kunnen optreden tijdens normaal gebruik.
2. D
 e accu heeft een beperkte garantie van twaalf (12) maanden en de
oplader een van vierentwintig (24) maanden voor productiefouten.
Andere accessoires hebben een beperkte garantie van vierentwintig
(24) maanden voor productiefouten.
3. Deze garantie biedt geen dekking voor schade als gevolg van:
a) Normale slijtage van de apparatuur.
b) Defecten en schade als gevolg van ander gebruik van de apparatuur
dan normaal en gewoon gebruik.
c) Het ongeautoriseerd demonteren, repareren, aanpassen of wijzigen
van de apparatuur.
d) Onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeluk, ongeacht de
manier waarop dit is veroorzaakt.
e) 
Defecten of schade als gevolg van onjuiste tests, werking,
onderhoud, installatie of enige aanpassing of wijziging.
f) Defecten of schade als gevolg van het binnendringen van voedsel of
vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuist voltage.
g) Krassen op of schade aan plastic oppervlakken en alle andere
externe onderdelen als gevolg van normaal gebruik.
4. A
 ls de telefoon moet worden nagekeken of gerepareerd, moet deze
op kosten van de gebruiker worden opgestuurd.
5. In de volgende gevallen wordt deze garantie nietig verklaard:
a) Als het serienummer of garantiezegel op de apparatuur onleesbaar
is gemaakt of is verwijderd.
b) Als een voorwaarde in deze garantie op enige manier is gewijzigd
of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Vodafone.
6. D
 e beperkte garantie geldt alleen voor de klant die het product heeft
aangeschaft in een van de landen (of gebieden) die aan het einde
van dit document worden vermeld. De beperkte garantie is alleen
geldig in het doelland (of doelgebied) waarin Vodafone het product
wil verkopen.
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7. A
ls het product wordt geretourneerd aan Vodafone nadat de
garantieperiode is verstreken, is het normale onderhoudsbeleid van
toepassing en worden de kosten dienovereenkomstig aan de klant
in rekening gebracht.
a) Vodafone neemt geen andere verplichtingen of aansprakelijkheden
op zich dan die expliciet worden geleverd voor deze beperkte
garantie.
b) Alle garantie-informatie, productfuncties en specificaties kunnen
zonder kennisgeving worden gewijzigd.
8. D
EZE GARANTIE NEEMT DE PLAATS IN VAN ENIGE ANDERE
EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET NAME INCLUSIEF ENIGE
IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL. VODAFONE NEEMT GEEN VERDERE
AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH DAN HET VERHELPEN VAN DE
SCHENDING VAN DE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN WORDT
BESCHREVEN. IN GEEN GEVAL IS VODAFONE AANSPRAKELIJK VOOR
GEVOLGSCHADE.
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Accessoires

De nieuwste smartphones van Vodafone zijn voorzien van een
ingebouwde "handsfree" functie, waarmee u de telefoon op enige
afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degenen die echter
prijs stellen op enige privacy tijdens het telefoneren, kunnen gebruik
maken van een headset.
1. Vodafone Smart ultra 7
2. Lader
3. Gegevenskabel
4. Headset
5. Snelstartgids
6. Veiligheids- en garantie-informatie
Gebruik uw telefoon alleen met de laders en accessoires die in
de verpakking worden bijgeleverd.
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Specificaties

Processor

MT 6755M + 4 x 1,8 GHz + 4 x 1,0 GHz octa-core

Platform

Android M

Geheugen

16GB + 2GB RAM

Afmetingen
(L x B x D)

152,2 x 78,1 x 8,68 mm

Gewicht

Ongeveer 150 gram met niet-verwijderbare accu

Display

5,5-inch aanraakscherm met FHD-resolutie van
1920 x 1080

Netwerk

GSM:

Speciale
kenmerken

Versnellingsmeter
Nabijheidssensor
Lichtsensor
E-kompas

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.

Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
UMTS:
Quad-band 850/900/1900/2100 MHz
LTE:
Zes-band B1/3/7/8/20/28
(Frequenties en data-snelheden zijn afhankelijk
van de provider.)
GPS

Ondersteunde GPS/interne GPS-antenne

Verbindingsinstelling

Bluetooth Smart (BT v4.1)
WIFI: 2.4G: IEEE 802.11 b/g/n
5G: IEEE 802.11 a/n
3,5-mm audioaansluiting
Micro-USB

Camera

13 megapixel camera achter
5 megapixel camera voor

Ondersteunde
AAC, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC,
audio-indelingen MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Ondersteunde
video-indelingen

H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VP8

Accu

Oplaadbare lithiumaccu
Capaciteit: 2960 mAh

Uitbreidingssleuf microSD-geheugenkaartsleuf
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