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1. Oorstuk
2. Microfoon
3. Pijltoetsen
4. Schermtoets links
5. Toets Oproep
6. Sneltoetsen
7. Voicemail
8. Camera-sneltoets
9. Stil/Invoermethode
10. Sneltoets berichten
11. Schermtoets rechts

12. Oproep beëindigen/Aan/uit
13. Rood=Accu bijna leeg /

opladen
14. Groen= Nieuw bericht /

Gemiste oproep
15. Cameralens
16. Noodoproeptoets
17. Luidspreker
18. Volumeregeling
19. Laadaansluiting
20. Headsetaansluiting
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Installatie

BELANGRIJK
Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u het
batterijdeksel verwijdert.

De SIM-kaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen
De houder van de SIM-kaart bevindt zich in het batterijvak.

GB

GB

1 2 3 4

1. Verwijder het batterijdeksel en de batterij als deze al is geplaatst.
2. Plaats de SIM-kaart door deze rustig in de houder te schuiven.

Zorg dat de contacten van de SIM-kaart naar binnen zijn gericht
en dat de afgeknipte hoek omlaag wijst. Zorg dat de contacten
van de SIM-kaart niet worden bekrast of gebogen.
Optioneel, plaatst u de geheugenkaart voorzichtig te schuiven in
de houder. Zorg ervoor dat de contacten van de geheugenkaart
naar binnen gericht zijn en dat de schuine hoek naar omlaag. Let
er op dat er geen krassen op de geheugenkaart komen en dat de
contacten niet beschadigd worden.
Om de geheugenkaart te verwijderen: Zoek de kleine gleuf op de
geheugenkaart. Zet uw nagel in de gleuf en trek de geheugenkaart
uit. Als uw nagel te kort is, kunt u gebruik maken van een kleine
schroevendraaier of een pen dop.
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3. Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met
de contacten links naar boven.

4. Plaats het batterijdeksel terug.

Opladen

VOORZICHTIG
Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke
model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan
gevaarlijk zijn en de conformiteit en garantie van de telefoon kunnen
erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt weergegeven en hoort u een
waarschuwingssignaal. Als u de batterij wilt opladen, sluit u de
netadapter aan op het stopcontact en op de laadaansluitingy.

wordt kort weergegeven als de lader op de telefoon wordt
aangesloten en wordt weergegeven als de lader wordt
losgekoppeld. De laadindicator voor de batterij knippert tijdens het
laden. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig te laden.

wordt op het scherm weergegeven wanneer het laden is voltooid.
Wanneer de telefoon is uitgeschakeld terwijl de lader op de telefoon
is aangesloten, wordt alleen de batterijlaadindicator op het display
getoond.

NB
De Schermverlichting gaat na enige tijd uit om stroom te besparen.
Druk op een toets om het display te verlichten. De volledige capaciteit
van de batterij wordt pas bereikt nadat de batterij 3-4 keer is opgeladen.
Batterijen gaan na verloop van tijd minder goed werken, dus het is
normaal dat de spreek- en stand-bytijd bij regelmatig gebruik teruglopen.

Bespaar energie
Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer u de batterij
volledig hebt geladen en de lader van het toestel hebt losgekoppeld.
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Symbolen

Hulpfuncties
De volgende pictogrammen geven informatie in de handleiding weer
over hulpfuncties voor:

Zien Gebruik

Horen Veiligheid

Statussymbolen op het display
Signaalsterkte Geen netwerk

Alleen beltoon 5 Ongelezen bericht in Inbox

Beltoon + trillen Alarm actief

Alleen trillen Batterijniveau

Stil Headset aangesloten

Roaming (in een ander
netwerk)

Doorschakelen
ingeschakeld

Gemiste oproep Voicemailbericht
ontvangen
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Hoofdsymbolen op het display

Dempen Lader aangesloten

Bericht met succes
verzonden Lader niet aangesloten

Bericht verzenden mislukt Hoofdtelefoon aangesloten!

Fout Hoofdtelefoon niet
aangesloten!

Waarschuwing Luidspreker ingeschakeld

Vraag Luidspreker uitgeschakeld

Klaar (bevestigd) Inkomende oproep

Nieuw bericht Uitgaande oproep

Batterij bijna leeg Oproep beëindigd

Zoeken
Gemiste oproep. Druk op
Lees om gemiste oproepen
te bekijken.

Noodoproep Oproep in wacht

Volumeregeling Alleen alarmnummers

Een moment a.u.b.
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Bediening

De telefoon inschakelen
Houd de rode knop op de telefoon ingedrukt om de telefoon
in/uit te schakelen. Bevestig met Ja om uit te schakelen.

Als de SIM-kaart geldig is, maar met een PIN-code (persoonlijk
identificatienummer) is beveiligd, wordt PIN weergegeven. Voer de
PIN-code in en druk op OK ( linksboven op het toetsenbord).
Verwijder met Wissen ( rechtsboven op het toetsenbord).

NB
Als u bij aanschaf van de SIM-kaart geen PIN- en PUK-code hebt
gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Pogingen: # toont het aantal resterende pinpogingen. Als u het
maximale aantal pogingen hebt gedaan, wordt PIN geblokkeerd
weergegeven. De SIM-kaart moet met de PUK-code (persoonlijke
ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

1. Voer de PUK-code in en bevestig met OK.
2. Voer een nieuwe PIN-code in en bevestig met OK.
3. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in en bevestig met OK.

Opstartassistent
Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de Opstartassistent
gebruiken voor het instellen van een aantal basisinstellingen.

Tip:
U kunt de Opstartassistent ook later uitvoeren, zie Opstartassistent,
p.22.

Stand-bymodus (ruststand)
Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en u nog geen enkel teken
hebt ingetoetst, staat de telefoon in de stand-bymodus.
De schermtoets links in de stand-bymodus is Menu.
De schermtoets rechts in de stand-bymodus is Naam.

Tip:
U kunt altijd op drukken om terug te keren naar de stand-bymodus.
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De taal, tijd en datum wijzigen
De standaardtaal wordt door de SIM-kaart bepaald. Zie Algemeen,
p.21 voor informatie over het wijzigen van taal, tijd en datum.

Een oproep maken
1. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Gebruik

Wissen om te wissen.
2. Druk op om het nummer te kiezen. Druk op Afbr. om de

oproep te annuleren.
3. Druk op om de oproep te beëindigen.

Tip:
Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor
een optimale werking. Druk twee keer op * voor de internationale
toegangscode +.

Een oproep vanuit het telefoonboek maken
1. Druk op Naam om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik de pijltoetsen / om door het telefoonboek te

bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de invoer
om snel te zoeken, zie Tekst invoeren , p. 7 .

3. Druk op Kies om de geselecteerde invoer te kiezen of druk op
Terug om terug te keren naar de stand-bymodus.

Een oproep ontvangen
Als een oproep binnenkomt wanneer de telefoon is gesloten, opent
u deze om de oproep te beantwoorden. Als u een inkomende oproep
wilt beantwoorden terwijl u Openklappen hebt ingesteld op Uit, zie
Antwoordmodus, p.31.

1. Opent u de telefoon en drukt op om de oproep te
beantwoorden of u drukt op
Stil om het belsignaal uit te schakelen en vervolgens op
Afwijzen om de oproep te weigeren (bezettoon).
U kunt ook op drukken om de oproep meteen te weigeren.

2. Druk op om de oproep te beëindigen.
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NB
Houd + of – ingedrukt om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen
zonder de telefoon open te klappen.

Volumeregeling
Gebruik de zijknoppen +/- om het geluidsvolume tijdens een oproep
aan te passen. Het geluidsniveau wordt op het display aangegeven.
Wanneer u gebruikmaakt van een gehoorapparaat of gehoorproblemen
hebt als u de telefoon in een lawaaierige omgeving gebruikt, kunt u de
geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen. Zie Geluidsinstellingen
, p.25.

Tekst invoeren
U kunt tekst invoeren door herhaaldelijk op de cijfertoetsen te drukken
om tekens te selecteren. Druk herhaaldelijk op de toets totdat het
gewenste teken wordt weergegeven. Wacht enkele seconden voordat u
het volgende teken invoert.

Druk op* voor een lijst met speciale tekens. Selecteer het gewenste
teken met / en druk op OK om dit teken in te voeren.

Gebruik de zijknoppen +/– of / om de cursor binnen de tekst
te verplaatsen.

Druk op# om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

Houd # ingedrukt om invoertaal te wijzigen.

Oproepopties
Tijdens een oproep bieden de schermtoetsen1 ( ) toegang tot extra
functies:

Opties (schermtoets links)
Er wordt een menu met de volgende opties weergegeven:

1. Schermtoetsen hebben meerdere functies. De huidige toetsfunctie wordt
boven de schermtoets op het display weergegeven.

7



Nederlands

Oproep in de
wacht/Terug-
halen enkel

De huidige oproep in de wacht zetten/terughalen.

Stop enkele
oproep

De huidige oproep beëindigen (dezelfde functie als ).

Nieuwe
oproep

Een ander nummer kiezen (Vergadering).

Telefoonboek Zoeken in het telefoonboek.
Berichten Een SMS-bericht maken of lezen.
Dempen De microfoon uitschakelen.

LS aan (schermtoets rechts)
Activeert de handsfreemodus, zodat u een gesprek kunt voeren zonder
de telefoon vast te houden. Spreek duidelijk in de microfoon en
houd de microfoon op een afstand van maximaal 1 m. Gebruik de
zijknoppen +/– om het luidsprekervolume aan te passen. Druk op LS
uit om terug te keren naar de normale modus.

NB
Bij gebruik van de handsfreefunctie kan slechts één persoon tegelijk
spreken. De omschakeling tussen spreken en luisteren wordt geactiveerd
door het stemgeluid van de spreker. Harde geluiden op de achtergrond
(zoals muziek) kunnen deze functie verstoren.

Wisselgesprek
U hoort een waarschuwingstoon als u een inkomende oproep ontvangt
terwijl u in gesprek bent. Als u de huidige oproep in de wacht wilt
zetten om de inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op Opties.
Selecteer vervolgens Antwoorden en dan OK.

Tip:
Wisselgesprek moet zijn geactiveerd. Zie Oproepinstellingen, p.31.

Oproepinformatie
Tijdens een oproep worden het telefoonnummer van de uitgaande
of inkomende oproep en de verstreken oproeptijd weergegeven.
Als de identiteit van de beller wordt onderdrukt, wordt Onbekend
weergegeven.
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Stil
Stil is een vast profiel waarbij Toetstoon, Bericht toon en Belsignaal
zijn uitgeschakeld, terwijl Trilling, Taken en Wekker ongewijzigd
blijven.

Tip:
Houd de sneltoets # ingedrukt om Stil te activeren/deactiveren.

Headset
Als er een headset wordt aangesloten, wordt de interne microfoon in
de telefoon automatisch uitgeschakeld.

Wanneer u een oproep ontvangt, kunt u de antwoordtoets (indien
aanwezig) op de headsetkabel gebruiken om oproepen te beantwoorden
en te beëindigen.

VOORZICHTIG
Gebruik van een headset bij hoog volume kan gehoorbeschadiging
veroorzaken. Stel het volume zorgvuldig in wanneer u een headset
gebruikt.

Oproepen naar hulpdiensten
Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar
de hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd
door .

Sommige netwerken accepteren oproepen naar hulpdiensten zonder
geldige SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer
informatie.
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Assistentie-knop
BELANGRIJK
Informeer ontvangers in Nummerlijst altijd dat ze zijn opgenomen in
uw assistentie-contactpersonen.

VOORZICHTIG
Wanneer er een assistentie-oproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon
automatisch in de handsfreemodus gezet. Houd het toestel niet dicht
bij uw oor wanneer de handsfreemodus actief is, omdat het geluid
erg hard kan staan.

Via de Assistentie-knop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde
hulpnummers (Nummerlijst) voor situaties waarbij u hulp nodig hebt.
De functie assistentie moet vóór gebruik mogelijk worden geactiveerd.
Zie Assistentie , p.39 voor het activeren van de functie zoals
beschreven of door 3 keer op de knoppen te drukken, voor informatie
over het invoeren van ontvangers in de nummerlijst en voor het
bewerken van het tekstbericht.

• Houd de Assistentie-knop 3 seconden ingedrukt of druk er twee
keer op binnen 1 seconde. De assistentie-oproep begint na een
vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm
te voorkomen door op te drukken.

• Een assistentie-sms wordt naar alle ontvangers gestuurd.
• De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep

niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende
nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de
oproep wordt beantwoord of er op wordt gedrukt.

• De functie assistentie kan zodanig worden ingesteld dat de
ontvanger van de oproep op "0" (nul) moet drukken om de
noodoproepprocedure te beëindigen. Als er een kans bestaat dat
de assistentie-oproep door een voicemail-/antwoorddienst wordt
beantwoord, kunt u de functie Bevestigen met "0" activeren. Zie
Bevestig met "0", p.40.
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NB
Sommige beveiligingsbedrijven accepteren automatische oproepen van
hun klanten. Neem altijd eerst contact op met het beveiligingsbedrijf
voordat u hun telefoonnummer gebruikt.

BELANGRIJK
Informatie voor de ontvanger van een assistentie-oproep, wanneer
Bevestig met "0" wordt geactiveerd:

• Nadat het assistentie-bericht is ontvangen, worden de nummers
in de Nummerlijst een voor een gebeld.

• Ter bevestiging van de assistentie-oproep moet de ontvanger
op 0 drukken.

• als de ontvanger niet binnen 60 seconden (na het beantwoorden)
op0 drukt, wordt de oproep afgebroken en wordt het volgende
nummer in de lijst gebeld.

• Als de ontvanger binnen 60 seconden op0 drukt, is de oproep
bevestigd en worden er geen nieuwe oproeppogingen meer
gedaan (assistentie-procedure afgebroken).

11
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Telefoonboek
In het telefoonboek kunnen 100 invoeren met 3 telefoonnummers
voor elke invoer worden opgeslagen.

Een invoer in het telefoonboek maken
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer -Nieuw contact- en druk op Toevoegen.

3. Voer een Naam in voor de contactpersoon; zie Tekst invoeren
, p. 7 . Gebruik Wissen om te wissen.

4. Gebruik / om Gsm, Thuis of Kantoor te
selecteren. Voer nu een of meer telefoonnummers in, inclusief
het netnummer.

Tip:
Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor
een optimale werking. Druk twee keer op * voor de internationale
toegangscode +.

ICE-noodinformatie invoeren
Eerstehulpverleners kunnen deze aanvullende informatie en medische
informatie in noodgevallen op de telefoon van het slachtoffer bekijken.
In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze
informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen
toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie,
hoe beter. Zie ICE-noodinformatie , p.14 voor informatie over het
instellen van uw noodinformatie.

Contactpersonen in het telefoonboek beheren
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer een contactpersoon en druk op Opties.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.

Weerg.
Geef gegevens voor de geselecteerde contactpersoon weer.

Bew.
1. Gebruik / om de cursor te verplaatsen. Gebruik Wissen

om te wissen.

12
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2. Druk op Opslaan.

Toevoegen
Zie Een invoer in het telefoonboek maken, p.12.

Kies
Druk op OK om de contactpersoon te bellen.

Verstuur SMS
Druk op OK om een SMS-bericht te maken; zie .

Wissen
Druk op OK om de geselecteerde invoer uit het telefoonboek te
verwijderen. Druk op Ja om te bevestigen of op Nee om af te breken.

Alles wissen
Selecteer Vanaf SIM of Vanaf telefoon en druk op Select. om
alle invoeren uit het telefoonboek op de SIM-kaart of uit het
telefoongeheugen te verwijderen.

Voer de telefooncode in en druk op OK om te bevestigen. De
standaardtelefooncode is 1234.

Alles kopiëren
Selecteer Vanaf SIM en druk op OK om alle invoeren in het
telefoonboek van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen te kopiëren.
Druk op Ja om te bevestigen of op Nee om af te breken.

Selecteer Vanaf telefoon en druk op Select. om alle invoeren in het
telefoonboek van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart te kopiëren.
Druk op Ja om te bevestigen of op Nee om af te breken.

vCard sturen
Selecteer Via SMS en druk op OK om de geselecteerde invoer van het
telefoonboek als een visitekaartje (vCard) via SMS te verzenden. Voer
het telefoonnummer van de ontvanger in.
U kunt ook de pijltoetsen / gebruiken om door het telefoonboek
te bladeren of de eerste letter van de naam van de contactpersoon

13
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intoetsen om snel te zoeken; zie Tekst invoeren , p. 7 . Druk op
OK om te verzenden.

Selecteer Via MMS en druk op OK. Typ uw bericht in en druk
vervolgens op Opties. Voeg items aan uw bericht toe met de opties
Onderw. toevgn, Foto toevoegen, Geluid toevgn en Video toevoegen.
Voeg ontvangers toe met Aan en Verzend als u klaar bent.

Selecteer Via Bluetooth en druk op OK om de geselecteerde invoer van
het telefoonboek als visitekaartje (vCard) via Bluetooth® te verzenden.
Zie Bluetooth®, p.41 voor informatie over verbinding.

ICE-noodinformatie
Eerstehulpverleners kunnen deze informatie, zoals medische
informatie, in noodgevallen op de telefoon van het slachtoffer
bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over
deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen
toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe
beter.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer en druk op OK, gebruik daarna / om de

lijst met invoeren te bekijken.
3. Druk op Bew. om informatie aan elke invoer toe te voegen of om

de informatie te bewerken, zie Tekst invoeren , p. 7 . Gebruik
Wissen om te wissen. Druk op Opslaan wanneer u alle gegevens
hebt ingevoerd.
Naam: Uw eigen naam.
Verjaardag: Uw geboortedatum.
Lengte: Uw lengte.
Gewicht: Uw gewicht.
Taal: Uw taal.
Verzekering: Uw zorgverzekeraar en polisnummer.

14
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Contact 1:
Contact 2:
Dokter:

Druk op Opties en daarna op OK om een
contactpersoon in het telefoonboek te Toevoegen
of te Wissen of op Opslaan om de huidige invoer
te accepteren. Voeg waar mogelijk uw relatie tot
de contactpersonen bij noodgevallen toe in het
telefoonboek, bijvoorbeeld “ICE Echtgenote Mary
Smith”.

Conditie: Medische aandoeningen/apparaten (bijvoorbeeld
diabetes of pacemaker).

Allergieën: Bekende allergieën (bijvoorbeeld penicilline of
bijensteken).

Bloedgroep: Uw bloedgroep.
Inentingen: Relevante inentingen.
Medicijnen: Medicijnen die u gebruikt.
Overige info: Overige informatie (bijvoorbeeld orgaandonor,

wilsverklaring, toestemming voor behandeling).

Berichten

SMS-berichten maken en verzenden
NB
U moet het nummer van een berichtencentrale opslaan voordat u
een sms kunt verzenden. Het nummer voor uw servicecentrum wordt
verstrekt door uw serviceprovider en is meestal al op de SIM-kaart
opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer zelf invoeren.
Zie SMS-centrale, p.34.

1. Druk op de sneltoets of druk op Menu, blader naar en
druk op OK.

2. Selecteer SMS en druk op OK.
3. Typ uw bericht in (zie Tekst invoeren , p. 7 ) en druk vervolgens

op Aan.
4. Selecteer een ontvanger in Telefoonboek en druk op Toevoegen.

U kunt ook Voer nummer in selecteren en op Select. drukken om
de ontvanger handmatig toe te voegen. Druk daarna op Klaar.

5. Selecteer Toevoegen om meer ontvangers toe te voegen of
selecteer Verzend om te verzenden. Druk daarna op OK.
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6. U kunt de ontvangers ook aanpassen door een ontvanger te
selecteren en op Opties te drukken voor Bew., Wissen of Alles
wissen.

NB
Als u meerdere ontvangers toevoegt (maximaal 10), moet u voor elke
ontvanger betalen.
Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor
een optimale werking. Druk twee keer op * voor de internationale
toegangscode +.

Een spraakbericht maken en verzenden
Bij een spraakbericht wordt dezelfde technologie gebruikt als bij een
mms-bericht. Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben
dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten
worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via
een sms-bericht worden toegestuurd. Als dat niet het geval is, zie
MMS-instell., p.35 voor het instellen van uw mms-profiel.

1. Druk op Menu, blader naar en druk op OK.
2. Selecteer Spraakbericht en druk op OK.
3. De opname begint meteen. Druk op Stop als u klaar bent en

druk op Ja om op te slaan.
4. Selecteer een ontvanger in Telefoonboek en druk op Toevoegen.

U kunt ook Voer nummer in selecteren en op Select. drukken om
een ontvanger handmatig toe te voegen. Druk daarna op Klaar.

5. Selecteer Toevoegen om meer ontvangers toe te voegen of
selecteer Verzend om te verzenden. Druk daarna op OK.

6. U kunt de ontvangers ook aanpassen door er een te selecteren en
op Opties te drukken voor Bew., Wissen of Alles wissen.

NB
Als u meerdere ontvangers toevoegt (maximaal 10), moet u voor elke
ontvanger betalen.
Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor
een optimale werking. Druk twee keer op * voor de internationale
toegangscode +.
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MMS-berichten maken en verzenden
Een mms-bericht kan tekst en media, zoals foto's, geluidsopnamen
en video's bevatten. Zowel u als de ontvanger moet een abonnement
hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor
mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u
automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd. Als dat niet het
geval is, zie MMS-instell., p.35 voor het instellen van uw mms-profiel.

1. Druk op Menu, blader naar en druk op OK.
2. Selecteer MMS en druk op OK.
3. Typ uw bericht in (zie Tekst invoeren , p. 7 ) en druk vervolgens

op Opties.
4. Voeg items aan uw bericht toe met de opties Onderw. toevgn,

Foto toevoegen, Geluid toevgn en Video toevoegen.
5. Voeg ontvangers toe met Aan en Verzend als u klaar bent.

Onderw. toevgn
1. Selecteer Onderw. toevgn en druk op OK.
2. Typ uw onderwerp, en druk op Klaar.

Foto toevoegen
1. Selecteer Foto toevoegen en druk op OK.
2. Selecteer Mijn foto's en druk op OK.
3. Selecteer Telefoon/Geheugenkrt en druk op Openen.
4. Selecteer een map, bijvoorbeeld Photos en druk op Openen.
5. Selecteer een bestand en druk op OK.

Geluid toevgn
1. Selecteer Geluid toevgn en druk op OK.
2. Selecteer Mijn geluiden en druk op OK.

U kunt ook Geluid opnemen selecteren en op OK drukken om
met de microfoon een geluidsopname te maken. De opname
begint meteen. Druk op Stop als u klaar bent en druk op Ja om
op te slaan.

3. Selecteer Telefoon/Geheugenkrt en druk op Openen.
4. Selecteer een map, bijvoorbeeld Audio en druk op Openen.
5. Selecteer een bestand en druk op OK.
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Video toevoegen
1. Selecteer Video toevoegen en druk op OK.
2. Selecteer Mijn video's en druk op OK.
3. Selecteer Telefoon/Geheugenkrt en druk op Openen.
4. Selecteer een map, bijvoorbeeld Received en druk op Openen.
5. Selecteer een bestand en druk op OK.

Voeg ontvangers toe (Aan)
1. Selecteer Aan en druk op OK om een ontvanger te selecteren in

Telefoonboek en druk op Toevoegen.
U kunt ook Voer nummer in selecteren en op Select. drukken om
een ontvanger handmatig toe te voegen. Druk daarna op Klaar.

2. Selecteer Toevoegen om meer ontvangers toe te voegen of
selecteer Verzend om te verzenden. Druk daarna op OK.

3. U kunt de ontvangers ook aanpassen door er een te selecteren en
op Opties te drukken voor Bew., Wissen of Alles wissen.

Inbox, Verzonden, Uitbox
/ Sms/mms ongelezen / Sms/mms verzonden

/ Sms/mms gelezen / Sms/mms niet verzonden

1. Druk op Menu, blader naar en druk op OK.
2. Selecteer Inbox/Verzonden/Uitbox en druk op OK.
3. Selecteer een bericht en druk op Lees.

Gebruik / om door het bericht omhoog/omlaag te bladeren.
4. Druk op Opties voor de volgende opties:

Weerg. (alleen mms)
Het bericht bekijken.

Kies
Druk op OK om de contactpersoon te bellen.

Opnieuw verzenden
Verzend opnieuw naar dezelfde ontvanger.
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Antwoorden
Typ uw antwoord en druk op Klaar. Het bericht wordt meteen
verzonden.

Wissen
Druk op Ja om het bericht te verwijderen of op Nee om terug te keren.

Downloaden/Annul
Als het bericht nog niet is gedownload, druk op Downloaden.

Bew.
Bewerk het bericht en druk vervolgens op Verzend.

Doorsturen
Stuur een bericht door. Bewerk het bericht (indien gewenst) en druk
vervolgens op Verzend.

Nr. gebruiken
Alle telefoonnummers in het bericht worden weergegeven, net als het
nummer van de afzender.

Kies Het geselecteerde nummer bellen.
Opslaan Het nummer in het telefoonboek opslaan.
Verstuur SMS Een nieuw sms-bericht schrijven.
Verstuur
MMS

Een nieuw mms-bericht schrijven.

Object opslaan (alleen mms)
Tekst en media, zoals foto's, geluidsopnamen en video's, opslaan.

Details (alleen mms)
De gegevens van het bericht bekijken.

Oproepenlog

Ontvangen, gemiste en verzonden oproepen worden in een
gecombineerd oproeplogbestand opgeslagen. Er kunnen 20 oproepen
van elk type in het logbestand worden opgeslagen. Als er meerdere
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oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente
oproep opgeslagen.

Nummers ophalen en kiezen
1. Druk op .

Of druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Gebruik / om door de Oproepenlog te bladeren.

Inkomende

Uitgaande

Gemiste oproepen

3. Druk op om het nummer te kiezen of druk op Opties voor
de volgende instellingen:

Weerg. Gegevens over de geselecteerde oproep weergeven.
Wissen De oproep verwijderen.
Alles wissen Alle oproepen in het oproeplogbestand verwijderen.
Opslaan Het nummer in het telefoonboek opslaan.

Camera (neem foto's)

Veeg de lens schoon met een droge doek voor scherpe foto's.

1. Druk op de sneltoets of druk op Menu, blader naar en
druk op OK.

2. Druk op om de foto te maken.
3. Selecteer Opties of Terug (Als u geen selectie maakt, wordt de

foto opgeslagen.)

Camera, opties
Verzend
Selecteer een optie en druk op OK:

Via MMS Stuur de afbeelding als mms. Druk op OK om een bericht
te maken, zie MMS-berichten maken en verzenden, p.17.

Via Bluetooth Stuur de afbeelding naar andere Bluetooth-apparaten,
zie Bluetooth®.
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Wissen
Druk op OK om de geselecteerde afbeelding te verwijderen. Druk op
Ja om te bevestigen of op Nee om terug te gaan.

Gebruik
Selecteer een optie in de lijst en druk op OK.

Achtergrond De afbeelding wordt opgeslagen als achtergrond voor de
display. Druk op OK.

Telefoonboek
foto

De afbeelding wordt naar het telefoonboek opgeslagen.
Druk op OK.

Aanpassingen aan de camera
• Gebruik / om in en uit te zoomen.
• Gebruik de zijknoppen +/– om EV/lichtgevoeligheid aan te passen.

NB
De zoomfunctie kan de kwaliteit van de foto verminderen.

Zie Camera, p.38 voor meer camera-instellingen.

Instellingen

NB
De instellingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de stand-bymodus.
Druk op om terug te keren naar de stand-bymodus.

Algemeen
Tijd & datum
De tijd en datum instellen
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
3. Selecteer Tijd & datum en druk op OK.
4. Selecteer Tijd instellen en druk op OK.
5. Voer de tijd (UU:MM) in en druk vervolgens op OK.
6. Selecteer Datum instellen en druk op OK.
7. Voer de datum (DD/MM/JJJJ) in en druk vervolgens op OK.
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De notatie voor de tijd/datum instellen
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
3. Selecteer Tijd & datum en druk op OK.
4. Selecteer Stel notatie in en druk op OK.
5. Selecteer Tijdnotatie en druk op OK.
6. Selecteer 12 uur of 24 uur en druk op OK.
7. Selecteer Datumnotatie en druk op OK.
8. Selecteer de gewenste datumnotatie en druk op OK.

Automatische tijd aan/uit instellen
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
3. Selecteer Tijd & datum en druk op OK.
4. Selecteer Auto tijd en druk op OK.
5. Selecteer Aan/Uit en druk op OK.

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de datum en tijd automatisch
aan de huidige tijdzone worden aangepast; selecteer dan Aan. Het
automatisch aanpassen van datum en tijd heeft geen gevolgen voor
de tijd die u eventueel hebt ingesteld voor het alarm en de agenda.
Deze staan in de lokale tijd. De aanpassing kan er wel toe leiden dat
bepaalde alarmen die u hebt ingesteld, verlopen. Dit hangt af van de
netwerkondersteuning en uw abonnement.

Taal
De standaardtaal voor de telefoonmenu's, berichten en dergelijke
wordt door de SIM-kaart bepaald. U kunt dit wijzigen in elke andere
taal die door de telefoon wordt ondersteund.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
3. Selecteer Taal en druk op OK.
4. Ga naar / om een taal te selecteren en druk vervolgens

op OK.

Opstartassistent
Gebruik de Opstartassistent om enkele basisinstellingen in te stellen.
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Druk op Ja om Taal, Tijd & datum, Belsignaal, Belvolume, Tekstgrootte
of Thema's te wijzigen. Druk op Nee als u niets wilt wijzigen.

Eigen nummers
De telefoonnummers die aan uw SIM-kaart zijn toegekend, worden in
Eigen nummers opgeslagen als de SIM-kaart dit toestaat.

De nummers bekijken/bewerken:

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
3. Selecteer Eigen nummers en druk op OK.

Zie Telefoonboek, p.12 voor informatie over het toevoegen van
namen/nummers.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert u
de invoer en drukt u op Opties. Selecteer vervolgens Bew. of Wissen
en op OK.

Blokkeer functie
U kunt functies uitschakelen om het gebruik van de telefoon
eenvoudiger te maken.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
3. Selecteer Blokkeer functie en druk op OK.
4. Selecteer de functies die u wilt uitschakelen en druk op Uit.
5. Druk op Klaar om te bevestigen.

Netwerkinstellingen
Uw telefoon selecteert automatisch het eigen netwerk (van uw
serviceprovider) als dit binnen bereik is. Als het niet binnen bereik
is, kunt u een ander netwerk gebruiken, mits uw telefoonaanbieder
een overeenkomst heeft waarmee u dat kunt doen. Dit wordt roaming
genoemd. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer
informatie.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
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3. Selecteer Netwerkinstellingen en druk op OK.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK om te

bevestigen.

Zoek nieuw
Voer een nieuwe zoekopdracht uit als de verbinding is verbroken.

Netwerksel.
Druk op Netwerksel. om de beschikbare netwerken te zien. Er wordt
een lijst met beschikbare netwerkaanbieders weergegeven (na een
korte vertraging). Selecteer de gewenste aanbieder en druk op OK.

Netwerkmodus
Als u een ander netwerk wilt selecteren, selecteer Netwerkmodus en
daarna een van de volgende opties:

Automatisch Het netwerk wordt automatisch geselecteerd.
Handmatig Het netwerk wordt handmatig geselecteerd. Gebruik

Netwerksel. om de gewenste aanbieder te selecteren.

Diensten
Dit menu kan voorgeprogrammeerde diensten van uw
netwerkaanbieder bevatten. Dit hangt af van de netwerkondersteuning
en uw abonnement.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
3. Selecteer Diensten en druk op OK.

Lampje
De automatische uitschakeltijd voor het ingebouwde lampje instellen.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
3. Selecteer Lampje en druk op OK.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK:
1 min. Automatisch uitschakelen na 1 min.
2 min. Automatisch uitschakelen na 2 min.
Onbeperkt Niet automatisch uitschakelen.
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NB
Als het lampje is ingeschakeld, raakt de batterij snel leeg. Vergeet dus
niet om het lampje na gebruik uit te schakelen.

Telefoonboek opslag
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Algemeen en druk op OK.
3. Selecteer Telefoonboek opslag en druk op OK.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK om te

bevestigen.
SIM 1 telefoonnummer per contactpersoon. Het aantal en

de lengte van de telefoonnummers/contactpersonen in
het geheugen zijn afhankelijk van de SIM-kaart en de
serviceprovider.

Telefoon 100 contactpersonen met elk 3 telefoonnummers: Gsm,
Thuis of Kantoor.

Geluid
NB
Stil moet worden ingesteld op Uit voor toegang tot Beltoon, Belvolume,
Type waarschuwing en Extra toon. Zie Stil, p.26.

Geluidsinstellingen
Wanneer u gebruik maakt van een gehoorapparaat, gehoorproblemen
heeft of u de telefoon in een lawaaiige omgeving gebruikt, kunt u de
geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Geluid en druk op OK.
3. Selecteer Geluidsinstellingen en druk op OK.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.
Normaal Voor een normaal gehoor in normale omstandigheden.
Medium Voor een licht gehoorprobleem of voor gebruik in een

lawaaiige omgeving.
Hoog Voor een matig gehoorprobleem of voor gebruik in een

lawaaiige omgeving.
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Beltoon
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Geluid en druk op OK.
3. Selecteer Beltoon en druk op OK.
4. Selecteer Belsignaal en druk op OK.
5. Ga naar / om een van de beschikbare beltonen te

selecteren; de beltoon wordt afgespeeld. Druk op OK om te
bevestigen of druk op Terug om te annuleren.

6. Stel beschikbare beltonen op dezelfde manier in.

Beltoonvolume
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Geluid en druk op OK.
3. Selecteer Belvolume en druk op OK.
4. Ga naar / om het beltoonvolume te wijzigen en druk

vervolgens op OK.

Stil
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Geluid en druk op OK.
3. Selecteer Stil en druk op OK.
4. Selecteer Aan/Uit om in/uit te schakelen en druk op OK om op

te slaan.

Tip:
Houd de sneltoets # ingedrukt om Stil te activeren/deactiveren.

Type waarschuwing
Inkomende oproepen kunnen worden aangegeven door een beltoon
en/of een trilsignaal.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Geluid en druk op OK.
3. Selecteer Type waarschuwing en druk op OK.
4. Ga naar / om het type signaal te selecteren en druk

vervolgens op OK.
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Alleen
rinkelen

Alleen belsignaal.

Alleen trillen Alleen trilsignaal.
Tril & rink Trilsignaal en belsignaal.
Tril dan rink Begint met een trilsignaal; belsignaal wordt iets later

toegevoegd.
Stil Geen geluid of trilling, het display gaat branden.

Extra toon
Waarschuwings- en fouttonen worden gebruikt om de gebruiker te
waarschuwen voor een bijna lege batterij, fouten in de telefoon en
de SIM-kaart, enz.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Geluid en druk op OK.
3. Selecteer Extra toon en druk op OK.
4. Selecteer Waarschuwing en druk op Aan/Uit om in/uit te

schakelen.
5. Selecteer Fout en druk op Aan/Uit om in/uit te schakelen.
6. Druk op Klaar om op te slaan.

Display
Achtergrond
U kunt kiezen uit diverse achtergronden voor het display.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Display en druk op OK.
3. Selecteer Achtergrond en druk op OK.
4. Ga naar / om alle beschikbare achtergronden weer te geven.
5. Druk op OK om te bevestigen of druk op Terug om te annuleren.

Tekstgrootte
U kunt de tekstgrootte voor berichten en het telefoonboek aanpassen.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Display en druk op OK.
3. Selecteer Tekstgrootte en druk op OK.
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4. Selecteer Normaal of Groot en druk op OK.

Ruststand display
In de stand-bymodus kan het display alleen de klok, de klok en de
serviceprovider of alle informatie weergeven.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Display en druk op OK.
3. Selecteer Ruststand display en druk op OK.
4. Selecteer Alleen klok, Klok & operator of Alle info en druk op OK.

Thema's
U kunt kiezen uit diverse thema's om de teksten en displayachtergrond
van de telefoon een persoonlijk tintje te geven.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Display en druk op OK.
3. Selecteer Thema's en druk op OK.
4. Ga naar / om een thema te selecteren.
5. Druk op OK om te bevestigen of druk op Terug om te annuleren.

Schermverlichting
Selecteer de vertragingstijd voor de achtergrondverlichting van het
display.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Display en druk op OK.
3. Selecteer Schermverlichting en druk op OK.
4. Selecteer 15 sec., 30 sec. of 1 min. en druk op OK.

Helderheid
U kunt de helderheid van het telefoondisplay aanpassen.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Display en druk op OK.
3. Selecteer Helderheid en druk op OK.
4. Selecteer Niveau 1 – Niveau 3 en druk op OK.
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Oproepen
Voicemail
Wanneer een antwoordservice deel uitmaakt van uw abonnement,
kunnen bellers een voicemailbericht inspreken wanneer u een oproep
niet kunt beantwoorden. Voicemail is een netwerkdienst waarop
u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw
serviceprovider voor meer informatie en voor het nummer van de
voicemailbox.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Oproepen en druk op OK.
3. Selecteer Voicemail en druk op OK.
4. Selecteer Leeg en druk op Toevoegen.
5. Selecteer Telefoonboek om een contactpersoon uit het

Telefoonboek toe te voegen.
U kunt ook op Handmatig drukken. Zie Telefoonboek, p.12 voor
informatie over het toevoegen van namen/nummers.

6. Druk op OK om te bevestigen.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert u
de invoer en drukt u op Opties. Selecteer vervolgens Bew. of Wissen
en op OK.

Voicemail bellen
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Oproepen en druk op OK.
3. Selecteer Voicemail en druk op OK.
4. Selecteer Opties en druk op OK.
5. Selecteer Voicemail bellen en druk op OK om de voicemailbox

te bellen.

Tip:
Houd de sneltoets 1 ingedrukt om uw voicemail te beluisteren.

Snelkiezen
A, B en de cijfertoetsen 0 en 2–9 kunnen worden gebruikt voor
snelkiezen.
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Snelkiesnummers toevoegen
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Oproepen en druk op OK.
3. Selecteer Snelkiezen en druk op OK.
4. Selecteer A en druk op .
5. Selecteer een invoer in het telefoonboek en druk op OK.
6. Herhaal dit om meer snelkiesnummers in te voeren voor de

toetsen B, 0, 2–9.

Als u een contactpersoon wilt wijzigen, selecteert u de bestaande
contactpersoon en drukt u op Opties. Selecteer vervolgens Bew. of
Wissen en druk op OK.

Als u vanuit de stand-bymodus een snelkiesnummer wilt bellen, houdt
u de bijbehorende toets ingedrukt.

U kunt de contactgegevens voor de speciale snelkiestoetsen A en
B bewerken.

1. Druk op de bijbehorende toets. Gebruik / om de naam of
het nummer te markeren en druk vervolgens op Bew..

2. Druk op OK om te bevestigen. Gebruik Wissen om te wissen.

Top 10
Sla de invoer op als een van de eerste 10 contactpersonen in

het telefoonboek.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Oproepen en druk op OK.
3. Selecteer Top 10 en druk op OK.
4. Selecteer een van de lege invoeren en druk op Toevoegen.
5. Gebruik de pijltoetsen / om door het telefoonboek te

bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de invoer
om snel te zoeken.

6. Druk op OK om de geselecteerde invoer op te slaan of druk op
Terug om terug te keren naar menu.

Als u een invoer uit de Top 10 wilt verwijderen, selecteert u de invoer
in de Top 10-lijst en drukt u vervolgens eerst op Opties en dan op
Wissen.
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Gespreksduur
Tijdens een oproep wordt de tijdsduur van de oproep weergegeven. U
kunt de tijdsduur van uw oproepen controleren.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Oproepen en druk op OK.
3. Selecteer Gespreksduur en druk op OK.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.
Laatste
oproep

De tijdsduur van de laatste oproep weergeven.

Uitgaande De tijdsduur van alle verzonden oproepen weergeven.
Inkomende De tijdsduur van alle ontvangen oproepen weergeven.
Alles resetten Druk op Ja om de timer te resetten of druk op Nee om

terug te keren naar het menu.

Antwoordmodus
Selecteer Openklappen en druk op OK, selecteer Aan en druk op OK
om inkomende oproependoor de klep te openen.

Selecteer Elke toets en druk op OK, selecteer Aan en druk op OK
om te kunnen binnenkomende gesprekken te beantwoorden door te
drukken op een willekeurige knop (vrijstelling ).

Oproepinstellingen
Dit hangt af van de netwerkondersteuning en uw abonnement. Neem
contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

ID beller
Laat uw telefoonnummer wel of niet zien op de telefoon van de
ontvanger wanneer u deze belt.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Oproepen en druk op OK.
3. Selecteer Oproepinstellingen en druk op OK.
4. Selecteer ID beller en druk op OK.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.
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Door netwerk
ingesteld

De standaardinstelling van het netwerk gebruiken.

Verberg ID Uw nummer nooit laten zien.
Stuur ID Uw nummer altijd laten zien.

Wisselgesprek
U kunt meer dan één gesprek tegelijk voeren. U hoort een
waarschuwingstoon als u een inkomende oproep ontvangt terwijl u in
gesprek bent. Als u de huidige oproep in de wacht wilt zetten om de
inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op Opties. Selecteer
vervolgens Antwoorden en dan OK.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Oproepen en druk op OK.
3. Selecteer Oproepinstellingen en druk op OK.
4. Selecteer Wisselgesprek en druk op OK.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.
Activeren Wisselgesprek inschakelen.
Deactiveren Wisselgesprek uitschakelen.
Status
opvragen

Geeft aan of wisselgesprek is in- of uitgeschakeld.

Doorschakelen
U kunt oproepen doorschakelen naar een antwoordservice of
naar een ander telefoonnummer. Bepaal welke oproepen moeten
worden doorgeschakeld. Selecteer een optie en druk op OK.
Selecteer vervolgens Activeren, Deactiveren of Status opvragen (zie
Wisselgesprek, p.32) voor elke optie.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Oproepen en druk op OK.
3. Selecteer Oproepinstellingen en druk op OK.
4. Selecteer Doorschakelen en druk op OK.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.
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Spraak door-
schakelen

Alle spraakoproepen worden doorgeschakeld.

Onber.
doorsch.

Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld als de
telefoon is uitgeschakeld of geen ontvangst heeft.

Onbeantw.
doorsch.

Inkomende oproepen worden doorgeschakeld als ze niet
worden beantwoord.

Doorsch. bij
bezet

Inkomende oproepen worden doorgeschakeld als de lijn
bezet is.

Doorsch. uit Oproepen niet doorschakelen.

Oproep blokkeren
De telefoon kan zodanig worden ingesteld dat bepaalde typen
oproepen niet worden toegestaan.

NB
Als u Oproep blokkeren wilt inschakelen, hebt u een wachtwoord nodig.
Neem contact op met uw serviceprovider voor het wachtwoord.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Oproepen en druk op OK.
3. Selecteer Oproepinstellingen en druk op OK.
4. Selecteer Oproep blokkeren en druk op OK.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.
Uitgaande Druk op OK en selecteer vervolgens:
Alle
oproepen

De gebruiker kan inkomende oproepen beantwoorden,
maar zelf niet bellen.

Internatio-
nale oproe-
pen

De gebruiker kan geen internationale nummers bellen.

Internatio-
naal. m.u.v.
thuis

De gebruiker kan geen internationale nummers bellen,
behalve naar het land dat bij de SIM-kaart hoort.

Inkomende Druk op OK en selecteer vervolgens:
Alle
oproepen

De gebruiker kan zelf bellen, maar kan geen inkomende
oproepen ontvangen.
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Bij roaming De gebruiker kan geen inkomende oproepen ontvangen
wanneer roaming actief is (telefoon wordt gebruikt in
andere netwerken).

Alles
annuleren

Alle oproepblokkeringen annuleren (wachtwoord nodig).

Berichten
1. Druk op Menu, blader naar en druk op OK.
2. Selecteer Berichten en druk op OK.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.

Spellingshulp
Selecteer Aan en druk op OK om Spellingshulp/eZiType™ in te
schakelen; zie Tekst invoeren , p. 7 .

Schrijfsnelheid
U kunt instellen hoe snel de tekens van het toetsenbord worden
herhaald (voordat de cursor naar de volgende positie schuift).

Selecteer Snel, Normaal of Traag en druk op OK.

SMS-instell.
Geheug.status
Geeft in procenten aan hoeveel geheugen van de telefoon in gebruik
is. In het telefoongeheugen kunnen maximaal 200 berichten worden
opgeslagen.

Opslag
1. Selecteer SIM (standaard) om berichten op de SIM-kaart op te

slaan of Telefoon om berichten in het telefoongeheugen op te
slaan.

2. Druk op OK om te bevestigen.

SMS-centrale
Dit nummer is nodig om de sms-functie te gebruiken. Het nummer
voor uw servicecentrum wordt verstrekt door uw serviceprovider
en is meestal al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer
voor het servicecentrum op de SIM-kaart is opgeslagen, wordt dit
nummer weergegeven. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer
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zelf invoeren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer
informatie.

1. Selecteer SMS-centrale en druk op Bew. om het nummer van het
servicecentrum te bewerken. Druk op Wissen om te corrigeren.

2. Druk OK om te bevestigen.

Celinformatie
U kunt van uw serviceprovider berichten over diverse onderwerpen
ontvangen, zoals het weer of verkeersinformatie voor een bepaalde
regio. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie
over de beschikbare kanalen en de relevante kanaalinstellingen.
Cell-broadcastberichten kunnen niet worden ontvangen tijdens
roaming.

Selecteer Celinformatie en druk op OK voor de volgende instellingen:

Functie
aan/uit

Zet informatie op Aan of Uit.

Lees Selecteer Lees en druk op OK om het bericht te lezen.
Talen Zet de taal Aan/Uit en druk op Klaar.
Instellingen Selecteer van welke kanalen u berichten wilt ontvangen.

Gebruik de opties Select., Toevoegen, Bew. en Wissen
om uw kanalen in te stellen.

MMS-instell.
Geheug.status
Geeft in procenten aan hoeveel geheugen van de SIM-kaart en de
telefoon in gebruik is.

Opslag
MMS-berichten worden als standaard opgeslagen in het
telefoongeheugen. Om nieuwe berichten te downloaden wanneer
het telefoongeheugen vol is, kunt u eerder MMS-berichten wissen
of selecteer om op te slaan uw MMS op een geheugenkaart (niet
meegeleverd).

NB
Zorg dat u een compatibele geheugenkaart hebt geplaatst voordat u
het bericht opslaat.
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1. Selecteer Geheugenkrt om het MMS op de geheugenkaart op te
slaan of Telefoon (standaard) om het in het telefoongeheugen
op te slaan.

2. Druk op OK.

Profiel MMS
Deze instellingen zijn nodig om de mms-functie te kunnen gebruiken.
De instellingen voor MMS is geleverd door uw serviceprovider en
kunnen naar u worden verzonden.

1. Selecteer Profiel MMS en druk op OK.
2. Selecteer uw serviceprovider en druk op Opties.
3. Selecteer Activeren en druk op OK.

Als uw serviceprovider niet in de lijst staat, doet u het volgende:

1. Selecteer Profiel MMS en druk op OK.
2. Selecteer Bew. en druk op OK voor de volgende instellingen:

Voer de instellingen voor uw serviceprovider in. U kunt de juiste
instellingen bij uw serviceprovider opvragen.
Account
Naam

Toevoegen account naam.

APN Toevoegen APN-adres.
Gebruikers-
naam

Toevoegen gebruikersnaam.

Wachtwoord Toevoegen wachtwoord.
Homepage Toevoegen homepage.
Aanslui-
tingstype

Selecteer verbindingstype HTTP of WAP.

Proxy Adres Toevoegen proxy adres.
Proxy Poort Toevoegen proxy poort.
Gebruikers-
naam

Toevoegen proxy gebruikersnaam.

Wachtwoord Toevoegen proxy wachtwoord.

3. Druk op Klaar en daarna op Ja om op te slaan of op Nee om
terug te gaan.

4. Selecteer het nieuwe profiel en druk op Opties.
5. Selecteer Activeren en druk op OK.
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U kunt een mms-profiel ook activeren/aanpassen door er een te
selecteren en op Opties te drukken voor het Activeren/Bew./Wissen
van het account.

NB
Bij sommige serviceproviders moet u een mms-bericht versturen voordat
u er een kunt ontvangen. Stuur een mms met alleen tekst om de service
te activeren. Bij sommige serviceproviders moet u eerst contact met
ze opnemen voordat mms voor uw account wordt ingeschakeld. Neem
contact op met de klantenservice van uw serviceprovider. Druk tijdens
het instellen op om af te sluiten zonder op te slaan.

Verzendopties
1. Selecteer Verzendopties en druk op OK.
2. Selecteer een van de onderstaande Verzendopties en druk op OK

om te bevestigen:
Alleen
versturen

Het bericht verzenden zonder op te slaan (standaard).

Opslaan en
versturen

Het bericht verzenden en in de Uitbox opslaan.

Fotoformaat
SelecteerKlein of Origineel Formaat om de grootte van afbeeldingen in
multimediaberichten aan te passen.

Herinnering
De sms-herinnering waarschuwt u één keer als u een sms-bericht
10 minuten na ontvangst nog niet hebt gelezen. Als u de melding
(envelop) verwijdert door op te drukken, wordt er geen
herinneringssignaal gegeven.

Selecteer Herinnering en druk op OK. Selecteer Aan/Uit voor
in-/uitschakelen en druk op OK.

Trilling
Het sms-trilalarm bestaat uit een aantal korte trilsignalen en houdt
Kort (4 seconden) of Lang (12 seconden) aan.

NB
Als Type waarschuwing is ingesteld op Alleen rinkelen, geeft de telefoon
geen trilsignaal.
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Afleverrapport
U kunt instellen of de telefoon een melding moet geven wanneer uw
sms de ontvanger heeft bereikt.

Selecteer Afleverrapport en druk op OK. Selecteer Aan of Uit om in/uit
te schakelen. Druk op OK om op te slaan.

NB
Als u Afleverrapport Aan selecteert, brengen sommige aanbieders u
kosten in rekening voor dat bericht.

Wissen
Selecteer Inbox en druk op OK om alle berichten in Inbox te
verwijderen. Druk op Ja om te bevestigen of op Nee om te annuleren.

Selecteer Uitbox en druk op OK om alle berichten in Uitbox te
verwijderen. Druk op Ja om te bevestigen of op Nee om te annuleren.

Selecteer Verzonden en druk op OK om alle berichten in Verzonden te
verwijderen. Druk op Ja om te bevestigen of op Nee om te annuleren.

Selecteer Alles wissen en druk op OK om alle berichten tegelijkertijd te
verwijderen. Druk op Ja om te bevestigen of op Nee om te annuleren.

Camera
1. Druk op Menu, blader naar en druk op OK.
2. Selecteer Camera en druk op OK.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.

EV-info
EV/lichtgevoeligheid instellen door volumetoetsen in cameramodus
omhoog/omlaag te duwen.

Fotoformaat
Selecteer een van de volgende opties Achtergrond (laagste kwaliteit),
320x240 (QVGA) of 640x480 (VGA) (hoogste kwaliteit).

NB
Bij een hogere kwaliteit (meer megapixels) kunnen er minder foto's in
het geheugen worden opgeslagen.
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Sluiter geluid
Selecteer een van de volgende opties Uit, Laag of Hoog.

Assistentie
Instellingen voor de Assistentie-knop.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Assistentie en druk op OK voor de volgende instellingen:

Activering
Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.

Aan Als u de toets wilt activeren, moet u hem ongeveer 3
seconden ingedrukt houden of de toets binnen 1 seconde
2 keer snel indrukken.

Aan (3) U kunt de toets activeren door hem binnen 1 seconde
3 keer in te drukken.

Uit Assistentie-knop uitgeschakeld.

Nummerlijst
De lijst met nummers die worden gebeld als de Assistentie-knop
wordt ingedrukt.

1. Selecteer Leeg en druk op Toevoegen.
2. Selecteer Telefoonboek om een contactpersoon uit het

telefoonboek toe te voegen.
U kunt ook op Handmatig drukken. Zie Telefoonboek, p.12 voor
informatie over het toevoegen van namen/nummers.

3. Druk op OK om te bevestigen.

Herhaal deze stappen totdat u maximaal 5 contactpersonen hebt
ingesteld.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert u
de invoer en drukt u op Opties. Selecteer vervolgens Bew. of Wissen
en druk op OK.

SMS
Het bericht dat naar de contactpersonen in de nummerlijst wordt
verzonden wanneer de Assistentie-knop wordt ingedrukt.
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Activering
Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.

Aan De telefoon stuurt een SMS-bericht voordat er een oproep
wordt gemaakt.

Uit De telefoon maakt een oproep zonder eerst een
SMS-bericht te sturen.

Bericht
Druk op Bew., voer het bericht in en druk vervolgens op OK om te
bevestigen.

NB
U moet een bericht invoeren als u de SMS-functie activeert.

Bevestig met "0"
Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.

Aan De functie werkt zoals hierboven beschreven EN als de
ontvanger niet binnen 60 seconden op0 drukt, wordt de
oproep afgebroken en wordt het volgende nummer in de
lijst gebeld. Als de ontvanger binnen 60 seconden op 0
drukt, is de oproep bevestigd en worden er geen nieuwe
oproeppogingen meer gedaan (assistentie-procedure
afgebroken).

Uit De telefoon belt het eerste nummer in de lijst. Als de
oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt
het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer
herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op

wordt gedrukt.

Type signaal
Aanpassing van het signaaltype voor het geven van een melding voor
de assistentie-procedure.
Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.

Hoog Harde signalen (standaard).
Laag Eén zacht signaal.
Stil Geen geluidssignaal; zoals een normale oproep.
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Alarminfo
Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie door voordat u de
assistentie-functie inschakelt.

Pas op als u nummers met automatische beantwoording opneemt in de
oproeplijst: de alarmprocedure stopt zodra de oproep is beantwoord.

NB
Deze informatie is niet van toepassing als Bevestig met "0" is ingesteld
op Aan.

Bluetooth®

BELANGRIJK
Als u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u Functie aan/uit =
Uit of Zichtbaarheid = Uit. Koppel uw toestel niet met een onbekend
apparaat.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere voor Bluetooth
geschikte apparaten, zoals headsets.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Bluetooth en druk op OK voor de volgende instellingen:

Functie aan/uit
Selecteer Aan/Uit en druk op OK om Bluetooth in/uit te schakelen.

Zichtbaarheid
Selecteer Aan/Uit om uw telefoon zichtbaar/onzichtbaar te maken
voor ander apparaten.

NB
Als u niet wilt dat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden,
selecteert u Uit. Zelfs als u Uit selecteert, kunnen reeds gekoppelde
apparaten uw telefoon detecteren.

Naam apparaat
Voer de naam voor uw telefoon in zoals die op andere
Bluetooth-apparaten moet worden weergegeven en druk op OK.
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Zoek BT apparaat
Zoek naar andere beschikbare Bluetooth-apparaten. Als Bluetooth niet
is ingeschakeld, kunt u het nu inschakelen door op Ja te drukken.

1. Kies een apparaat uit de lijst en druk op Verbind om verbinding
te maken.

2. Als u verbinding wilt maken met een ander Bluetooth-apparaat,
hebt u een gedeeld wachtwoord nodig. Voer het wachtwoord in
en druk op OK.

Mijn apparaten
Hier worden opgeslagen apparaten weergegeven en u kunt hier ook
nieuwe apparaten toevoegen. Selecteer het apparaat in de lijst en
druk op Opties.

Verbind/Verb-
reek

Maak/verbreek de verbinding met het geselecteerde
apparaat. Selecteer het vereiste profiel; meestal een
headset.

Selecteren Stel het verbonden apparaat in als standaard.
Hernoemen Wijzig de naam van het apparaat.
Wissen Verwijder het apparaat uit de lijst.
Alles wissen Verwijder alle apparaten uit de lijst.

Geluidsinstelling
Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.

Op telefoon Inkomende oproepen worden met de telefoon beantwoord.
Naar
Bluetooth

Inkomende oproepen worden naar het Bluetooth-apparaat
doorgeschakeld.

Beveiliging
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Beveiliging en druk op OK.

SIM-lock
De SIM-kaart is met een PIN-code (persoonlijk identificatienummer)
beveiligd. De telefoon kan zodanig ingesteld worden dat de gebruiker
de PIN-code moet invoeren als hij/zij de telefoon inschakelt.
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Selecteer een van de volgende opties en druk op OK om te bevestigen.

Aan PIN-code geactiveerd; u moet de PIN-code altijd invoeren
wanneer u de telefoon inschakelt.

Uit PIN-code uitgeschakeld. Waarschuwing: in geval van
verlies of diefstal is de SIM-kaart niet beveiligd.

Automatisch U hoeft de PIN-code niet in te voeren als u de telefoon
inschakelt. De telefoon onthoudt de code. Als de
SIM-kaart in een andere telefoon wordt geplaatst (na
verlies/diefstal), moet de PIN-code worden ingevoerd om
de telefoon te deblokkeren.

NB
U moet de huidige PIN-code invoeren om de SIM-lock uit/in te
schakelen.

Telefoonblokk.
Selecteer Aan/Uit en druk op OK om in/uit te schakelen.

NB
U moet de huidige telefooncode invoeren om de Telefoonblokk. uit/in te
schakelen. De standaardtelefooncode is 1234.

Externe configuratie
U kunt personen die u vertrouwt, zoals een familielid of vriend(in),
toestemming geven om informatie naar uw Doro PhoneEasy® 607
te verzenden. U kunt op deze manier contactpersonen voor het
telefoonboek of voor de snelkiestoetsen en daarnaast agendataken
en instellingen voor de Assistentie-knop ontvangen. Wanneer deze
functie is ingeschakeld, hoeft u zelf niets te doen. De andere persoon
stuurt de informatie naar u toe.

Selecteer Externe config. en druk op OK voor de volgende instellingen:

Activering
Selecteer Aan om Externe configuratie in te schakelen en druk op OK.

Aan Externe configuratie ingeschakeld.
Uit Externe configuratie uitgeschakeld.
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Nummerlijst
U moet de namen en de telefoonnummers toevoegen van de personen
die informatie vanaf hun telefoon naar uw Doro PhoneEasy®607
mogen verzenden.

1. Selecteer Nummerlijst en druk op OK.
2. Selecteer Leeg en druk op Toevoegen.
3. Selecteer Telefoonboek om een contactpersoon uit het

telefoonboek toe te voegen.
U kunt ook op Handmatig drukken.

4. Druk op .
5. Voer het nummer in en druk op OK.

Herhaal deze stappen totdat u maximaal 5 contactpersonen hebt
ingesteld.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert
u de invoer en drukt u op Opties. Selecteer vervolgens Weerg., Bew.
of Wissen en druk op OK.

Vaste nummers (FDN)
U kunt het maken van oproepen beperken tot bepaalde nummers die
op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De lijst met toegestane nummers
is beveiligd met uw PIN2-code.

Modus Selecteer Aan/Uit en druk op OK. Voer uw PIN2-code in
en druk op OK om te bevestigen.

Vaste
nummers

Druk op Toevoegen om het eerste toegestane nummer in
te voeren. U kunt ook een contactpersoon selecteren en
op Opties drukken om een van de volgende instellingen te
selecteren: Toevoegen, Bew. of Wissen; druk vervolgens
op OK. Voer uw PIN2-code in en druk op OK om te
bevestigen.

44



Nederlands

NB
U kunt delen van telefoonnummers opslaan. Als u bijvoorbeeld 01234
opslaat, kunt u oproepen maken naar alle nummers die met 01234
beginnen. Wanneer de functie Vaste nummers ingeschakeld, kunt u
toch noodnummers bellen door het noodnummer in te voeren, gevolgd
door . Wanneer Vaste nummers is ingeschakeld, is het niet mogelijk
om opgeslagen telefoonnummers op de SIM-kaart te bekijken of te
wijzigen. U kunt ook geen SMS-berichten verzenden.

Wachtw. inst. (uw wachtwoorden wijzigen)
U kunt de wachtwoorden voor PIN, PIN2 of de Telefoon code als
volgt wijzigen:

1. Voer de huidige code in en bevestig met OK.
2. Voer een nieuwe code in en bevestig met OK.
3. Voer de nieuwe code opnieuw in en bevestig met OK.

Resetten instellingen
Als u Resetten instellingen selecteert, worden alle wijzigingen die
u in de telefooninstellingen hebt aangebracht teruggezet naar de
standaardwaarden. Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk
op OK om te resetten.

Alles resetten
Als u Alles resetten selecteert, worden alle telefooninstellingen en alle
gegevens zoals contactpersonen, nummerlijsten en berichten uit het
telefoongeheugen verwijderd (het geheugen van de SIM-kaart wordt
niet aangetast). Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op
OK om te resetten.

NB
De standaardtelefooncode is 1234.

Extra functies

Wekker
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Aan en druk op OK.
3. Voer de alarmtijd in via het toetsenbord en druk vervolgens op OK.
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4. Voor een eenmalig alarm selecteert u Eenmaal en drukt u
vervolgens op OK.

5. Voor een herhaaldelijk alarm selecteert u Wekelijks en drukt u
vervolgens op OK. Blader door de weekdagen en druk op Aan/Uit
om het alarm voor een bepaalde weekdag in/uit te schakelen.
Druk vervolgens op Klaar.

6. U kunt een alarm bewerken door op Bew. en vervolgens op OK
te drukken.

7. U kunt het alarm stoppen door op Uit te drukken. Het alarm is
nu verwijderd.

NB
Het alarm werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op Ja
om de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze
telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties
kan veroorzaken.
Als het alarm wordt geactiveerd, klinkt er een geluidssignaal. Druk op
Stop om het alarm uit te schakelen of druk op Snooze om het alarm
na 9 minuten te herhalen.

Agenda
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.

Kalender
Weerg.
Geeft taken voor de geselecteerde datum weer.

Taak toevoegen
1. Voer een datum voor de taak in en druk op .
2. Voer een tijd voor de taak in en druk op .
3. Voer een beschrijving in.
4. Druk op OK.

Ga Naar Datum
Voer de datum in en druk op OK.

Alles bekijken
Selecteer een taak en druk op Opties voor de volgende opties:
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Bew. De geselecteerde taak bewerken.
Wissen De geselecteerde taak verwijderen.
Alles wissen Alle taken verwijderen.

NB
De agenda werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op Ja
om de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze
telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties
kan veroorzaken.

Dagelijkse herinnering
1. Voer een tijd voor de taak in en druk op .
2. Voer een beschrijving in.
3. Druk op OK.

NB
Werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op Ja om
de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze
telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties
kan veroorzaken.
Als het alarm wordt geactiveerd, klinkt er een geluidssignaal. Druk op
Stop om het alarm uit te schakelen of druk op Snooze om het alarm
na 9 minuten te herhalen.

Rekenmachine
De rekenmachine kan eenvoudige rekenfuncties uitvoeren.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Voer het eerste getal in. Gebruik # om het decimaalteken in

te voeren.
3. Gebruik de pijltoetsen om een functie te kiezen (+, -, x, ÷) en

druk op OK.
4. Voer het volgende getal in en druk op OK.
5. Herhaal de stappen 2–4 zo nodig.

Selecteer = en druk op OK om het resultaat te berekenen.

FM radio
De FM-radio heeft een frequentiebereik van 87,5 tot 108,0 MHz en
9 voorkeurskanalen.
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De radio inschakelen
1. Sluit de headset aan op de headsetaansluiting .

2. Druk op Menu, ga naar en druk op OK. De radio is
ingeschakeld. De huidige radiofrequentie wordt weergegeven.
Selecteer een kanaal met behulp van of . Gebruik de
zijknoppen +/- om het volume aan te passen.

3. Druk op om terug te keren naar de stand-bymodus. De
radio blijft spelen.

Freq. Opsl.

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer een kanaal met behulp van of .
3. Als er een zender is gevonden, selecteert u Opties
4. Selecteer Freq. Opsl. en druk op Opties.
5. Voer een naam voor het nieuwe kanaal in; zie Tekst invoeren

, p. 7 .
6. Druk op Opslaan.

Uitschakelen
1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Druk op Opties en vervolgens op Uitschakelen.

Tip:
Als u de headset loskoppelt, wordt ook de radio uitgeschakeld.

Zenderlijst (de kanaallijst bewerken)

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Opties.
3. Selecteer Zenderlijst en druk op Opties.
4. Selecteer het kanaal dat u wilt bewerken en druk op Opties of

Toevoegen.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.
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Speel Het geselecteerde kanaal afspelen.
Wissen Verwijder het kanaal. Druk op Ja om te bevestigen of druk

op Nee om terug te keren naar de kanaallijst.
Bew. Bewerk de naam van het kanaal en druk vervolgens op

om de frequentie te wijzigen. Gebruik # om het
decimaalteken in te voeren. Druk op Opslaan.

Kanalen selecteren
Druk op de toetsen 1-9 om snel een voorkeurskanaal te selecteren
terwijl de radio is ingeschakeld.

Handmatige invoer (zoekmodus wijzigen)

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Opties.
3. Selecteer Handmatige invoer en druk op OK.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op OK.
Fijnafstelling Handmatig afstemmen met of .
Autom.
zoeken

Automatisch kanalen zoeken met of .

Auto opslaan
NB
Hierbij worden alle eerder opgeslagen kanalen overschreven!

1. Druk op Menu, ga naar en druk op OK.
2. Selecteer Opties.
3. Selecteer Auto opslaan en druk op Opties om beschikbare

radiostations automatisch op te slaan onder de kanalen1-9.

Instructies voor de EXTERNE GEBRUIKER
Externe besturingscommando's verzenden via SMS-berichten.
Hiervoor moet Activering zijn ingesteld op Aan en moet de externe
gebruiker zijn opgenomen in de Nummerlijst van de Doro PhoneEasy®

607.

Menu Beveiliging Externe config..
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Alle contactpersonen die via externe configuratie naar de Doro
PhoneEasy® 607 worden verzonden, worden in de telefoon opgeslagen
(zelfs als gegevens standaard op de SIM-kaart worden opgeslagen).

Voor elke contactpersoon kunnen 3 telefoonnummers worden
opgeslagen: Gsm, Thuis of Kantoor.

NB
Het SMS-bericht moet worden genoteerd als *#Commando#, omdat het
bericht anders niet als een extern besturingscommando wordt herkend.

De inhoud van het bericht bestaat uit de parameters die u wilt
verzenden en u moet het #-teken gebruiken om twee parameters van
elkaar te scheiden. In de tabellen staat P voor Parameters.

Een contactpersoon aan het telefoonboek toevoegen
Commando P 1 P 2 P 3 P 4

phonebook naam
max. lengte
= 30

gsm
max. lengte
= 40

thuis kantoor

Voorbeeld:

U wilt het mobiele nummer, het privénummer en het kantoornummer
van Jan Jansen naar de Doro PhoneEasy® 607 verzenden. Het mobiele
nummer is: 0700-393939. Nummer thuis: 046-280 50 11.
Kantoornummer: 046-280 50 83.

*#phonebook#Jan Jansen#0700393939#0462805011#046280
5083#

Het nummer wordt in het telefoonboek van de 607 opgeslagen als:

Jan Jansen

0700393939

0462805011

0462805083
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NB
Gebruik alleen cijfers voor parameter 2, 3 en 4. Als u voor deze
parameters letters gebruikt, worden deze als spaties in het telefoonboek
opgeslagen. Contactpersonen die al in het telefoonboek zijn opgeslagen,
worden niet overschreven. In plaats daarvan worden ze dubbel
opgeslagen. Dit voorkomt dat contactpersonen per ongeluk uit het
telefoonboek worden verwijderd.

Tip:
Gebruik voor het opslaan van internationale nummers altijd de
internationale toegangscode + vóór het landnummer voor een optimale
werking. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer.

De assistentie-functie instellen
Commando P 1 P 2 P 3 P 4

alert a
activering

0/1/2
0=Uit
1=Aan
2=Aan (3)

alert n
nummer

1–5
positie in
Nummerlijst

Naam
max. lengte
= 30

nummer
max. lengte
= 40

alert m
bericht

0/1
0=Uit
1=Aan

Tekst
max. lengte
= 70

alert c
bevestig met
“0”

0/1
0=Uit
1=Aan

alert s
signaaltype

0/1/2
0=Hoog
1=Laag
2=Stil

Voorbeeld:

U wilt de assistentie-functie inschakelen.

*#alert#a#1#

U wilt dat Jan Jansen op positie 1 in de Nummerlijst wordt opgeslagen
met het telefoonnummer: 0700-393939.
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*#alert#n#1#Jan Jansen#0700393939#

U wilt dat er een SMS-bericht wordt verzonden wanneer de
Assistentie-knop wordt ingedrukt. Voorbeeld van de inhoud van het
SMS-bericht: Dit is een assistentie-bericht. Onderneem de benodigde
acties.

*#alert#m#1#Dit is een assistentie-bericht. Onderneem de benodigde
acties.#

U wilt de functie Bevestig met "0" inschakelen.

*#alert#c#1#

U wilt het Type signaal instellen op laag.

*#alert#s#1#

Tip:
Vergeet niet om de verzonden posities te noteren. Zo is het later
eenvoudiger voor u om wijzigingen te verzenden.

De snelkiestoetsen instellen
Commando P 1 P 2 P 3

memorykey a
A-toets

Naam
max. lengte
= 30

nummer
max. lengte = 40

memorykey b
B-toets

Naam
max. lengte
= 30

nummer
max. lengte = 40

memorykey c
C-toets

Naam
max. lengte
= 30

nummer
max. lengte = 40

Voorbeeld:

U wilt het mobiele nummer van Jan Jansen opslaan onder
geheugentoets A van de Doro PhoneEasy® 607.

Martha Thomassen onder geheugentoets B en Steven van Leeuwen
onder geheugentoets C.
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*#memorykey#a#Jan Jansen#0700393939#

*#memorykey#b#Martha Thomassen#0768991014#

*#memorykey#c#Steven van Leeuwen#0709441819#

Een taak toevoegen aan de agenda
Commando P 1 P 2 P 3

task jjjjmmdd
Datum

uumm
Tijd

aantekening
beschrijving van de
taak, max. lengte =
35

Voorbeeld 1:

U wilt een nieuwe agendataak naar de Doro PhoneEasy® 607
verzenden. Dit is voor een afspraak bij de tandarts op 1 december
2010 om 10:30.

*#task#20101201#1030#tandarts#
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Problemen oplossen

De telefoon kan niet worden ingeschakeld
Batterij bijna leeg Sluit de netadapter aan en laad de batterij 3

uur op.
Batterij niet goed
geplaatst

Controleer of de batterij goed is geplaatst.

De batterij laadt niet op
Batterij of lader
beschadigd

Controleer de batterij en de lader.

Laad batterijen enkel op
bij temperaturen tussen
0 °C en 40 °C

Zorg voor betere laadomstandigheden.

De lader is verkeerd
aangesloten op de
telefoon of het
stopcontact

Controleer de aansluitingen van de lader.

De stand-bytijd neemt af
De laadcapaciteit van
de batterij is te laag

Plaats een nieuwe batterij.

Te ver van het
basisstation, de telefoon
zoekt continu naar een
signaal

Zoeken naar een netwerk verbruikt
batterijcapaciteit. Zoek een plaats met een
sterker signaal of schakel de telefoon tijdelijk
uit.

Kan geen oproepen maken of ontvangen
Oproep blokkeren
geactiveerd

Schakel oproepblokkering uit. Neem contact
op met uw serviceprovider als het probleem
hierdoor niet wordt verholpen.

PIN-code niet geaccepteerd
Te vaak een verkeerde
PIN-code ingevoerd

Voer de PUK-code in om de PIN-code
te wijzigen of neem contact op met uw
serviceprovider.
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Fout SIM-kaart
SIM-kaart beschadigd Controleer de staat van de SIM-kaart. Neem

contact op met uw serviceprovider als de kaart
is beschadigd.

SIM-kaart verkeerd
geplaatst

Controleer of de SIM-kaart goed is geplaatst.
Verwijder de kaart en plaats hem opnieuw.

SIM-kaart vuil of vochtig Veeg het contactoppervlak van de SIM-kaart af
met een schone doek.

Kan geen verbinding maken met het netwerk
SIM-kaart ongeldig Neem contact op met uw serviceprovider.
Geen dekking voor
gsm-dienst

Neem contact op met uw serviceprovider.

Zwak signaal
Te ver van basisstation Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
Netwerk is bezet Probeer later opnieuw te bellen.

Echo of ruis
Regionaal probleem
door slecht
netwerkrelais

Hang op en probeer nog een keer. De telefoon
pakt daarna misschien een ander netwerkrelais.

Kan geen contactpersoon toevoegen
Geheugen telefoonboek
vol

Verwijder telefoonnummers om geheugenruimte
vrij te maken.

Kan geen functie instellen
Functie niet
ondersteund of geen
abonnement bij netwerk

Neem contact op met uw serviceprovider.

Kan MMS niet downloaden
Het telefoongeheugen
is vol en het is niet
mogelijk om het
nieuwe mms-bericht
te downloaden

Wis eerder ontvangen MMS-berichten of
stel in dat MMS-berichten standaard moet
worden opgeslagen op een geheugenkaart (niet
meegeleverd).
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Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG
Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten.
Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen.
De netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en
het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur
bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten
Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op GSM 900/1800/1900 MHz netwerken.
Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider
nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen.
Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en u moet
zich mogelijk abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving
Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel
het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen
of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone
gebruiksstand.

Dit product voldoet aan de richtlijnen voor straling wanneer u het gebruikt in de
normale stand bij uw oor of op een afstand van minimaal 1,5 cm vanaf uw lichaam.
Als het toestel in een hoesje, aan een riemclip of in een andere houder op het
lichaam wordt gedragen, dan mogen deze geen metaal bevatten en moet het toestel
zich op de hierboven voorgeschreven afstand van het lichaam bevinden. Zorg dat
u zich aan de hierboven vermelde afstandsvoorschriften houdt tot de verbinding
is verbroken.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen
aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van
het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Medische apparatuur
Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing
veroorzaken in onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts
of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd
tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling
bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen,
moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken
soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.
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Pacemakers
De Health Industry Manufacturers Association raadt aan om een afstand van
minimaal 15 cm tussen een draadloze telefoon en een pacemaker aan te houden
om mogelijke storing op de pacemaker te vermijden. Personen met pacemakers:

• moeten de telefoon altijd minstens 15 cm verwijderd houden van hun
pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;

• mogen de telefoon niet in een borstzak dragen;
• moeten het oor aan de andere kant van de pacemaker gebruiken om de kans

op storing te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk
uitschakelen.

Gebieden met explosiegevaar
Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt.
Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden
waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In deze
gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of
zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen
en autoreparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van
locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties
waar met explosieven wordt gewerkt.

Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven.
Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van
chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan)
en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof
of metaalpoeder.

Li-ion polymeerbatterij
Dit product bevat een Li-ion polymeerbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij
kunnen brand en brandwonden ontstaan.

WAARSCHUWING
Ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Om het risico
van brand en brandwonden zoveel mogelijk te beperken, mag u de
batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, kortsluiten,
in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen van meer
dan 60°. Gebruikte batterijen afvoeren volgens lokale voorschriften of
volgens de bij het product geleverde handleiding.
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Gehoorschade voorkomen
Dit toestel is getest en voldoet aan de vereisten voor Geluidsdrukniveau zoals deze
zijn vastgesteld in de relevante normeringen EN 50332-1en/of EN 50332-2.

WAARSCHUWING
Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden
tot gehoorbeschadiging. Blootstelling aan harde geluiden
tijdens het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval
veroorzaken. Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd
geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor
wanneer de luidspreker in gebruik is.

Noodoproepen
BELANGRIJK
Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele
telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker
geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet tijdens alle
omstandigheden verzekerd bent van een verbinding. Vertrouw daarom
nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen,
zoals in medische noodgevallen.

Voertuigen
Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in
motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen,
automatische cruisecontrol, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn
geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de
fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of
aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met
het toestel of de bijbehorende accessoires. Bij voertuigen uitgerust met airbags:
denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld.

Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de
ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden
ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele telefoonapparatuur op de
verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het
toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze
communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in
de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.
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Verzorging en onderhoud
Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden
behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

• Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere
vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan
roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel
volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.

• Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor
kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden
beschadigd.

• Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de
levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen
beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.

• Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer
op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de
elektronische circuits kunnen worden beschadigd.

• Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze
gebruiksaanwijzing.

• Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door
een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.

• Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het advies geldt voor het toestel, de batterij, de netadapter en andere accessoires.
Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met
uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie
Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum.
Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u
contact opnemen met uw leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens
de garantietermijn onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie
geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of
schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik,
nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden.
Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer
of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit
voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen
waarop de garantie niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als er andere
batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

Specificaties

Netwerk: GSM 900/1800/1900 MHz

Afmetingen: 104 mm x 53 mm x 21 mm
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Gewicht: 102 g (inclusief batterij)

Batterij: 3.7 V / 800 mAh Li-ionbatterij

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ is een handelsmerk van Zi Corporation.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

Specifiek absorptietempo (SAR–specific absorption rate)
Dit toestel voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met
betrekking tot blootstelling aan radiogolven. De SAR-waarde voor Doro PhoneEasy®

607 bedraagt 0,468 W/kg gemeten over 10 g weefsel.

De maximaal toelaatbare waarde volgens de WHO bedraagt 2,0 W/kg (gemeten
over 10 g weefsel).

Verklaring van overeenstemming
Doro verklaart hierbij dat het product Doro PhoneEasy® 607 voldoet aan de
essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG
(R&TTE) en 2011/65/EG (RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming
vindt u op www.doro.com/dofc.
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