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INTRODUCTIE

Eerste hulp bij problemen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Smartphone!
Met deze gebruiksvriendelijke smartphone kunt u gemakkelijk en veilig:

 • E-mailen
 • Internetten
 • Internetbankieren
 • Chatten
 • Fotoalbums maken
 • Bestanden maken en beheren
 • Beeldbellen
 • Spelletjes spelen
 • Foto’s & Films maken/bekijken

Mocht er zich in de toekomst onverhoopt een probleem voordoen met uw SimPhone, dan kunt 
u ons uiteraard bellen. Wij willen u vragen, voordat u ons belt, eerst onderstaande handelingen 
(indien mogelijk) uit te voeren. Dit voorkomt onnodige belkosten en langere wachttijden aan de 
telefoon.

1.  Zet de SimPhone uit, wacht even een paar minuten en zet de SimPhone vervolgens weer  
 aan. Wellicht werkt alles weer naar behoren.

2. Mocht de hierboven omschreven actie niet helpen, raden we u aan de SimPhone   
 nogmaals uit te zetten en nu ook van uw modem (het ‘internetkastje’, vaak te    
 vinden in de meterkast) de stekker uit het stopcontact te halen. Zet na één minuut   
 het modem weer aan en wacht vervolgens nog één minuut. Zet dan ook de SimPhone  
  weer aan.

3. Als het bovenstaande ook niet heeft geholpen willen wij u vragen (indien mogelijk) het  
 probleem te beschrijven in een e-mailbericht en dit te sturen naar helpdesk@simpc.nl  
 Binnen twee werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie per e-mail, of zullen wij  
 telefonisch proberen het probleem met u op te lossen. 

4. Indien het sturen van een e-mail niet mogelijk is, kunt u uiteraard bellen naar onze   
 helpdesk (0900-4357835). Wij helpen u dan graag. 

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in SimPC.
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DISCLAIMER
SimPC is continu bezig met het optimaliseren van haar producten. Het 
kan daardoor voorkomen dat het scherm op uw SimPhone afwijkt van 
hetgeen beschreven in deze handleiding. Een actuele online versie van 
deze handleiding kunt u daarom altijd vinden op www.SimPC.nl/FAQ. 
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BELANGRIJKE INFORMATIE VAN MEDION
De SimPhone wordt geleverd met de volgende accessoires:

Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen na aankoop te 
contacteren, indien de levering niet compleet is. 

 ● Laat kinderen niet zonder toezicht met elektrische toestellen spelen. Kinderen kunnen 
mogelijke gevaren niet altijd juist herkennen. Houdt verpakkingsmateriaal van kinderen weg, 
ze kunnen hierdoor stikken. 

 ● Open nooit de behuizing van de SimPhone. Dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs tot brand, 
waardoor uw SimPhone zou kunnen worden beschadigd.

 ● Steek geen voorwerpen door de sleuven en openingen in de binnenkant van de SimPhone. 
Dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs tot brand, waardoor uw SimPhone zou kunnen worden 
beschadigd. 

 ● Bescherm het apparaat tegen waterdruppels en waternevel. Plaats geen voorwerpen die 
zijn gevuld met vloeistof (bekers en dergelijken) op het toestel. Het voorwerp kan omvallen, 
waarbij de vloeistof de elektrische veiligheid nadelig kan beïnvloeden. 

USB-Kabel Hoofdtelefoon Netadapter
Kunt u gebruiken om 

bestanden over te zetten en 
om uw apparaat op te laden.

Aansluiten op het 
apparaat om geluid via de 
hoofdtelefoon te krijgen.

Deze stekker laadt uw 
appaaraat op i.c.m. de USB 
kabel en het stopcontact.

Veiligheid

 ● Open de behuizing van de netadapter niet. Wanneer u dat wel doet, kunt u geëlektrocuteerd 
worden, met de dood tot gevolg. Dit voorwerp bevat geen onderdelen die onderhoud 
behoeven. 

 ● Gebruik de netadapter enkel met geaarde stopcontacten van 100-240V, 50/60 Hz. Wanneer 
u niet zeker bent over de stroomvoorziening op de plaats van opstelling, vraag dit na bij uw 
energieleverancier. 

 ● Gebruik enkel de meegeleverde netadapter met de meegeleverde aansluitkabel. 

 ● Wilt u de netadapter uitzetten, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en vervolgens de 
stekker uit de SimPhone. Houd bij het uittrekken altijd de stekker zelf vast. Trek nooit aan het 
snoer. 

Stroomvoorziening
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BELANGRIJKE INFORMATIE VAN MEDION

5

TIP! Bewaar de originele verpakking, voor het geval het toestel getransporteerd moet worden. 

Omgevingstemperatuur 

Plaats van opstelling

 ● De SimPhone kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +10° C tot +35° C en 
bij een relatieve luchtvochtigheid van 30% - 70% (niet gecondenseerd). 

 ● In uitgeschakelde modus kan de SimPhone worden opgeslagen bij -20° C tot 50° C.

 ● Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact. We raden u voor meer veiligheid aan om 
een overspanningsbescherming te gebruiken, zodat uw SimPhone wordt beschermd tegen 
spanningspieken of blikseminslag vanuit het stroomnet. 

 ● Wacht na het transport van de SimPhone met het in gebruik nemen tot het 
toestel de omgevingstemperatuur heeft aangenomen. Bij grote temperatuur- of 
vochtigheidsschommelingen kan het door condensatie tot de vorming van vocht binnenin de 
SimPhone komen. Dit kan een kortsluiting veroorzaken. 

 ● Houdt uw SimPhone en alle aangesloten toestellen weg van vocht en vermijd stof, warmte en 
rechtstreekse zonnestralen, om storingen of beschadiging van de SimPhone te vermijden. 

 ● Plaats en gebruik alle componenten op een vlak, stabiel en trillingsvrij oppervlak om te 
vermijden dat de SimPhone valt. 

Ergonomie

 ● Voorkom verblinding, spiegelingen en te harde licht-donkercontrasten om uw ogen te 
sparen.

Comfortabel werken

 ● Langdurig in dezelfde houding zitten is op den duur niet prettig. Een goede houding verkleint 
de kans op lichamelijke aandoeningen of letsel. 

 ● Algemeen: Verander regelmatig van houding en neem geregeld pauzes om vermoeidheid te 
voorkomen. 

 ● Rug: Als u aan uw bureau zit, moet uw rug gesteund worden door de rugleuning van de stoel, 
terwijl uw rug recht is of iets naar achteren gebogen. 

 ● Benen: Uw bovenbenen moeten horizontaal zijn of iets schuin naar beneden gericht. Uw 
onderbenen moeten vrijwel een rechte hoek met uw bovenbenen vormen. Uw voeten 
moeten plat op de vloer rusten. Indien gewenst kunt u een voetensteun gebruiken. In dat 
geval moet u echter extra controleren of de hoogte van uw stoel goed is ingesteld op het 
gebruik van de voetensteun. 

 ● Armen: Ontspan uw armen, houd uw ellebogen dichtbij uw zij, terwijl de onderarmen en 
handen ongeveer horizontaal liggen.



BELANGRIJKE INFORMATIE VAN MEDION
 ● Hoofd: Houd uw hoofd recht of iets voorover gebogen. Probeer te vermijden dat u met een 

gedraaid hoofd of een gedraaide romp moet werken.

Hierbij verklaart MEDION AG dat deze apparaten conform zijn aan de fundamentele 
vereisten en aan de overige desbetreffende bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG. Volledige 
conformiteitsverklaringen vindt u onder www.medion.com/conformity. 
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START
In deze handleiding wordt per functie beknopt uitgelegd hoe de programma’s van de SimPhone 
werken.

Om het gebruik van de SimPhone voor u gemakkelijk te maken hebben wij voor alle functies, 
naast een beschrijving in deze handleiding, ook SimPhone-instructiefilmpjes gemaakt. In deze 
filmpjes wordt duidelijk uitgelegt hoe alle programma’s werken. Bekijk voor meer informatie 
www.simpc.nl/faq

Verder willen wij u erop wijzen dat overal waar ‘tik’ en ‘tikken’ staat, dit ook gelezen kan worden 
als ‘klik’ en ‘klikken’. 

Leest u eerst de rest van dit hoofdstuk rustig door. Vervolgens kunt u aan de slag met uw 
SimPhone en per functieknop deze handleiding gebruiken ter ondersteuning. U kunt natuurlijk 
ook de instructiefilmpjes bekijken. 

Wij wensen u veel plezier met uw SimPhone!

Het team van SimPC.
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AAN- EN UITZETTEN

Zet de SimPhone aan
Als u de Smartphone voor het eerst inschakelt, druk dan 
de Aan-/uit-toets in totdat u ‘Medion’ ziet verschijnen. 
Het opstarten van de Smartphone kan mogelijk langer 
dan een minuut duren. 

1.

SimPhone ontgrendelen
De SimPhone vergrendelt automatisch na één minuut om 
stroom te besparen

Als het scherm zwart is druk dan éénmaal op de Aan-/uit-
toets. Sleep vervolgens de cirkel met slot naar rechts.

3.

De SimPhone start op
Controleer of de SimPhone is gestart door éénmaal op 
de Aan-/uit-toets te drukken.

U ziet nu de schermbeveiliging van de SimPhone. Een 
klok met datum en daarbij een cirkel met slot.

2.

Uitzetten
Wanneer u de SimPhone volledig wilt uitschakelen, houdt 
de Aan-/uit-toets ongeveer twee seconden vast.

Druk op uitschakelen om uw Smartphone uit te zetten. 

5.
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SimPhone vergrendelen
Om het scherm weer te vergrendelen wacht 1 minuut of 
druk één keer op de Aan-/uit-toets.

4.



Multitask Toets 
Dit pictogram toont een lijst van recent gebruikte applicaties. U kunt het gebruiken 
om een applicatie opnieuw te starten, of om te wisselen tussen apps op de voor- en 
achtergrond.

Toets Menu
Tik op toets: geeft de opties van het huidige display aan.

Start-toets 
Toets indrukken: terug naar het startscherm.

Toets Terug
Tik op toets: terug naar het laatste scherm.

VOORBEREIDINGEN VOOR INGEBRUIKNAME
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KNOPPEN UITLEG

Accu

Geheugen-
kaartlezer
(MicroSD)

Voordat u de telefoon kunt gebruiken dient u de telefoon aan de achterkant te openen. Plaats 
vervolgens de SIM-kaart en daarna pas de accu. De geheugenkaart zit standaard al in het 
toestel.



Veeg met uw vinger van bovenaf over de statusbalk omlaag om het meldingen (berichtveld) 
venster te openen. U vindt hier uw agenda-items, nieuwe berichten en meldingen. U kunt bo-
vendien ook de berichten, herinneringen, etc. openen door er op te tikken. 

Tip: Sleep of veeg de blauwe 
balk met uw wijsvinger naar 
beneden, helemaal tot on-
deraan uw scherm. 

Hieronder ziet u een voorbeeld van een bericht of melding:

Berichten verwijderen toets
Met onderstaande toets (oplopende streepjes op elkaar) 
kunt u alle meldingen & berichten verwijderen.

MELDINGEN & BERICHTEN
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 Meldingen & berichten verwijderen



Veeg met uw vinger van bovenaf over de statusbalk omlaag om het meldingen (berichtveld) ven-
ster te openen (zie vorige bladzijde). U vindt hier uw noodzakelijke en huidige instellingen.

Snelle instellingen 
toets
Met bovenstaande toets 
kunt u al uw noodzake-
lijke en huidige in-
stellingen openen.
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SNELLE INTSTELLINGEN VENSTER
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UITLEG VAN DE INSTELLINGEN

Instelling Beschrijving

Helderheid Het instellen van de schermopties zoals: helderheid.

Geg. verb.
Zet mobiele data (3G)- aan of uit.

Wi-Fi Het instellen en beheren van uw draadloze-verbinding 
met het internet.

Autom. draaien Het instellen van de sensor opties, zoals automatische 
rotatie van het scherm.

Batterij U ziet direct hoeveel stroom uw Smartphone heeft 
verbruikt.

Vliegmodus Zet internet (Wi-Fi) uit.

Bluetooth
Het instellen en beheren van uw Bluetooth®-verbin-
dingen.

GPS Hier kunt u “locatie delen met apps” uit- of aanzetten.

Time-out
Als u uw telefoon 10 seconden of langer niet gebruikt 
gaat de telefoon in slaapstand om stroom te bespar-
en. Hier kunt u de tijd aanpassen.



DRAADLOZE NETWERKEN (WI-FI) 

Wi-Fi 
Druk op Wi-Fi.

Let op: De schakelaar moet AAN staan.

3.

  Toevoegen aan de SimPhone

Systeeminstellingen

Netwerk selecteren

Tik op Systeeminstellingen.

Selecteer uw thuisnetwerk. Er wordt mogelijk om een 
wachtwoord gevraagd. Druk vervolgens op verbinden.

Tip: Uw wachtwoord, ook wel WPA-code, kan aan de on-
derkant van uw router staan.

2.

4.
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Menu toets
Ga terug naar het startscherm met de ‘Start-Toets’. Tik 
daarna op de menu toets.

    U vindt de menu toets:      in de buurt van de klok!

1.



GOOGLE™ ACCOUNT TOEVOEGEN
Om in de toekomst updates te ontvangen voor al uw applicaties (apps) is het noodzakelijk een 
Google™ account aan te maken. (Hiervoor is een Wi-Fi verbinding nodig)

Open de Google™ Play Store

 ● Er wordt gevraagd of u een Google™ account wilt aanmaken, tik op Nieuw. Wanneer u reeds 
een Google™ account heeft, tik op bestaand.

14

Tik op Kantoor, vervolgens op hulpprogramma’s en daarna op: Google play Store

Scherm Instructie

1. Uw naam Voer uw voor- en achternaam in en druk op het pijltje: 

2. Gebruikersnaam Vul een e-mailadres in. 
Voobeeld: voorletter.achternaam (@gmail.com)

3. Wachtwoord Voer een wachtwoord in (minimaal 8 tekens lang)
Typ uw wachtwoord opnieuw ter controle.

4. Herstel Voor het geval u uw wachtwoord vergeet. 
Kies een vraag en geef daaronder uw antwoord.

5. Google+ Google+ is een sociaal platform, druk op niet nu.

6. Account voltooien Om te voltooien moet u akkoord gaan met de 
voorwaarden.

7. Verifiëren... Om misbruik te voorkomen moet u de code overtypen.

8. Account opslaan... De gegevens worden verstuurd.

9. Betalingsgegevens
    (optioneel)

U kunt ervoor kiezen om uw creditcard of betaalpas te koppelen 
aan uw Google account. Dit is noodzakelijk als u apps wilt kopen. 
Dit is niet nodig als u alleen maar gratis apps wilt gebruiken. 
Druk dan op overslaan.

10. Back-up maken Uw apps en instellingen worden automatisch opgelagen. 
Druk op het pijltje om het proces af te sluiten.



GOOGLE™ PLAY STORE

Open de Google Play store

App installeren

Zie bladzijde 11 voor het openen van de app store.

Kies een app uit de verschillende categorieen en klik 
op de app.

Druk op installeren. U ziet nu een scherm met welke 
rechten de app nodig heeft. Druk op accepteren. Uw app 
wordt nu geïnstalleerd. 

1.

3.

  Een app installeren

Of zoek een app

App openen of opzoeken

U kunt een zoekopdracht uitvoeren in de rechter boven-
hoek. Bijvoorbeeld: NOS of NS Reisplanner.

U kunt nu direct de app openen.

Tip: Druk op de Start-knop om terug te gaan naar het 
startscherm om vervolgens het applicatie overzicht te ope-
nen. Hier kunt u uw geïnstalleerde app terug vinden.

Het app overzicht is gesorteerd 
op alfabetische volgorde.

U kunt ook een zoekopdracht uitvoeren.

2.

4.
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APPS - SCHERMINDELING WIJZIGEN

Zoek een bestemming

Voorkeuren

Als u een app wilt toevoegen aan een bestaand scherm 
moet u een geschikte locatie vinden tussen de bestaande 
apps. 

Voorbeeld: Open de ‘Kantoor’ app op het startscherm.
U ziet nu mogelijk een lege plek tussen alle andere apps.

Druk op voorkeuren en daarna op: ‘Pas uw knoppen en 
schermen aan’.

1.

3.

  Een app toevoegen aan een bestaand scherm

Kies een scherm
Maak een keuze uit de lijst met schermen. Bijvoorbeeld: 
het scherm ‘Kantoor’.

• Druk daarna op ‘Knoppen instellen’. U komt dan weer 
terug op het door u uitgekozen scherm.

• Klik op een lege plek.

• Druk op ‘Toepassing’ en kies uw app uit het app over-
zicht.

• Ga terug naar het startscherm met de ‘Start-Toets’ nadat 
u de app heeft toegevoegd.

4.
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Menu toets
Ga terug naar het startscherm met de ‘Start-Toets’. Tik 
daarna op de menu toets.

    U vindt de menu toets:      in de buurt van de klok!

2.



APPS - SCHERMINDELING WIJZIGEN

Zoek een bestaande app.

Voorkeuren

Als u het plaatje of pictogram van een app wilt veranderen 
dan moet u weten in welk scherm de app zich bevindt.

Voorbeeld: Open de ‘Kantoor’ app op het startscherm.
U ziet nu mogelijk een bestaande app tussen alle andere 
apps, waar u het pictogram van wilt veranderen.

Druk op voorkeuren en daarna op: ‘Pas uw knoppen en 
schermen aan’.

1.

3.

  Wijzig het pictogram van een app

Kies een scherm
Maak een keuze uit de lijst met schermen. Bijvoorbeeld: 
het scherm ‘Kantoor’.

• Druk daarna op ‘Knoppen instellen’. U komt dan weer 
terug op het door u uitgekozen scherm.

• Klik de app aan waarvan u het pictogram wilt wijzigen.

• Druk op ‘Wijzig pictogram’ en zoek een geschikt icoon 
tussen de icoon pakketten: ‘Intern’ & ‘BL SimPC Icon 
Pack’.

• Ga terug naar het startscherm met de ‘Start-Toets’ nadat 
u het pictogram heeft veranderd.

4.
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Menu toets
Ga terug naar het startscherm met de ‘Start-Toets’. Tik 
daarna op de menu toets.

    U vindt de menu toets:      in de buurt van de klok!

2.



E-MAIL INSTELLEN
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Een e-mailadres toevoegen (voorbeeld@provider.nl). 

Als u een SimPC e-mailadres heeft ga dan naar de volgende bladzijde.

1. E-mailadres en 
wachtwoord

Vul uw e-mailadres en wachtwoord in om het e-mailaccount toe te 
voegen. 

2. Volgende Druk op Volgende.

3. Accountopties Alles staat standaard goed ingesteld. Pas eventueel de opties aan.
Druk op Volgende.

4. Kies een naam Geef uw account een naam om meerdere accounts te kunnen onder-
scheiden, of laat het opgegeven e-mailadres staan. Druk op Volgende.

5. E-mail account U heeft nu toegang tot uw e-mailberichten.

Het openen van uw e-mail doet u met deze applicatie: 



E-MAIL INSTELLEN

Uw bestaande SimPC e-mailadres toevoegen (voorbeeld@simpc.nl)

1. E-mailadres en 
wachtwoord

Vul uw e-mailadres en wachtwoord in om het e-mailaccount toe te voe-
gen. Bent u uw wachtwoord vergeten? Neem contact op met de help-
desk. Tip: Uw wachtwoord kan hetzelfde zijn als uw SimPC account.

2. Volgende Druk op volgende.

3. Druk op IMAP

4. Vul de volgen-
de gegevens in:

- Druk daarna op 
volgende

5. Serverin-
stellingen 
worden gecon-
troleerd.

6. Vul de volgen-
de gegevens in:

- Druk daarna op 
volgende
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Het openen van uw e-mail doet u met deze applicatie: 



E-MAIL OPSTELLEN

Nieuw bericht

1. Druk op icoon Druk op                         om een nieuw bericht te maken. (rechtsboven)

2. E-mailadres Druk op het ‘Aan’ veld en voer het e-mailadres van de ontvanger in.

3. Onderwerp Beschrijf in dit veld waar het bericht over gaat.

4. Bericht Schrijf uw bericht.

5. Bijlage 
(optioneel)

Klik op het paperclip icoon.  

En kies vervolgens wat u wilt meesturen:

ES File Explorer bevat alle bestanden op uw Smartphone.
Foto’s & Galerij bevatten al uw foto’s (twee verschillende applicaties 
die allebei naar uw foto’s gaan)

6. Verzenden Druk op                          om uw bericht te verzenden.

Het openen van uw e-mail doet u met deze applicatie: 

Onderwerp:

Bericht:

E-mailadres:
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E-MAIL VERWIJDEREN

1. Selecteer Aanvinken wat u wilt verwijderen. Voor elke afzender staat een vier-
kantje waar u op kunt klikken.

2. Prullenbak Druk op het prullenbak icoon 

3. Verwijderd Uw e-mail is verplaatst naar de prullenbak. 

Het openen van uw e-mail doet u met deze applicatie: 



INTERNET
Het openen van het internet doet u met deze applicatie: 

Basisfuncties - Internetadres invoeren

 ● U kunt in het bovenstaande veld een webadres (bijvoorbeeld: www.simpc.nl) invoeren. Het is 
niet noodzakelijk om www. te gebruiken. U kunt ook simpc.nl invoeren (zonder www.).

 ● U kunt meerdere pagina’s tegelijk 
openen via ‘tabbladen’. U drukt op 
het ‘grijze tabblad icoon’ (zie rode 
cirkel). 

 ● U drukt vervolgens op: + Nieuw 
tabblad 

 ● Wisselen tussen tabbladen: 
Door op de tabbladen te drukken 
kunt u onderling wisselen van 
pagina (website). 

 ● Tabbladen sluiten: 
Door op het kruis te 
drukken sluit u de 
webpagina(‘s).
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 ● Het is ook mogelijk om een woord of enkele 
woorden in te voeren. Bijvoorbeeld: ‘simpc’ of ‘simpc 
openingstijden’. Er worden altijd voorgestelde 
zoekwoorden gegeven bij het invoeren van 
zoekwoorden. Dit helpt u de juiste pagina te vinden.
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INTERNET
Het openen van het internet doet u met deze applicatie: 

Bladwijzers maken

 ● Bladwijzers zijn koppelingen naar websites die het terugkeren 
naar uw favoriete plekken vergemakkelijken.

 ● Een website toevoegen aan uw bladwijzers doet u als volgt: In 
uw browser ziet u rechtsboven in het scherm een ‘ster’ staan. 

 ● Als u op de ster heeft gedrukt verschijnt het volgende scherm:

 ● Druk op opslaan als u deze website wilt toevoegen aan 
uw bladwijzers. De website is nu opgeslagen en is terug 
te vinden via de menu knop rechtsboven in het scherm 
(zie rode cirkel). U klikt dan op bladwijzers.



INDEX

A

Aanzetten  .....................................................  8

Apps toevoegen  ........................................ 15

Apps wijzigen  ............................................. 14

Apps installeren  ........................................ 16

Automatische rotatie  ................................ 10

B

Bladwijzers  ................................................. 22

Bijlage  ......................................................... 19

Bericht opstellen  ....................................... 19

Bluetooth  ................................................... 10

Batterij  ........................................................ 10

D

Draadloze netwerken (Wi-Fi)  ................... 12

Draadloze display  ..................................... 10

E

E-mail  ..................................................  17 - 20

Eerste hulp bij problemen  .........................  2

G

Google Play Store  ..............................  13 - 14

Google account toevoegen  ...................... 13

H

Helderheid  ................................................. 10

I

Internet  ..............................................  21 - 22

Internetadres  ............................................. 21

IMAP  ........................................................... 18

Instellingen venster  .................................. 10

K

 Knoppen instellen  ..............................  15-16

 Knoppen uitleg  ...........................................  9

M

Menu toets   ..................................................  9

Meldingen  .................................................. 11

Multi-task toets  ...........................................  9

N

Netwerk selecteren  ................................... 12

O

Openen (app)  ............................................. 14

Ontgrendelen  ..............................................  8

P

Prullenbak  .................................................. 20

S

Sluiten (tabbladen)  .................................... 21

Schermindeling wijzigen ........................... 16

Start toets  ....................................................  9

24



INDEX

25

T

Tabbladen  .................................................. 21

Toets terug  ...................................................  9

U

Uitschakelen  ................................................  8

V

Verwijderen (e-mail)  ................................. 20

Vliegmodus  ............................................ 8, 10

Vergrendelen  ...............................................  8

W

Wi-Fi (draadloze netwerken)  .................... 12

Z

Zoeken (apps)  ............................................ 14

Zoeken (Google Play Store)  ...................... 14



SimPC Klantenservice SimPC Helpdesk

Contactgegevens

Ellermanstraat 15-P
1099BW Amsterdam

Nederland

Tel.: 020 - 422 60 00 (lokaal tarief)
Fax: 020 - 422 33 70

info@simpc.nl
www.simpc.nl

Ellermanstraat 15-P
1099BW Amsterdam

Nederland

Tel.: 0900 - 435 78 35 (€0,15ct p/m)
Fax: 020 - 422 33 70
helpdesk@simpc.nl

www.simpc.nl

Secure Internet Machines B.V.

© Secure Internet Machines 2015

Heeft u in de handleiding niet kunnen vinden wat u zoekt? Kijk op:

U vindt hier veelgestelde vragen, de handleiding, instructiefilmpjes en andere handige tips. 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk:

www.simpc.nl/FAQ


