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GSM bureautelefoon – gebruiksaanwijzing
Wij feliciteren U met de aankoop van de GSM bureautelefoon GDP-02. Dit telefoontoestel heeft veel eenvoudig
bedienbare functies zoals het verzenden en ontvangen van SMS berichten, handsfree bellen, registratie van
telefoongesprekken, telefoonlijst voor 250 telefoonnummers, toetsen voor snelle toegang tot de meest gebruikte
functie en het grote QWERTY toetsenbord. Wij zijn er van overtuigd dat u met tevredenheid deze telefoon zult
gebruiken.

BASISFUNCTIE VAN UW TELEFOON
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Handsfree functie voor de mogelijkheid om te bellen zonder de telefoonhoorn te gebruiken
Het telefoonboek registreert tot 250 telefoonnummers en namen (opgeslagen op alfabetische volgorde in het
geheugen van uw telefoon)
Het gespreksregister geeft u de mogelijkheid overzicht te hebben over de tijden, datums en telefoonnummers
van de laatste 10 beantwoorde gesprekken, 10 gemiste gesprekken en 10 uitgaande gesprekken
Verzenden en ontvangen van SMS berichten
Archivering van de SMS berichten (tot 20 berichten)
QWERTY toetsenbord voor gemakkelijk schrijven van SMS berichten en beheer van het telefoonboek
Snelle toegang naar de meest gebruikte functies door het eenvoudige toetsenbord
Snelkies toetsen voor direct bellen van max. 6 ingevoerde nummers
Eenvoudige menu navigatie met speciale navigatietoetsen (omhoog, omlaag, naar links, naar rechts)
Batterijvoeding voor het geval van stroomuitval en de mogelijkheid de telefoon te verplaatsen tijdens een
gesprek

WIJ GAAN BEGINNEN
Neemt contact op met Uw mobiele operator
Voordat U de communicatiedienst via uw telefoon kunt gebruiken, heeft U een actieve SIM kaart met geldig beltegoed
(prepaid) of abonnement nodig. Over het algemeen geven de operators informatie over de SIM kaart en een
gebruiksaanwijzing voor de netwerkdiensten. Verschillende operators kunnen van elkaar verschillen in de
ondersteuning van de functies die U nodig heeft. Voordat U een contract sluit, controleer dan of de betrokkene
operator die diensten ondersteunt die U nodig heeft.

Hoe de SIM kaart te plaatsen
Zorgt ervoor, dat de hoorn op de telefoon ligt, dat de telefoon uit is geschakeld en dat de stekker van het laadsnoer
uit het stopcontact is gehaald. Zonder SIM kaart is het mogelijk alleen voor noodgeval naar nummer 112 te bellen.
Voor het plaatsen van de SIM kaart in de telefoon volgt dan de volgende instructies op:
1. Op de achterzijde van de telefoon vindt U een opening voor het invoegen van de SIM kaart. Drukt met een puntig
werktuig (ballpoint, paperclip enz.) op de gele knop, hiermee maakt U de houder voor de SIM kaart vrij.

Beeld 1: Uitschuiven van de houder voor de SIM kaart

2. Leg zorgvuldig de SIM kaart op de houder, (de schuine hoek van de SIM kaart en de zijde met de gouden
contacten moet naar boven gericht zijn).
3. Plaats de houder van SIM kaart in het gat en schuif deze voorzichtig terug naar zijn plaats.
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OPSTARTEN VAN DE TELEFOON
1. Sluit de telefoon middels het laadsnoer aan op het stopcontact.
2. Indien U voor het eerst het laadsnoer aansluit, dan zal de telefoon automatisch inschakelen.
3. Aan de achterzijde van de telefoon vindt U de schakelaar van de batterij. Schakelt hem in op ON (ingeschakeld)
zodat de reserve batterij in de telefoon automatisch begint te laden.
4. Indien de telefoon verzoekt voor het invoegen van de PIN code, geeft U hem op en drukt op

..

Let op: daar waar een verbod is voor het gebruiken van de mobiele telefoon of waar de mobiele telefonen een
storing kan veroorzaken of gevaarlijk kan zijn, mag U de telefoon niet inschakelen.

AANZETTEN EN UITSCHAKELEN VAN DE TELEFOON
1. Voor het uitschakelen van de telefoon drukt op toets en houdt hem vast. Houdt de toets net zolang vast, totdat
U op het scherm het bericht met de meldtekst van “De telefoon schakelt uit” verdwenen is.
2. Voor het aanzetten van de telefoon drukt een paar seconden op toets , totdat U op het scherm de volgende
meldtekst “De telefoon start op” ziet. Indien U de voeding uit de batterij gebruikt, moet de schakelaar ON-OFF
aan de achterzijde van de telefoon ingeschakeld zijn op positie ON, zodat het mogelijk is de telefoon in te
schakelen.

Voeding van de telefoon uit de batterij
Bij het normaal gebruiken zal de telefoon gevoed worden via de adapter (laadsnoer). Indien de voeding uitgeschakeld
wordt, schakelt de voeding van de telefoon automatisch over naar de reserve batterijen (de toestand van de batterijen
verschijnt op de rechterkant van het scherm). De telefoon is in staat om bij voeding vanuit de batterijen ongeveer 48
uur in de sluimerstand te werken. Hoe dan ook, bij 120 minuten telefoongesprek kan de batterij helemaal ontladen
(de werkelijke duur van het gesprek door de voeding uit de batterijen hangt af van de sterkte van het signaal van het
mobiele telefoonnet, de omgevingstemperatuur of andere condities). Indien de telefoon gevoed wordt door de
batterijen, beperkt dan het aantal telefoongesprekken tot een minimum en indien U de telefoon niet nodig heeft,
schakel dan de schakelaar aan de achterzijde van de telefoon op positie OFF.
Indien de batterij leeg is, schakelt de telefoon automatisch uit. In zo´n geval kan de telefoon alleen ingeschakeld
worden door het voeden vanuit de adapter. Het volledig laden van de batterij duurt ongeveer 24 uren.
Let op: Uw telefoon is uitgerust met interne oplaadbare batterij. Deze batterij kan honderden malen herhaaldelijk
geladen en ontladen worden, maar na een tijd verliest hij zijn capaciteit. De gemiddelde leeftijd van Uw batterij is
om en nabij twee jaren. In het geval, dat de batterij zijn capaciteit verliest, stellen wij voor, om de batterij bij een
geautoriseerde service te verwisselen.
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FUNCTIE
Scherm (Display)
Sluimerstand
Na het starten is de telefoon in sluimerstand. Normaal is het scherm verlicht. Indien de telefoon gevoed is uit de
interne reserve batterijen, gaat de belichting van het scherm automatisch uit, indien de telefoon niet gebruikt wordt.
Op de volgende afbeelding ziet U de uitleg van de symbolen op het scherm:

Beeld 2: LCD Scherm

1. Signaalsterkte indicator – strepen duiden de sterkte van het signaal van het mobiele telefoonnet aan. Hoe meer
strepen , hoe sterker het signaal van het net is. Indien er geen strepen zijn verschenen, betekent het, dat het net niet
toereikbaar is. Probeer de telefoon zodanig te plaatsen, dat hij het signaal zo sterk mogelijk aantoont.
2. Gemiste gesprekken – geeft het aantal gemiste gesprekken (deze Icon verdwijnt, zodra U de gemiste gesprekken
bekijkt – zie Bekijken van gemiste gesprekken)
3. Ontvangen SMS – geeft het aantal nieuw ontvangen berichten (deze Icon verdwijnt, zodra U de SMS berichten
bekijkt/leest – zie Lezen van berichten SMS op blz. 9).
4. Roaming – geeft aan dat de telefoon gebruikt wordt op het net van een andere operator (telefoon is in de Roaming
modus).
5. Stil – geeft aan, dat de telefoon geen ringtoon laat horen indien iemand oproept. Deze functie kan ingeschakeld of
. Indien het scherm het
symbool
uitgeschakeld worden door het drukken op en vasthouden van de toetsen
niet weergeeft, staat de stille modus uit en zal de telefoon een ringtoon laten horen, indien iemand oproept.
6. Tijd en datum – geeft de tijd en datum aan, zie Instellingen van de tijd en datum op bladzijde 6.
7. Batterij indicator (verschijnt alleen, indien de telefoon gevoed wordt uit de batterij) – wijst het niveau aan van de
spanning (voltage) van de batterij. Hoe hoger de spanning is hoe meer de energie in de batterij overblijft. Indien de
.
schakelaar van de voeding van de batterij in de positie van OFF staat, dan ziet U deze icon:
8. Functie toetsen van het scherm – wijst in de sluimerstand de functie van de toetsen aan onder de woorden
Menu en Telefoonboek (de functie van deze twee toetsen veranderen volgens het menu dat weergegeven
wordt op het scherm)
Indien op het scherm niet het aantal ontvangen gesprekken en / of nieuwe berichten wordt weergeven, verschijnt na
een korte periode in het midden van het scherm de naam van het mobiele net, waar de telefoon mee verbonden is.
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Functie van de telefoon

Beeld 3: Aanblik van de telefoon van boven

1.

2.

3.

4.
5.

De toets links onder de onderrand van het scherm – opent de toegang tot het Menu als de telefoon in de
sluimerstand is, of voert de functie uit die de tekst op het scherm boven de toets aangeeft (bijvoorbeeld: Kies =
ontvangen van de tekst die aangeduid is in het submenu)
Het bovenlicht van de LED indicator – knippert, indien:
a. Een nieuw SMS bericht is gekomen,
b. Een gesprek komt
c. Of indien U een gemist gesprek heeft.
De toets rechts onder de onderrand van het scherm – opent de toegang naar het telefoonboek van het
apparaat als de telefoon in de sluimerstand is, of voert de functie uit die de tekst op het scherm boven de toets
aangeeft (bijvoorbeeld: Terug = terugkeer naar het submenu op het niveau van het voorafgaand menu)
QWERTY toetsenbord – geeft de mogelijkheid om eenvoudig de teksten in te toetsen.
Wistoets ( ) – wist de symbolen die links staan van deze cursor uit, indien U een tekst intoetst. Kort indrukken
op toets
wist hij één symbool die links staat van deze cursor uit, langer indrukken wist hij de hele tekst op het
scherm uit.
– opent een nieuw scherm voor het schrijven SMS tekst.

6.

Toets TEKST

7.

Annuleringstoets
– door eenmaal op deze toets te drukken gaat de telefoon naar zijn sluimerstand terug.
Drukken en aanhouden van deze toets schakelt hij de stille modus aan of uit.

8.

Toets
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9.

Navigatietoetsen – loopt door de namen, teksten of menu en maakt de beheersing van de geluidssterkte
gedurende een gesprek mogelijk – door het drukken op toets pijl omhoog (c) wordt het geluid sterker of door
het drukken van toets pijl omlaag (d) wordt het geluid zwakker
10. Vier functietoetsen –
Iconen

Functie

Beschrijving

SMS berichten

Opent de brievenbus van de binnengekomen SMS.

Gemiste
GESPREKKEN
(OPROEPEN)

Opent het register van de gemiste gesprekken.

Telefoonlijst NAMEN
(NAMES)

Opent Uw telefoonboek.

Belt het laatste gebelde nummer.
Opnieuw draaien
(REDIAL)
Noot: om de hierboven beschreven toetsen te gebruiken, moet de telefoon in de sluimerstand staan
11. De LED indicator bij de toets – indien hij oplicht, is de telefoon in gebruik. Indien hij knippert, betekent het
dat de telefoon een opdracht uitvoert (verzenden van SMS, invoegen van een telefoonnummer enz.)
12. Toets – maakt het oproepen zonder de telefoonhoorn te gebruiken (hands-free) mogelijk. Door het drukken op
en aanhouden van deze toets zal de telefoon in- of uitschakelen.
13. Cijfertoetsen - worden gebruikt voor het kiezen van de telefoonnummers of voor het eenvoudig invoegen van
nummers in tekstmeldingen
14. Snelkiestoetsen (TEL1 tot TEL 6) – maakt het snelkiezen van opgeslagen telefoonnummers mogelijk - zie
Telefoneren met het gebruiken van de snelkiestoetsen (TEL1 – TEL 6) op blz. 7.

BASIS OPERATIE
Keuze van de taal voor de weergave
Zodra de telefoon voor het eerst wordt aangezet, wordt de taal ingesteld die hoort bij de ge-inserte SIM kaart. De
standaard taal is altijd engels. Wilt U het scherm naar een andere taal inschakelen, volgt dan de volgende instructie
op.
1. Drukt op toets Menu, geplaatst beneden aan de linkerkant onder het LCD scherm, met de pijlen gaat U naar
Instellingen en drukt op .
2. Met de pijlen kiest U dan de positie Taal/Language en drukt op

.

3. Kiest U dan de taal, die U op het scherm wil laten verschijnen en drukt dan op

of Kies.

Instellen van de tijd en datum
1. Drukt op toets Menu, geplaatst beneden aan de linkerkant onder het LCD scherm, met de pijlen gaat U naar
Instellingen en drukt op .
2. Met de pijlen gaat U dan naar Tijd en datum en drukt

.

3. Voer met behulp van de cijferstoetsen de tijd en datum in en drukt op

.

Gesprekken
Neemt de telefoonhoorn op of drukt op toets voor hands-free bellen. Zodra U de kiestoon hoort, kies het nummer.
Voor het beëindigen van het gesprek leg de telefoonhoorn op de telefoon of drukt op toets of op toets
.
Let op: het teken + voor het aangeven van een internationaal telefoonnummer wordt aangegeven door tweemaal
snel drukken op de toets met de ster *.
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Bellen met behulp van het telefoonboek
Wilt U telefoneren met behulp van het telefoonboek, drukt dan op de functietoets van het telefoonboek
genaamd
NAMES (namen) rechts beneden op de telefoon, kies Zoeken en wijzigen door te drukken op toets Kies of op toets
, ga dan naar de gevraagde naam en drukt dan op toets
. Behalve dit bestaan er nog twee andere manieren,
hoe het telefoonboek te openen.
1. Drukt navigatietoets omhoog (c) of omlaag (d) om de namen in Uw telefoonlijst direct te openen.
2. Drukt de toets voor de toegang naar het telefoonboek onder de rechter benedenhoek van het LCD scherm en
kiest Zoeken en wijzigen door het drukken op toets Kies of op toets .
Let op: Snel zoeken in het telefoonboek wordt zodanig uitgevoerd, dat U het telefoonboek opent en op het
QWERTY toetsenbord toetst U één of meerdere beginletters van de naam die U zoekt.- de telefoon verschuift
automatisch naar de eerste plaats, waar de beginletters voorkomen.

Gesprekken met behulp van de snelkiestoetsen (TEL1-TEL6)
Om de functie snelkiezen te kunnen gebruiken, moet U eerst een nummer aan een van de snelkiestoetsen koppelen
– zie koppelen van telefoonnummers aan snelkiestoetsen (TEL1 až TEL6) op blz. 11
1. Druk op een van de snelkiestoetsen (TEL1 tot TEL6) en de telefoon gaat automatisch het opgeslagen nummer
kiezen

Telefoonnummer herhalen
Er zijn drie manieren, om een bepaald telefoonnummer opnieuw te kiezen:
voor het automatisch kiezen van het laatste gebelde nummer.
1. Drukt op toets REDIAL
2. Neemt de telefoonhoorn op en druk op de toets “Bel laatste“, die geplaatst is op de beneden linkerhoek van de
LCD module.
Voor het draaien van de één van de tien laatste nummers (gemiste, beantwoorde of uitgaande gesprekken) druk op
de toets Menu, kiest Gemiste gesprekken, Beantwoorde gesprekken of Uitgaande gesprekken en ga met behulp
van de toetsen omhoog (c) of omlaag (d) naar het nummer of de naam. Tijdens het kiezen van het nummer voert
een van de volgende stappen uit:
a) Neemt de handset op .
b) Drukt op

of Opties, ga naar Bellen en drukt opnieuw op

.

Tip: Toets REDIAL
kan ook overal gebruikt worden waar het telefoonnummer wordt gevraagd. U kunt het
bijvoorbeeld ook gebruiken indien U een SMS bericht aan iemand wilt opsturen die U juist gebeld heeft.

Handsfree bellen
Voor handsfree bellen, druk op toets
, wacht op de kiestoon, kies daarna het telefoonnummer. Tijdens het gesprek
kunt U ieder ogenblik de telefoonhoorn opnemen om terug te keren naar de telefoonhoornmodus. Voor het
beëindigen van een gesprek, eenvoudig de handset opnemen en neerleggen of de toets
drukken.

Naam- en nummerweergave
Tijdens het gesprek wordt op het scherm automatisch het telefoonnummer, de naam (indien de naam in Uw
telefoonboek is opgeslagen) en de duur van het gesprek (minuten en seconden) van de beller afgebeeld.

Snel bellen
Indien U de tekst van een SMS bericht leest (zie Lezen van boodschappen op blz. 9) of indien U de gemiste
gesprekken bekijkt (zie. Bekijken van gemiste gesprekken op blz. 10), kunt U snel de verzender van het bericht
te drukken en de telefoon gaat
bellen of de beller terugbellen, door de telefoonhoorn op te nemen of op toets
automatisch het nummer kiezen.

Gesprek in de wacht zetten, doorverbinden en conferentie gesprekken
Om een gesprek in de wacht te zetten druk toets In de wacht op de LCD module. Daarna kunt U het tweede gesprek
opzetten door eenvoudig het nummer op het toetsenbord te kiezen, of te kiezen uit het telefoonboek met behulp van
de omhoog (c) of omlaag (d) toetsen, of door snel te zoeken in het telefoonboek. Na het drukken op toets
wordt
het nummer gekozen. Met behulp van de keuzen Wisselen op het LCD scherm kunt U tussen de gesprekken
schakelen. De keuze Kies geeft de verdere mogelijkheid om te werken met gesprekken. De keuze doorverbinden
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koppelt uw actieve gesprekspartner aan het gesprek dat in de wacht staat, terwijl u zelf er tussen uit gaat. De keuze
Conferentie koppelt uw gesprekspartners en uw zelf aan elkaar. Indien U conferentie gesprekken realiseert,
veranderd het nummer op het LCD scherm naar “Conferentie“.
Om doorverbinden of conferentie te gebruiken, moeten deze faciliteiten door uw mobiele netwerk (en uw
abonnement) ondersteund worden.

Ontvangen of weigeren van gesprekken
•

Indien een gesprek binnenkomt, zal de telefoon een ringtoon laten horen en de hoofdindicator begint te
knipperen; het nummer en de naam (indien deze opgeslagen waren in het telefoonboek) van de beller,
verschijnen op het scherm. Neemt de telefoonhoorn op of drukt op toets (hands free) voor het beantwoorden
van het gesprek.

•
•

Voor het weigeren van het gesprek drukt op toets
en de telefoon wordt onderbroken.
U kunt de naam van de beller en zijn nummer wanneer dan ook gedurende de conversatie (indien U dit niet
voordien had gedaan) opslaan, door de toets Opslaan in te drukken (weergegeven links beneden onder het
scherm ).
Indien U een gesprek mist, wordt het opgenomen in het register van gemiste
gesprekken (zie bekijken van gemiste gesprekken). De indicator zal gaan
knipperen en aangeven dat U een gemist gesprek heeft. De Icon van de telefoon met
het aantal gemiste gesprekken wordt weergegeven op het LCD scherm (zie de
afgebeelde icon rechts)

•

•
•

Voor het beëindigen van het gesprek moet de telefoonhoorn ophangen worden, drukt op toets (indien U in de
handsfree mode bent) of drukt op toets .
Wilt U het belsignaal van de telefoon tijdens het binnenkomen van een gesprek uitschakelen, drukt dan zolang op
toets
, totdat de telefoon stopt met het rinkelen (de stille modus gaat inschakelen), maar de indicator blijft
verder knipperen zolang een gesprek binnenkomt.

Bekijken van de gesprekken
Bekijken van de gemiste gesprekken
De gemiste gesprekken zijn gesprekken die niet beantwoord zijn terwijl de telefoon was ingeschakeld. Nieuwe
gemiste gesprekken worden aangegeven door het icon van de telefoon op het scherm en door het knipperen van de
indicator. Het nummer naast het icon van de telefoon wijst aan, hoeveel gesprekken zijn gemist (tot 10 gesprekken).
De Icon verdwijnt na het bekijken van alle gemiste gesprekken. Wilt U de gemiste gesprekken bekijken drukt dan op
. Door herhaald drukken op deze toets, kunt U aan alle gesprekken bekijken of U
de functietoets GESPREKKEN
voor de keuze van het gekozen nummer gebruiken. Geregistreerd worden de
kunt de navigatietoetsen en de toets
laatste tien gemiste gesprekken
Indien U met de persoon wilt spreken, naar wiens telefoonnummer U kijkt, neemt U dan eenvoudig de telefoonhoorn
op of drukt dan op toets , en de telefoon gaat automatisch het nummer kiezen. Bij het bekijken van de gemiste
gesprekken kiest
voor de uitvoering van de volgende operaties: Bekijken van het tijdstip van het gesprek,
Nummer opslaan van de beller Nummer bellen en Wis alle oproepen.

Bekijken van de beantwoorde gesprekken
De beantwoorde gesprekken zijn gesprekken die ontvangen of afgewezen zijn. Na het bekijken van de beantwoorde
gesprekken kies de toets Menu op het LCD scherm, kiest “Gesprekken” en kiest daarna “Beantwoorde
gesprekken”. Geregistreerd worden de laatste tien binnengekomen gesprekken.

Bekijken van de uitgaande gesprekken (gebelde nummers)
Uitgaande gesprekken zijn gesprekken opgebeld vanuit Uw telefoon. Na het bekijken van de uitgaande gesprekken
kies de toets Menu op het LCD scherm, kies “Bellen” en kies daarna “Gebelde nummers”. Geregistreerd worden de
laatste tien uitgaande gesprekken.
Let op: De ster “∗” voor de naam / het nummer die in het menu van de gesprekken verschijnt (gemiste,
beantwoorde, uitgaande) betekent, dat dit nummer in de lijst nieuw is vanaf het ogenblik toen U dit menu opende.
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Opslaan van het nummer in het telefoonboek
Uit het sluimerstand scherm kies de toets Telefoonboek, geplaatst rechts beneden onder het LCD scherm, of drukt
de functietoets van het telefoonboek
(NAMES - namen). U wordt de volgende keuzen aangeboden:
• Zoeken en wijzigen: Gebruikt deze keuze voor het kiezen en wijzigen van namen in Uw telefoonboek.
Drukt op toets
en in uw telefoonboek komt dan de lijst van namen te voorschijn. Met behulp van navigatietoetsen
kunt U in de lijst gaan bewegen of kunt U de toetsen gebruiken en de beginletters van de naam die U zoekt schrijven.
De telefoon gaat automatisch naar de eerste naam met de beginletter die U heeft geschreven.
Door het kiezen van de positie Details geeft U de namen en het telefoonnummer van de aangegeven persoon
weer. Door het drukken op de toets Opties kan U een van de volgende operaties uitvoeren:
a) Wijzigen: Kies deze keuze, indien U de naam en het telefoonnummer wil gaan corrigeren.
b) Bellen: Kies deze keuze voor het kiezen van het nummer van de gegeven persoon of neem
de telefoonhoorn op en de telefoon gaat automatisch het gegeven nummer kiezen.
c) Wissen: Met deze keuze wist U het telefoonnummer en de naam uit het telefoonboek uit.
d) Beltoon : Neem deze keuze voor het aansluiten van bepaalde beltonen bij de aangegeven. Ter
voor het koppelen
beschikking zijn 11 beltonen. Beluister de tonen en drukt op Kies of druk op toets
van de toon. Indien U de “0” kiest, wordt geen bijzondere toon aan de persoon gekoppeld – indien deze
persoon opbelt.
e) Wis alles: Met deze keuze wist U de hele telefoonlijst. Voor het voorkomen van de ongewenste uitwissen
van de hele lijst is het nodig deze keuze nog eenmaal te bevestigen, opdat U inderdaad de lijst wil
uitwissen.
•
Nieuw toevoegen …: Kiest deze keuze voor het toevoegen van nieuwe personen in Uw telefoonboek. Geeft de
naam van de persoon op, kiest dan OK, geeft het telefoonnummer van deze persoon op en kiest dan OK.
•
SIM telefoonboek: Deze functie maakt de mogelijkheid om de namen en de telefoonnummers van het
geheugen van de telefoon naar Uw SIM kaart en omgekeerd te kopiëren.
a) SIM -> telefoonboek : Deze keuze maakt het mogelijk om het telefoonboek van een SIM kaart te
importeren naar Uw telefoonlijst. Overtuigt U zich, dat de SIM kaart goed is geïnstalleerd (zie Hoe de
SIM kaart invoegen op blz. 2). Kies in het menu SIM -> telefoonboek. Er verschijnt het bericht van
“Telefoonboek wordt opnieuw geschreven”. Kiest verder Kopiëren voor de import van het
telefoonboek en vergeet niet, dat de hele telefoonlijst in Uw telefoon herschreven wordt. Wilt U de
operatie onderbreken, kiest dan Terug of drukt op toets
b) Telefoonboek -> SIM : Deze functie maakt het mogelijk het telefoonboek van Uw GSM bureautelefoon
te exporteren naar een SIM kaart. Overtuigt U zich, dat de SIM kaart goed is geïnstalleerd (zie Hoe de
SIM kaart invoegen op blz. 2). Kies in het menu Telefoonboek -> SIM. Er verschijnt het bericht van
“Telefoonboek wordt opnieuw geschreven”. Kiest verder Kopiëren voor de export van het
telefoonboek en vergeet niet, dat de hele telefoonlijst herschreven wordt. Wilt U de operatie onderbreken,
kiest dan Terug of drukt op toets
Let op: Het maken van een kopie van Uw telefoonboek kan enkele tientallen seconden duren. Wacht dan, zolang
de tekst “Gelieve te wachten aub ....” zichtbaar is. Tijdens het kopiëren toont de telefoon aan hoeveel procent
reeds verwerkt is. .

Lezen van tekstberichten (SMS)
Ontvangst van nieuwe berichten worden door de telefoon gesignaleerd door het gekozen
geluid en de indicator die begint te knipperen. Op het LCD scherm verschijnt de icon met
een enveloppe en ernaast een nummer, die aanwijst hoeveel nieuwe berichten binnen zijn
gekomen (zie de afbeelding van de icon rechts).
Voor het lezen van de ongelezen berichten moet U de volgende stappen nemen:
voor de automatische afroeping van het SMS menu. Door herhaaldelijk te
• Drukt op de functietoets SMS
drukken op deze toets gaat U door alle berichten of met het drukken op de toets omlaag (d) voor het lopen door
de lijst van de berichten naar beneden of op de toets omhoog (c) voor het lopen door de lijst van de berichten
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naar boven. De telefoon is in staat om 20 berichten in zijn box te registreren. Automatisch begint hij de oude
berichten te wissen (ook de ongelezen berichten !), zodra meer dan 20 berichten naar de box zijn binnenkomen.
• De geopende tekstberichten kunt U verschuiven met behulp van toets omhoog ( ) en omlaag ( ). Aan het eind
van ieder bericht is de datum en tijd van de levering afgebeeld.
Waarschuwing: Zodra het aantal berichten het maximum bereikt (20) gaat de telefoon automatisch berichten
wissen. Te beginnen met de oude berichten die gelezen zijn (vanaf de oudste), indien geen enkel bericht
gelezen is, begint hij met de oudste ongelezen berichten te wissen. Deze faciliteit kan optioneel ingesteld
worden op handmatig wissen (zie Service menu – pagina 14).

Tip: De telefoon kan ook de zogenaamde lange SMS berichten vertonen die enkele moderne telefonen kunnen
verzenden. Hij kan tot 4 SMS berichten koppelen.
• Drukt bij het lezen van de tekstberichten op toets Opties op de beneden linkerhoek van het scherm of drukt op
. Het menu Opties met de volgende keuzes gaat openen: Wissen, Antwoord, Doorsturen, Nummer
toets
bellen, wis alles. Bepaalt dan met behulp van de pijlen de gevraagde keuze en kies deze dan met behulp van
en de gegeven taak wordt uitgevoerd. Hierna volgt de uitleg van deze keuze. Enkele van hen zijn alleen
toets
ter beschikking voor het bekijken van de lijst van de verzonden berichten.
Opties
Wissen
Antwoord
(van ontvangen SMS)

Doorsturen
(van ontvangen SMS)

Nummer bellen
(van ontvangen SMS)

Nummer opslaan
Wis alles
Zend
(voor verzonden SMS)

Wijzigen
(voor verzonden SMS)

•

Beschrijving
Wist het bericht uit die U gelezen heeft.
Deze optie opent het scherm van de berichten, die U mogelijk maakt het antwoord aan de
zender van het bericht, die U juist gelezen heeft te schrijven. Drukt op toets Zend voor de
verzending van het bericht.
Deze optie opent het scherm die U mogelijk maakt de telefoonnummers van personen op
te geven aan wie U het bericht verder wilt doorsturen. Of U kunt uit het scherm de
opgegeven nummers kiezen met de toets omhoog (c) of omlaag (d) voor het automatisch
openen van het telefoonboek. Zodra U de juiste naam vindt, kiest dan toets
. Drukt op
OK voor het verzenden van het bericht.
Deze optie maakt het mogelijk het nummer van de afzender van het laatste bericht die U
gelezen heeft te bellen.
Deze optie maakt het mogelijk het gegeven telefoonnummer in Uw telefoonlijst op te slaan
(indien het niet reeds is opgeslagen)
Deze optie wist alle ontvangen berichten in Uw box uit.
Deze optie opent het scherm, die U mogelijk maakt het telefoonnummer op te geven van
de persoon, aan wie U het bericht wilt opsturen. Hetzelfde zoals “Doorsturen”
Deze optie opent het scherm van het bericht met het actueel gelezen bericht en staat toe
dit bericht te corrigeren en verder te verzenden aan een ander nummer. Deze functie is
alleen toegankelijk bij SMS-en die geen speciale tekens bevatten van het nationale alfabet.

Indien U de zender wilt opbellen van het bericht dat U zojuist leest, is het genoeg om de telefoonhoorn op te
(handsfree) toets te drukken en de telefoon gaat automatisch het nummer van de zender van
nemen of op de
het aangegeven bericht kiezen.

Schrijven en verzenden van SMS tekstberichten
Schrijven van de tekst
Indien U een bericht wil schrijven, drukt dan op toets TEXT – de icon (
) van het toetsenbord met symbolen –
en hij opent het scherm van de tekst. Schrijft de tekst van het bericht met behulp van het QWERTY toetsenbord.
Indien U een cijfer moet schrijven, gebruikt dan het numerieke toetsenbord van de telefoon. De spatie wordt
ingevoegd door het drukken op de grote ovale toets (
) in het midden aan de benedenrand van het
toetsenbord. Door het drukken op toets A/a schakelt hij over naar Hoofd- en kleine letters (Abc – de eerst geschreven
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letter zal groot zijn terwijl de volgende letters klein zullen zijn). Door het aanhouden van de toets A/a schakelt hij
permanent over naar hoofdletters (ABC).
•
•
•

De boodschap kan maximum 640 tekens bevatten (4 SMS berichten, 160 tekens per bericht). Het nummer aan
de boven rechterhoek van het scherm TEXT toont aan hoeveel tekens nog geschreven kunnen worden
De toets terug ( ) — wist alle tekens aan de linkerkant van de cursor uit. Door het drukken en aanhouden van
de toets wist het hele scherm van bericht uit.
Indien U tijdens het schrijven van het bericht onderbroken wordt (door het inkomen van een telefoongesprek of
door bij toeval drukken van toets ), verliest U de geschreven tekst niet. Het scherm van de tekst kan U opnieuw openen
door het drukken op de toets TEXT.

Gebruiken van navigatietoetsen
Gebruikt de navigatietoetsen voor de beweging van de cursor in het bericht. Wilt U de cursor verschuiven naar links
(e), drukt op de toets aan de linkerkant; de cursor naar rechts (f), drukt op de toets aan de rechterkant; de cursor
omhoog (c), drukt op de toets naar boven; de cursor omlaag (d), drukt op de toets naar beneden

Schrijven van symbolen en bijzondere tekens
Uw telefoon is uitgerust met de bijzondere tekstfunctie, die het toestaat 13 van de oranje tekens geschreven boven
enkele van de toetsen te schrijven. Wilt U een symbool invoegen, drukt kort op de toets Symbol en laat hem los.
Daarna drukt op de toets onder het oranje symbool die U wilt invoegen. U telefoon heeft ook vele speciale tekens
opgeslagen in het geheugen. Toegang tot deze tekens krijgt U door het drukken en aanhouden van de toets
Symbol. Met behulp van de navigatietoetsen gaat U naar het vereiste symbool. Dit symbool voegt U in door het
of toets Invoegen, geplaatst op de linkse benedenhoek van het scherm.
drukken op toets

Verzenden van SMS tekstbericht
Indien U Uw eigen bericht heeft geschreven, drukt op toets Zend. Het scherm voor het aangeven van het
telefoonnummer verschijnt. Geeft het telefoonnummer op of drukt de toets omhoog (c) of omlaag (d)voor het
openen van het telefoonboek. Ga dan naar de juiste naam en drukt op toets Kies of op toets
en dan opnieuw op
toets
. De telefoon bevestigt de verzending van ieder bericht met het volgende bericht op het scherm: “Bericht
verzonden”. Indien het bericht niet verzonden is, verschijnt dan het bericht van “ Foutmelding”
“Verzenden
mislukt!” verschijnt als er een network problem is of een verkeerd nummers is gekozen. Indien u een bericht stuurt
van meer dan 160 karakters, zal de telefoon het aantal SMS berichten laten zien en vraagt optioneel om bevestiging
om deze te verzenden. Als alle berichten zijn verwerkt, laat de telefoon zien hoeveel berichten succesvol verzonden
zijn. Als er iets fout is gegaan, keert u terug in de SMS editor
Tip: Indien U in de SMS editor terecht bent gekomen uit het telefoonboek, uit de lijst van gemiste gesprekken of
uit de lijst van berichten, wordt U niet naar het nummer van de ontvanger gevraagd. Gebruikt wordt het nummer
van het afgebeeld contact of van de SMS voor het beginnen van het schrijven van het bericht.

Koppelen van telefoonnummers aan de snelkiestoetsen (TEL1 tot TEL6)
De zes toetsen (TEL1-TEL6) geplaatst aan de linkerkant van het numerieke toetsenbord zijn geheugentoetsen voor
snelkiezen (bellen). Aan deze toetsen kan U het telefoonnummer zo koppelen, dat door het drukken op enkele
toetsen het nummer, opgeslagen in het geheugen, automatisch wordt gekozen. De toetsen voor het snelkiezen die
geen opgeslagen nummer hebben, vertonen bij het drukken van het bericht “Geheugen leeg”. Er bestaan twee
methoden hoe een bepaald nummer wordt opgeslagen in de geheugentoets:

Opslaan van een nieuw nummer in de snelkiestoetsen
Volgt de hieronder beschreven instructies op voor het opslaan van een nieuw telefoonnummer die niet in Uw
telefoonlijst staat:
1. Selecteert uit de sluimerstand één snelkiestoets (bijv. TEL1). Drukt erop en houdt hem vast totdat U op het
scherm de tekst ziet “Configureer geheugen?” . Laat de toets los en drukt op toets .
2. Geeft het telefoonnummer op en drukt op toets

.

. Op het scherm ziet U het volgend bericht staan
3. Geeft de naam van de persoon op en drukt op toets
“nummer opgeslagen”, die het opslaan bevestigt. Het nummer wordt opgeslagen in de snelkiestoets en ook
automatisch in Uw telefoonlijst.
4. Zodra U deze geprogrammeerde toets indrukt, gaat de telefoon automatisch het opgeslagen nummer kiezen;de
telefoon kiest dit nummer in handsfree modus; wilt U gebruik maken van de telefoonhoorn, neemt deze dan op.
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Opslaan van een nummer uit het telefoonboek onder de snelkiestoetsen
Volgt de hieronder beschreven instructies op voor het opslaan van een telefoonnummer uit Uw telefoonboek:
toets, of door het drukken van de toets
1. Uit de sluimerstand opent U Uw telefoonboek door het drukken van
“Telefoonboek” op het bord van het scherm.
2. Kiest “Zoeken en wijzigen ” .
3. Ga naar de naam (voor een snelle verschuiving schrijft na het openen van het telefoonboek de eerste letter van
.
de naam op het toetsenbord) en drukt op toets
4. Selecteert een snelkiestoets (bijv. TEL2). Drukt er op en houdt hem vast totdat U op het scherm de tekst ziet van
. Op het scherm ziet U het bericht van
“Configureer geheugen?” . Laat de toets los en drukt op toets
“Nummer opgeslagen” die het opslaan bevestigt
5. Zodra U deze geprogrammeerde toets indrukt, gaat de telefoon automatisch het opgeslagen nummer kiezen;de
telefoon kiest dit nummer in de handsfree modus; wilt U gebruik maken van de telefoonhoorn, neemt hem dan
op.

Wijzigen van het nummer van snelkiezen
1. Herhaal de stappen voor het herschrijven van het bestaande geprogrammeerde nummer (kiest de reeds
geprogrammeerde toets van sneldraaien in stap 4).

Wissen van het nummer van snelkiezen
1. Wissen van de namen en de nummers uit uw telefoonboek wist automatisch dit nummer ook uit de snelkiestoets
(zie Opslaan nummer in het telefoonboek” op blz. 9 voor informatie over wissen van telefoonnummers uit Uw
telefoonboek). Na het wissen van de nummers uit Uw telefoonboek, drukt U op de bijbehorende toets voor
snelkiezen en op de display verschijnt het bericht van “Geheugen leeg“. Dat betekent, dat aan de gegeven
snelkiestoets geen enkele nummer is gekoppeld.
2. U kunt ook de gegeven snelkiestoets drukken en aanhouden, totdat op het scherm de tekst “Configureer
geheugen ?” verschijnt. Drukt op “Kies” , wist het gegeven nummer uit met behulp van terug toets ( ) en kiest
Wis. Het nummer wordt dan gewist uit de geheugentoets, maar niet uit uw telefoonboek.

FUNCTIE EN MENU
Uw telefoon is zo ontworpen opdat hij gemakkelijk kan worden bediend. Dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing legt
uit, hoe de functies van de software eenvoudig te gebruiken.

Het scherm in de sluimerstand
Indien de telefoon bereid is voor het gebruiken en U heeft geen opdracht gegeven, bevindt hij zich in de sluimerstand.
Indien hij zich bevindt in een menu en wilt U teruggaan naar afbeelding in de sluimerstand, is het genoeg om op toets
te drukken en wordt dan automatisch teruggegaan naar de sluimerstand. Indien de telefoon lang niet wordt
gebruikt, gaat hij zelf terug naar afbeelding in de sluimerstand

Kaart van het menu
Na het openen van het menu drukt op toets Menu, geplaatst op de linker benedenhoek van het bord van het scherm.
U ziet het scherm van het menu (zie beeld 4: Kaart van het menu). Indien U een bepaald Menu wilt verlaten, drukt
dan op toets
voor de terugkeer naar de sluimerstand of drukt dan op toets Terug voor de terugkeer naar het
voorafgaande scherm, voor de keuze van de functie van het menu gebruikt toets omhoog (c) of omlaag (d) en drukt
dan Kies (of op toets ) voor de afbeelding van subtitels in het in menu.

Boodschappen
Gesprekken
Instellingen
Kies

Terug
Beeld 4: Menu kaart
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Berichten
Deze sectie maakt het verwerken van de nieuwe, binnengekomen en verzonden berichten mogelijk.
• Schrijf nieuw .....: Deze functie maakt het schrijven van een nieuw bericht mogelijk door het drukken van Zend
verzendt U het bericht.
Postvak in : Deze functie maakt het bekijken van de binnengekomen berichten mogelijk. De icon van de geopende
brief (

) betekent, dat dit bericht gelezen is, de icon van een gesloten brief (

) betekent, dat het bericht niet

. Druk Keuze, ga naar de
gelezen is. Voor het openen van de SMS berichten drukt op de versnellende SMS toets
bijbehorende functie en drukt op Kies voor de mogelijkheid van: Wissen (het wissen van berichten), Antwoord
(beantwoorden op een bericht), Nummer bellen (nummer van een persoon bellen die dit bericht heeft gestuurd),
Nummer opslaan (opslaan van het nummer van de persoon, die dit bericht heeft opgestuurd) of wis alles (wissen
van alle berichten).
• Postvak in : Deze keuze maakt U mogelijk de verzonden berichten te bekijken. Enveloppe
met
) betekent, dat het bericht afgeleverd was, enveloppe met een kruis (
) betekent, dat
herstellingsteken (
het afleveren van het bericht mislukt was (de ontvanger heeft bijvoorbeeld een lange tijd de telefoon
uitgeschakeld), “enveloppe met “vleugel” betekent, dat het bericht nog steeds afgeleverd moet worden. Drukt op
voor het openen van het bericht. Drukt op toets Opties, ga naar de bijbehorende functie en drukt
toets SMS
op toets Kies voor:
Zend (verzenden van berichten), Wijzig (bewerken van berichten), Wissen (het uitwissen van berichten),
Nummer opslaan (opslaan van het nummer van de afzender van dit bericht) of wis alles (uitwissen van alle
berichten).

Gesprekken
Deze sectie maakt U de afbeelding mogelijk van de gemiste gesprekken, de beantwoorden gesprekken en de
uitgaande gesprekken.
• Gemiste gesprekken: geeft de lijst van de gemiste gesprekken weer. Selecteer een gesprek drukt op Opties
voor de weergave van de tijd van het gesprek (Tijd en datum), het nummer van de beller (Bellen), opslaan van
het nummer van de beller (Nummer opslaan), wissen van de gesprekken in het geheugen (Wis alle oproepen
).
• Beantwoorde gesprekken
• Uitgaande gesprekken

Instellingen
Deze functie maakt het instellen van de telefoon volgens U persoonlijke wensen mogelijk.
• Beltonen: Met behulp van deze optie worden de tonen en de geluidssterkte van Uw telefoon afgesteld. Druk op
toets Kies en met behulp van de navigatie toetsen kies Ringtoon (kies een ringtoon uit één van de tien
verschillende melodieën), of verandert de geluidssterkte van de toon (9 niveau afstelling)
• Activeer stille modus - stille modus uitschakelen: Met behulp van de optie van deze mogelijkheden activeert
U de stille modus of schakelt U deze uit .
• Beltoon nieuwe SMS: Met behulp van deze optie en de navigatietoetsen heeft U de mogelijk de melodie die
dient voor ontvangen SMS te veranderen (keuze uit 4 bijzondere melodieën).
• Tijd en datum: met behulp van deze optie wordt de datum en tijd die op de telefoon zijn afgebeeld ingesteld.
Gebruikt het numerieke toetsenbord voor het aangeven van de cijfers in de aangeduide vakken, met de navigatie
toetsen kiest U de vakken.
• Volume: Met behulp van deze optie wordt de geluidssterkte van de telefoonhoorn en van de luidsprekers
ingesteld. Drukt op toets Kies en met behulp van de navigatietoetsen verandert U de geluidssterkte van de
telefoonhoorn of van de luidsprekers
• Taal: Met behulp van deze keuze wordt de taal op het scherm van de telefoon afgesteld. Ga naar de vereiste taal
en drukt dan op toets Kies.
• Instellingen oproepen: Met behulp van deze optie wordt de instelling van de gesprekken gewijzigd. Ga naar de
bijbehorende functie verschuiven en drukt dan op Kies voor het veranderen van:
o Nummerweergave: maakt het mogelijk dat de andere mensen Uw telefoonnummer zien, indien U hen
opbelt. Ga naar de gevraagde mogelijkheid en drukt op Kies voor het kiezen van Ja, Neen of Volgens
het netwerk.
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Tip: Controleert, dat de operator de functie voor het geheimhouden van het telefoonnummer ondersteund voordat
U deze keuze inschakelt!

Doorschakelen : maakt mogelijk om de binnenkomende gesprekken naar een andere telefoonnummer door
te schakelen. Ga naar de gevraagde mogelijkheid en druk op Kies voor de keuze van:
Doorschakelen van Alle oproepen (maakt mogelijk het Activeren, Annuleren of de Check
status),
Bij in gesprek
Bij geen antwoord (indien U de telefoon niet opneemt)
Bij onbereikbaar (indien Uw telefoon uit is of indien U niet in het bereik bent van het netwerk)
Alle doorschakelingen annuleren
o Gesprek in de wacht: Indien deze dienst door het mobiele netwerk wordt ondersteund, wordt U door het
netwerk geattendeerd, indien U juist met iemand spreekt, dat U een ander binnengekomd gesprek heeft.
Ga dan naar de keuze en drukt Kies voor de keuze van: Activeren, Annuleren of Check status. Indien
deze dienst geactiveerd is en indien U met een bepaald persoon in gesprek bent en iemand belt, hoort U
dan het piepen die aanmeldt, dat er een ander gesprek in aankomst is. Het nummer van de nieuwe beller
verschijnt op het scherm onder het nummer van de persoon met wie U juist bezig bent te spreken. Kiest
toets “Wisselen” (gesprek overschakelen) in de beneden linkerhoek van het bord van het scherm of
“Stoppen” (stoppen van dit gesprek) in de beneden rechterhoek van het bord van het scherm.
PIN instellingen:
o U kunt PIN vragen Activeren of Annuleren; de optie die niet in gebruikt is zichtbaar op het scherm. Elke
wijziging vereist het invoeren van de juiste PIN code.
o U kunt uw PIN code wijzigen; nadat u de oude code heeft ingevoerd, moet u de nieuwe 2 x invoeren.
o

•

Opmerking: Sommige netwerk providers staan niet toe om de PIN beveilinging uit te schakelen. In dat geval moet
u altijd de PIN code invoeren wanneer u de telefoon aanschakelt.
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Service menu (alleen voor de service)
In sluimerstand, schrijf op het scherm middels het QWERTY toetsenbord het woord SERVICE op (het woord komt niet te voorschijn op het
scherm, de telefoon gaat tijdens het schrijven piepen). Het service menu gaat openen. Indien U tijdens het schrijven een fout maakt, neemt de
telefoonhoorn op en hangt hem weer op, voordat U een nieuwe poging doet. Verder kan U de volgende keuze nemen:
In de service modus worden de volgende keuzen aangeboden:
• Versie software – geeft IMEI en versie FW de telefoon.
• Contrast van het scherm – het contrast van LCD kan gesteld worden.
• Onderbelichting – afstelling van het niveau van de onderbelichting van LCD in de stille toestand bij de voeding uit de AC. Na de wijziging van
de waarde tot de volgende druk van de toets wordt de onderbelichting afgesteld naar het geëist niveau. De demonstratie van het niveau van
het licht is niet mogelijk, indien de telefoon alleen gevoed wordt uit de batterij. In zo´n geval gaat het scherm altijd helemaal uit.
• Geluidssterkte (detail afstelling van alle afgestelde niveau inbegrepen de externe telefoonlijnen).
• Spanning van de batterij – hij meet de spanning van de accumulator
• Afstelling uit de fabriek – voert reset uit inbegrepen het uitwissen van alle geheugens
• (hij wist het telefoonboek, SMS en ook het bellen, hij stelt de standaard taal, datum en tijd blijven gehandhaafd
In de service modus kunnen de volgende speciale functie codes ingevoerd worden :
• *P1# – activeert de functie, die na het inschakelen de bescherming van de SIM deactiveert door de PIN code (Fabrieksinstelling)
• *P0# – annuleert de bovenvermelde functie (de bescherming van de SIM blijft onveranderd)
• *A1# – Activeert de functie van de automatische inschakeling na de verbinding met het AC adapter (fabrieksinstelling)
•
*A0# – annuleert de bovenvermelde functie (het aangesloten AC adapter heeft geen gevolg voor de automatische inschakeling van de
telefoon)
• *N1# – activeert het weergeven van de naam van het net op het scherm, waaraan de telefoon actueel is ingeschreven (enkele speciale SIM
kaart vertoont in plaats van de naam van het net het eigen telefoonnummer)
• *N0# – de naam van het net wordt niet vertoond
• *S0# - annuleert de functie om confirmatie te vragen voor berichten met meer dan 160 karakters
• *S1# - activeert de functie om confirmatie te vragen voor berichten met meer dan 160 karakters
• *E0# - annuleert de functie het automatisch wissen van berichten, wanneer het SMS geheugen vol is. Gebruiker moet eerst berichten in de
inbox wissen.
• *E1# - activeert de functie het automatisch wissen van berichten, wanneer het SMS geheugen vol is. De telefoon wist automatisch de oudste
berichten in de inbox
• *R0# - annuleert de functie van automatisch SMS status rapport. De berichten blijven in de “wordt verzonden” status met een “vliegende
enveloppe”
• *R1# - activeert de functie van automatisch SMS rapport
• *Dxy# - stelt het datum formaat in, waar x het formaat is (1 = DDMMYY, 2 = MMDDYY en 3 = YYMMDD) en y is het scheidingsteken (1 = “.” ,
2 = “-“, 3 = “/”)
Het teken # beëindigd altijd de omschreven code en de telefoon vertoont de vermelding van “OK” indien de code goed was aangegeven, resp.
“Fout” , indien de code onzinnig was aangegeven. De code kan alleen worden aangegeven indien de afbeelding in de service menu is. Alle
instellingen gaan naar default, zodra de taal wordt gewijzigd.
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Gebruiksaanwijzing

JabloCOM

Specificatie:
Afmetingen
Display
Telefoonlijst
Geheugen voor SMS berichten
Geheugen van de gesprekken
Beltonen
Schrijven van SMS
Snelkiezen
Hands free bellen
Bedrijfstemperatuur
Spanning van de adapter
Reserve batterij
GSM systeem
In overeenstemming met

240 x 210 x 100 mm
Onderbelichting grafische LCD, onderscheidingen í: 132 x 65 punten, 82 x 40mm
250 namen
20 laatste ontvangen berichten (160 tekens/bericht)
20 laatste verzonden berichten (160 tekens/bericht)
10 laatste opgebelde gesprekken
10 laatste ontvangen gesprekken
10 laatste gemiste gesprekken
10 bijzondere tonen
Ingebouwde “QWERTY” toetsenbord
6 geheugentoetsen
Ingebouwde luidspreker en microfoon
-20°C tot +55°C; 25 tot 85% luchtvochtigheid
100 – 240V wisselstroom / 50 až 60 Hz; 12V/1A gelijkstroom
NiHM batterij, 1000mAh
900 / 1800 MHz tweeband systeem (dual band systeem), klasse van de capaciteit 4 (2W@900MHzm,
1W@1800MHz)
Gezondheid en veiligheid: EN 60950 klasse II
EMC: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4
Radio parameters: ETSI EN 301419-1, EN 301511;
Hoge frequentie uitrusting: klasse 1
Kan uitgevoerd worden volgens T/R 20-08

JabloCOM s.r.o. verklaart hiermee, dat dit product in overeenstemming is met de grondeisen en met de andere toebehorende bepalingen
van richtlijnen 1999/5/EC a NVč.426/2000sb., 483/2002Sb.
De originele verklaring over de overeenstemming is op www.jablocom.com de sectie van de bedrijfsleiding.

CERTIFICERING INFROMATIE (SAR):
DEZE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN VOOR PUBLIEKE GEZONDHEIDSBESCHERMING VAN DE EFFECTEN VAN BLOOTSTELLING
AAN ELECTROMACHNETISCHE VELDEN.
Dit apparaat voldoet aan richtlijnen voor RF blootstelling in normale positie met telefoonhoorn tegen het oor en ook wanneer de telefoon zelf
minimaal 2 cm verwijdert is van het menselijk lichaam

Opmerking: Ondanks, dat het product geen enkele schadelijk materiaal bevat,na het einde van zijn levensduur
bevelen wij aan het product niet als afval weg te gooien, maar om hem over te geven aan de verkoper of direct aan de
producent.

Beperkte garantie:
In overeenstemming met de voorwaarden “Omezená záruka JabloCOM s.r.o.” garandeert hij de probleemloze werking van het Aapraat gezien
vanuit de aanblik, het materiaal en de verwerking vanaf het ogenblik van de eerste aankoop door klant voor twee (2) jaren. Voor onderdelen die
blootstaan aan slijtage (inclusief maar niet beperkt tot, batterijen, toetsenborden, kast), zal de garantie zich beperken tot 6 maanden na de datum
van aankoop. Indien het Apparaat de garantie service nodig heeft, geeft hem terug , alstublieft aan de verkoper waar hij gekocht werd.
Voorwaarden :
•
De garantie is geldig alleen onder de voorwaarden, dat aan het Apparaat overgedragen voor de reparatie of voor het inruilen, de originele
rekening uitgegeven aan de eerste klant door de verkoper waaruit de datum van de verkoop duidelijk is. De garantie heeft geen betrekking
tot de defecten veroorzaakt door het onjuist gebruiken van het apparaat, inbegrepen het gebruiken met andere dan met de normale en
gebruikelijke manier of die in tegenstrijd is met de aanwijzingen voor het gebruiken en onderhouden van het Apparaat. De garantie bedekt ook
niet de defecten van het apparaat veroorzaakt door een ongeval, bewerking, afstelling, ongepaste reparatie of uit hogere instantie.
•
De garantie heeft geen betrekking tot de batterijen of de modulen van de andere leveranciers (bijv. SIM kaart van de operator van het GSM
net).
•
De verlening van de garantie heeft geen invloed op de Wet van het recht van de klant voortvloeiende uit de geldige nationale legislatief, ook
niet aan het recht van de klant tegenover de verkopers voortvloeiende uit hun verkoop / aankoop overeenkomst.
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