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•

Schakel uw telefoon uit in het vliegtuig. De telefoon kan
storingen veroorzaken aan de apparatuur van het vliegtuig.

•

Schakel uw telefoon uit in de buurt van hoge-precisie
elektronische apparaten. De telefoon kan de prestaties van
deze apparaten beïnvloeden.

•

Probeer niet om uw telefoon of zijn accessoires te
demonteren. Alleen gekwalificeerd personeel mag de
telefoon onderhouden of repareren.

•

Het stopcontact moet dichtbij de telefoon worden
geïnstalleerd en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

•

Plaats uw telefoon of zijn accessoires niet in containers met
een sterk elektromagnetisch veld.

•

Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van uw
telefoon. Straling van de telefoon kan de opgeslagen
informatie wissen.

•

Houd het telefoon weg van direct zonlicht. Leg uw telefoon
niet op een plaats met een hoge temperatuur of gebruik
hem niet op een plaats met brandbaar gas, zoals een
benzinestation.

•

Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om
explosiegevaar te voorkomen.

•

Volg alle wetten of voorschriften op het gebruik van de
telefoon. Respecteer de privacy en rechten van anderen bij
het gebruik van uw telefoon.

•

Volg de bijbehorende instructies in deze handleiding strikt,
bij gebruik van de USB-kabel. Anders kan uw telefoon of de
pc beschadigd raken.

•

Gebruik een droge zachte doek om uw telefoon schoon te
maken. Gebruik geen water, alcohol, schoonmaakmiddelen

Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing: situaties die letsel bij uzelf of anderen
kunnen veroorzaken.
Let op: situaties die schade aan uw apparaat of
andere apparatuur kunnen veroorzaken.
Kennisgeving: opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie.

Algemene veiligheidsinformatie
Het niet opvolgen van de volgende
veiligheidsinstructies kan resulteren in brand,
elektrische schokken, verwondingen of schade aan uw
telefoon of andere eigendommen. Lees alle
veiligheidsinformatie hieronder voordat u uw telefoon
gebruikt.
•

Uw telefoon niet laten vallen, weggooien of doorboren.
Vermijd het laten vallen, knijpen in en buigen van uw
telefoon.

•

Gebruik uw telefoon niet in een vochtige omgeving, zoals
een badkamer. Voorkom dat uw telefoon doorweekt met of
in vloeistof gewassen wordt.

•

Zet uw telefoon niet aan wanneer dit verboden is of
wanneer de telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.

•

Sommige delen van uw telefoon zijn gemaakt van glas. Dit
glas kan breken als uw telefoon op een hard oppervlak valt
of een aanzienlijke impact te verwerken krijgt. Als het glas
kapot is, raak dan de glazen delen van de telefoon niet aan
en probeer het gebroken glas niet van de telefoon te
verwijderen. Gebruik uw telefoon niet meer totdat het glas
wordt vervangen door een erkende serviceprovider.
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of chemicaliën.

Medisch apparaat

•

Maak een back-up van uw belangrijke gegevens. Reparatie
of andere oorzaken kunnen leiden tot gegevensverlies.

•

Volg alle regels of voorschriften in ziekenhuizen en
zorginstellingen.

•

Ontkoppel het telefoon niet tijdens het formatteren van
geheugen of bestanden. Anders kan dit leiden tot storing
van het programma of het beschadigen van bestanden.

•

Uw telefoon bevat radio's die elektromagnetische velden
uitzenden. Deze elektromagnetische velden kunnen
interfereren met pacemakers of andere medische
hulpmiddelen.

•

Houd de telefoon en oplader buiten bereik van kinderen.
Laat kinderen de telefoon of oplader niet gebruiken zonder
toezicht.

•

Als u een pacemaker hebt, moet u minstens 20 cm afstand
behouden tussen uw pacemaker en uw telefoon.

•

Hou kleine telefoonaccessoires uit de buurt van kinderen
om verstikkingsgevaar te voorkomen.

•

•

Wijzig of herfabriceer uw telefoon niet.

Als u vermoedt dat uw telefoon de pacemaker of andere
medische hulpmiddelen stoort, stop dan met gebruiken van
uw telefoon en raadpleeg uw arts voor specifieke informatie
over uw medisch apparaat.

•

Dompel uw telefoon niet onder in water of andere
vloeistoffen.

•

•

Stel uw telefoon niet bloot aan vuur, ontploffing of andere
gevaren.

•

Het telefoon mag alleen worden aangesloten op een
USB-interface versie USB 2.0.

Wanneer u repetitieve activiteiten uitvoert zoals het typen of
het spelen van spelletjes op uw telefoon, kunt u soms een
ongemakkelijk gevoel in uw handen, armen, polsen,
schouders, nek of andere delen van uw lichaam ervaren.
Als u een ongemak ervaart, stop dan met het gebruiken van
uw telefoon en raadpleeg uw arts.

•

De ideale bedrijfstemperatuur is 0℃ tot 40℃,De ideale

Verkeersveiligheid
•

Raadpleeg de lokale wetten en voorschriften voor het
gebruik van de telefoon.

•

Gehoorzaam aan alle lokale wetten. Houd uw handen altijd
vrij om het voertuig te besturen. Uw eerste bekommernis
tijdens het rijden moet de verkeersveiligheid zijn.

•

Ga van de weg af en parkeer voordat u een oproep doet of
beantwoordt als de rijomstandigheden dit vereisen.

•

RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw
voertuig beïnvloeden, zoals autostereo’s en

opslagtemperatuur is -20℃ tot 50℃.
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veiligheidsapparatuur.
•

•

•

Wanneer uw voertuig uitgerust is met een airbag, belemmer
deze dan niet met geïnstalleerde of draagbare draadloze
apparatuur. Het kan ervoor zorgen dat de airbag niet werkt
of ernstige kwetsuren veroorzaken door onjuiste prestaties.
Als u naar muziek luistert, houd het volume op een redelijk
niveau zodat u op de hoogte blijft van uw omgeving. Dit is
heel belangrijk in de nabijheid van wegen.
Het gebruik van uw telefoon kan u in bepaalde
omstandigheden afleiden en gevaar veroorzaken. Volg
regels die het gebruik van een telefoon of een koptelefoon
verbieden of beperken (bijv. vermijd sms'en tijdens het
rijden met een auto of het gebruik van een koptelefoon
tijdens het fietsen).

Voeding & opladen
•

•

Laad de telefoon op met de meegeleverde USB-kabel en
voedingsadapter. Gebruik van een incompatibele adapter of
kabel kan permanente schade aan uw telefoon
veroorzaken.

•

Het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Het
stopcontact mag niet worden geblokkeerd tijdens het
gebruik.

•

Om de telefoon volledig te ontkoppelen uit het stopcontact
trekt u de stekker uit het stopcontact.

•

Voedingsadapters kunnen tijdens het normale gebruik
warm worden, en langdurig contact kan letsel veroorzaken.

•

Zorg altijd voor voldoende ventilatie rond voedingsadapters
wanneer u ze gebruikt.

•

De ventilatie mag niet worden belemmerd door de
ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen, zoals
kranten, tafellakens, gordijnen, enz. om oververhitting en
storing te vermijden. Bewaar een afstand van tenminste
10 cm rond de telefoon.

•

De telefoon moet in een gematigd klimaat worden gebruikt.

•

Sluit de USB-poort niet aan of trek de stekker niet uit met
natte handen, of het kan elektrische schokken veroorzaken.

•

De telefoon is gebouwd met een interne oplaadbare batterij:
stel het telefoon niet bloot aan te grote hitte, zoals
zonneschijn, vuur of dergelijke.

•

De batterij bevat materialen die gevaarlijk en schadelijk zijn
voor het milieu. De batterij moet worden gerecycled of apart
verwijderd worden van huishoudelijk afval.

De voedingsadapter moet in de buurt van de telefoon
worden geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn.
Modelnaam
Input
Output

•

•

A121A-050200U-EU3
100-240V ~ 50/60Hz, 0,35A
5,0V/2,0A

Het gebruik van beschadigde kabels of laders, of opladen
als er vocht aanwezig is, kan elektrische schokken
veroorzaken.
De voedingsadapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik
binnenshuis.

5

Specifieke Absorptie Ratio (SAR)
•

Dit product is getest om te voldoen aan de toepasselijke
eisen en voorschriften van de Europese Unie aangaande
blootstelling aan radiogolven door de mens.

•

De Specifieke Absorptie Ratio (SAR) wordt gebruikt om
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radiogolven die door een lichaam worden geabsorbeerd te
meten. Het apparaat voldoet aan RF-specificaties wanneer
het apparaat op 5 mm van je lichaam gebruikt wordt. De
SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg gemiddeld meer dan 10 gram
weefsel in de Europese Unie.
•

•

Dit product werd getest en geregistreerd, de maximale
SAR-waarde was 0,722 W/kg voor het hoofd, 1,537W/kg
voor het lichaam.
Het werkelijke SAR-niveau zal veel lager zijn dan de
bovenstaande waarde, aangezien het product is ontworpen
om minimale energie te gebruiken voor de noodzakelijke
communicatie met het basisstation.

Gehoorbescherming
Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving
voor het beperken van het maximale output volume.
Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon tegen een
hoog volume kan leiden tot gehoorschade!
•

•

•

Stop met gebruik van het product of verlaag het volume als
u uw oren voelt suizen.

Aanbevelingen om de blootstelling aan straling
voor de gebruiker te verminderen
•

Gebruik uw mobiele telefoon in goede omstandigheden
voor signaalontvangst, om de hoeveelheid van ontvangen
straling te verminderen (met name in parkeergarages,
tijdens treinreizen of in een auto, enz.).

•

Gebruik uw telefoon wanneer deze het beste signaal
ontvangt (bijvoorbeeld: maximale aantal
signaalsterktebalken).

•

Gebruik een handsfree kit.

Houd tijdens gesprekken de telefoon uit de buurt van de buik
van zwangere vrouwen en de onderbuik van tieners.

Het milieu beschermen
•

Neem de plaatselijke voorschriften op de
telefoonverpakking, de batterij en de gebruikte
telefoonverwijdering in acht en breng ze naar het
verzamelpunt voor een correcte recycling.

•

Breng alstublieft uw gebruikte lithiumbatterijen naar een
aangewezen plaats. Niet in een vuilnisbak weggooien.

Verhoog het volume niet te veel, artsen waarschuwen voor
langdurige blootstelling aan hoog volume.

Gooi geen gebruikte telefoons of batterijen in een
huishoudelijke vuilnisbak.

Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan
gehoorverlies veroorzaken.

•

Om te voorkomen dat er mogelijk gehoorschade optreedt,
mag u niet langdurig op hoge volumenniveaus luisteren.

•

Gebruik alleen Hisense-hoofdtelefoons met je telefoon.

Risico op explosie, indien de batterij vervangen
werd door een niet correct type. Verwijder gebruikte
batterijen volgens de instructies.

Reiniging en onderhoud
•

7

Schakel de telefoon uit voordat u hem schoonmaakt en
onderhoudt. De lader moet uit het stopcontact worden
getrokken. De telefoon en lader moeten worden
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losgekoppeld om een elektrische schok of kortsluiting van
de batterij of lader te voorkomen.
•

•

•

Reinig de telefoon of oplader niet met behulp van een
chemische stof (alcoholbenzeen), chemische agentia of
schurende reinigingsmiddelen om te voorkomen dat de
onderdelen worden beschadigd of een storing optreed. U
kunt hem schoonmaken met een zachte licht vochtige
antistatische doek.
Schraap of verander de telefooncover niet omdat
verfstoffen een allergische reactie kunnen veroorzaken. Als
er een dergelijke reactie optreedt, stop onmiddellijk met de
telefoon te gebruiken en zoek medische hulp.
Veeg het stof van de stekker en houd het droog om
brandgevaar te vermijden.

•

Als de telefoon of de accessoires niet goed werken, neem
dan contact op met uw lokale leverancier.

•

Demonteer de telefoon of de accessoires niet zelf.

Sommige software MR (onderhoudsversie) versies zullen door
de fabrikant worden vrijgegeven om een aantal bugs op te
lossen of de stabiliteit van het systeem te verbeteren nadat het
product gelanceerd werd. Alle versies vrijgegeven door de
fabrikant zijn geverifieerd en voldoen nog steeds aan de
gerelateerde regels.
Banden en maximaal vermogen
GSM850: 824MHz-894MHz Max Vermogen: 33±2dBm
GSM900: 880MHz-960MHz Max Vermogen: 33±2dBm
GSM1800:1710MHz-1880MHz Max Vermogen: 30±2dBm
GSM1900: 1850MHz-1990MHz Max Vermogen: 30±2dBm
WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm
WCDMA B2: 1850MHz-1990MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm
WCDMA B8: 880MHz-960MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm
LTE B1: 1920MHz-2170MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

Noodoproep
In een noodsituatie, als de telefoon aan staat en u binnen het
bereik van een netwerk bent, kun je deze gebruiken om een
noodoproep te maken. Noodoproepnummers zijn mogelijk niet
op alle netwerken bereikbaar. U moet nooit op uw telefoon
vertrouwen voor noodoproepen.

LTE B2: 1850MHz-1990MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm
LTE B3: 1710MHz-1880MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm
LTE B7: 2500MHz-2690MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm
LTE B8: 880MHz-960MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

Nakoming

LTE B20: 791MHz-862MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen en andere
relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

LTE B38: 2570MHz-2620MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

SOFTWARE VERSIE: L1468.6.01.01.ZA00
HARDWARE VERSIE: V1.00

LTE B40: 2300MHz-2400MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm
WIFI: 2412MHz-2472MHz EIRP Vermogen: <20dBm
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BlueTooth: 2402MHz-2480MHz EIRP Vermogen <10dBm
GPS: 1575,42±1,023MHz

De telefoon in één oogopslag
Telefoon overzicht

FM: 87,5 MHz-108MHz
Dit product kan in de EU-lidstaten worden gebruikt.

Auteursrecht
De apparatuur is alleen voor privégebruik. Het kopiëren van cd's
of het downloaden van muziek-, video- of fotobestanden voor
verkoop of andere zakelijke doeleinden kan een inbreuk op het
auteursrecht zijn. Auteursrechtelijk materiaal, kunstwerken en/of
presentaties kunnen toestemming nodig hebben om volledig of
gedeeltelijk te worden gekopieerd of opgenomen. Let op al deze
toepasselijke wetten met betrekking tot het opnemen en
gebruiken van dergelijke inhoud in uw land en jurisdictie.

De apparaat functies kunnen verschillen, afhankelijk
van uw locatie, taal, provider en model.
Dit apparaat levert OTG-functie, gebruik alsjeblieft
de standaard OTG-datakabel.
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Recent toets (virtueel)

1. Afstands-/lichtsensor

10. Luidspreker

Tik erop om de lijst met recente apps te openen.

2. Voorste camera

11. Volume omhoog knop

Terug-toets (virtueel)

3. Ontvanger

12. Volume omlaag knop

Tik erop om terug te gaan naar het vorige scherm.

4. Zaklamp

13. Aan/uit toets

5. Touch screen

14. Kaartlade

6. Hoofdcamera

15. Micro-USB-poort

7. De-noising microfoon

16. Microfoon

Installatie van een Nano-SIM-kaart/SD-kaart

8. Hoofd zaklamp

17. Hoofdtelefoon aansluiting

Voordat u uw nieuwe telefoon gaat gebruiken, moet u deze
instellen.

9. Vingerafdruk sensor

Volume omhoog/omlaag knop (fysiek)
Druk erop om het volume van het apparaat aan te passen.

1

Aan/uit-knop
•

Druk erop om het scherm in te schakelen of te
vergrendelen.

•

Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in of uit te
schakelen.

•

Druk tegelijkertijd op de Aan/Uit knop en de Volume omlaag
knop om een screenshot te maken.

•

Houd de knop ongeveer 14 seconden ingedrukt om de
telefoon uit te zetten en houd deze ingedrukt om de
telefoon opnieuw op te starten.

Hou de aan/uit-knop ingedrukt. Selecteer
Uitschakelen
om uw telefoon uit te schakelen. Verwijder de kaartlade van
de telefoon met het meegeleverde gereedschap. Plaats de
Nano-SIM-kaart en de micro-SD-kaart erin.

Home-toets (virtueel)
Tik erop om naar het startscherm te gaan.
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•

•

Alleen Nano-SIM-kaarten werken met het
apparaat. Probeer geen ander SIM-type te
plaatsen, anders kan dit de telefoon
beschadigen.
Verwijder de Nano-SIM/SD-kaart niet als deze
in gebruik is; anders kan gegevensverlies of
schade optreden. Hisense is niet aansprakelijk
voor verlies, met inbegrip van gegevensverlies,
door misbruik van een Nano-SIM-/SD-kaart.

•

Schakel uw telefoon uit voordat u de
Nano-SIM-/SD-kaart vervangt of verwijdert.

•

Micro-SD-kaart is niet inbegrepen; deze moet u
apart kopen.

Batterij

De batterij is in de telefoon ingebouwd en kan niet
worden verwijderd. Verwijder de batterij niet zelf.
•

Gebruik alleen door Hisense goedgekeurde laders,
batterijen en kabels. Niet-goedgekeurde laders of kabels
kunnen de batterij laten ontploffen of de telefoon
beschadigen.

•

Vermijd het gebruik van uw telefoon tijdens het opladen.
Dek uw telefoon of de voedingsadapter niet af.

•

Het verkeerd aansluiten van de lader kan ernstige schade
aan de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door
verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

•

Als de AC-voeding lager is, kan een langere laadtijd nodig
zijn.

•

Als niet-standaardladers, zoals computers, worden gebruikt
voor het opladen, is het mogelijk dat er een langere laadtijd
nodig is.

•

Gelieve de batterij volledig op te laden voordat u de
telefoon de eerste keer gebruikt en de lader onmiddellijk
loskoppelen nadat de eerste lading werd voltooid.

•

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u de telefoon niet
oplaadt.

•

De telefoon kan niet onmiddellijk opstarten als de batterij
aan het opladen is. Na een periode te hebben opgeladen
zal de telefoon normaal opstarten.

•

De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de
omgevingstemperatuur en het resterende batterijniveau.

•

De telefoon kan veilig worden opgeladen in een

De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt
of wanneer deze gedurende langere tijd niet werd gebruikt.
1

Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en
sluit vervolgens het uiteinde van de USB-kabel aan op de
USB-poort.

2

Sluit de USB-voedingsadapter aan op een stopcontact.

3

Nadat de batterij volledig werd opgeladen, koppelt u de
telefoon los van de lader. Ontkoppel eerst de lader van het
apparaat en trek dan de stekker uit het stopcontact.

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen
van de batterij

omgevingstemperatuur van 0℃ tot 40℃. Het opladen bij
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•

temperaturen lager dan 0℃ of hoger dan 40℃, zal de

Basisprincipes

prestaties van de batterij schaden en de levensduur
verkorten. Langdurig opladen bij extreme temperaturen zal
de batterij beschadigen.

Touchscreen-bewegingen

Tijdens het opladen kunnen de telefoon en de oplader warm
worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de
levensduur of prestaties van de telefoon. Als de batterij
warmer wordt dan normaal, stop dan met opladen. Plaats
uw telefoon op een koele plaats en laat hem afkoelen.
Vermijd langdurig contact met het oppervlak van uw
telefoon als deze heet wordt.

Gebruik een paar eenvoudige bewegingen om je telefoon en zijn
apps te gebruiken.

Tikken
Als u een app wilt openen, een menu-item wilt kiezen, op een
schermknop wilt drukken of een teken wilt invoeren met behulp
van het toetsenbord op het scherm, tikt u erop met uw vinger.

Uw telefoon aan/uitzetten
Zet de telefoon aan
Druk op de aan/uit-toets aan de rechterkant van de telefoon en
wacht enkele seconden tot het scherm oplicht.
Wanneer u uw telefoon voor de eerste keer inschakelt of nadat u
de gegevens opnieuw hebt ingesteld, volgt u de instructies op
het scherm om uw apparaat in te stellen.
Als de batterij leeg is, zorg ervoor dat u deze
gedurende minstens 30 minuten oplaadt.

Tikken en vasthouden
Tik en houd een item of scherm langer dan 2 seconden vast om
toegang te krijgen tot de beschikbare opties.

De telefoon uitzetten
Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het optiemenu te openen,
selecteer
Uitzetten.
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Vegen

Knijp om uit te zoomen.

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het Apps scherm
om andere panelen te bekijken.
Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of een lijst met
items te bladeren.

Slepen
Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het aanraken en sleept u
het naar de doelpositie.

Spreiden en knijpen
Spreid twee vingers uit elkaar op een webpagina, kaart of
afbeelding om in te zoomen op een deel ervan.
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Meldingscentrum

Scherm aanpassen

Meldingscentrum openen

1

Houd het lege gebied op het scherm ingedrukt om toegang
te krijgen tot de editor voor het beginscherm.

2

Selecteer ACHTERGROND en WIDGETS om uw scherm
aan te passen.

1

2

Veeg omlaag vanaf de bovenrand van het scherm om
meldingscentrum te openen.
Veeg opnieuw naar beneden vanaf de bovenrand van het
scherm om naar het tabblad met snelkoppelingen te gaan.

Datum en tijd wijzigen

Stel meldingsopties in
1

Ga naar Instellingen > Meldingen.

2

Schakel de meldingsinstellingen naar wens in of uit.

Meldingscentrum sluiten
Veeg omhoog of druk op de home-toets om het
meldingscentrum te sluiten.

Ga naar Instellingen > Datum en tijd.
•

Activeer Automatische tijdzone om de door het netwerk
geleverde tijdzone te gebruiken.

•

Activeer 24-uursnotatie gebruiken om de 24-uursnotatie
te gebruiken.

Scherm vergrendelen en ontgrendelen
Het scherm vergrendelen
•

Druk op de aan/uit-knop om het scherm handmatig te
vergrendelen.

•

Het scherm wordt automatisch vergrendeld en wordt in de
slaapstand gezet als het gedurende een bepaalde periode
niet wordt gebruikt om het stroomverbruik te verminderen
en onbedoelde bewerkingen te voorkomen. Als u de
slaaptijd van het scherm wilt wijzigen, gaat u naar
Instellingen > Weergave > Slaapstand en selecteert u een
tijd.

Het scherm ontgrendelen
•

Druk op de aan/uit-knop om het scherm te activeren en
veeg omhoog.
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Uw telefoon gebruiken

Statusbalk
Het toont statuspictogrammen en meldingen.

Startscherm
Het startscherm is het startpunt voor toegang tot alle functies
van de telefoon. Het toont widgets, snelkoppelingen naar apps
en meer.
Het startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van
de regio of serviceprovider.

Widget
Widgets zijn kleine apps die specifieke app-functies starten om
informatie en gemakkelijke toegang op uw startscherm te
bieden.
Toepassingspictogrammen
Tik op een pictogram, zoals een app of een map, om deze te
openen en te gebruiken.
Hot dock
Het biedt snelle toegang tot apps in hot dock.

Telefoon
Telefoneren
1

Tik op

2

Tik op
om het toetsenblok te openen en voer een
telefoonnummer in.

3

Tik op

op het startscherm of het Apps scherm.

om te bellen.

Bellen vanuit de oproeplogboeken of de contactenlijst
Tik op

of

en tik op een contact of een

telefoonnummer om te bellen.
Internationaal bellen
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1

Tik op

2

Hou 0 ingedrukt totdat het plusteken wordt weergegeven.

om het toetsenblok te openen.
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3

Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer

Contacten importeren

in. Tik dan op

U kunt contacten van opslagservices importeren naar uw
apparaat.

.

Oproepen ontvangen
Een oproep beantwoorden
Tik op

wanneer een oproep binnenkomt of om de oproep

te beantwoorden.
Een oproep weigeren
Wanneer een oproep binnenkomt, tikt u op

om de oproep

1

Tik op

2

Tik op CONTACTEN IMPORTEREN.

3

Selecteer een importoptie.

op het startscherm of het Apps scherm.

Zoeken naar contacten

te weigeren.

Tik op

Contacten

Gebruik één van de volgende zoekmethoden:

Contacten toevoegen

•

Scroll omhoog of omlaag in de contactenlijst.

•

Sleep met een vinger langs de index aan de rechterkant
van de contactenlijst om er snel doorheen te bladeren.

•

Tik op

Een contact handmatig aanmaken
1

Tik op

op het startscherm of het Apps scherm.

2

Tik op

om contactgegevens in te voeren.

3

Tik op

op het startscherm of het Apps scherm.

aan de bovenkant van het scherm om naar een

contact te zoeken.
om op te slaan.

Toevoegen vanaf het toetsenbord
1

Tik op

2

Voer het nummer in en tik op Nieuw contact maken.

om

te openen .

Toevoegen vanuit ontvangen oproepen
1

Tik op

2

Tik op

3

Voeg ontvangen oproepen toe aan een contact.

.
om ontvangen oproepen te bekijken.
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Berichten
Berichten verzenden
1

Tik op

op het startscherm of het Apps scherm.

2

Tik op

om een bericht te maken.

3

Voeg ontvangers toe en voer een bericht in.

4

Tik op

om het bericht te verzenden.
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Voeg bestanden toe

3

Tik op

om een foto te nemen. Uw foto wordt

automatisch opgeslagen in de Galerij
Selecteer
contacten uit
contactenlijst

Typ naam of
nummer

Video’s opnemen
1

Tik op

om te starten met opnemen.

2

Tik op

om de opname te stoppen. Tik op

•

Spreid twee vingers uit elkaar op het scherm om in te
zoomen en knijp om uit te zoomen.

•

Tik op

Viewing messages
1

Tik op

2

Selecteer een contact in de berichtenlijst.

3

Bekijk uw gesprek.

op het startscherm of het Apps scherm.

Tik op

2

Tik op

om te schakelen tussen de camera aan de

voorkant en de camera aan de achterzijde.

Camera starten op vergrendeld scherm
Om snel foto's te maken, start u Camera op het vergrendelde
scherm.

Berichten zoeken
1

om

een afbeelding van de video vast te leggen tijdens het
opnemen.

Stuur het bericht

Voer een
bericht in

.

op het startscherm of het Apps scherm.
om sleutelwoorden in te voeren om berichten

te zoeken.

Sleep

buiten de grote cirkel op het vergrendelde scherm.

Galerij
Afbeeldingen of video's bekijken

Camera
U kunt foto's maken of video's opnemen.

Foto’s maken
1

Tik op

2

Frame uw onderwerp op het scherm. Een groen vierkant
verschijnt waar de camera is scherp gesteld.

op het startscherm of het Apps scherm.
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1

Tik op

2

Selecteer een afbeelding of video.

op het Apps scherm.

Afbeeldingen of video's verwijderen
•

Als u een afbeelding of video wilt verwijderen, selecteert u
een afbeelding of video en tikt u op
Verwijderen > OK te gaan.
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om naar

•

Als u meerdere afbeeldingen en video's wilt verwijderen, tikt
u op

Zoek muziek

op het hoofdscherm van Galerij om naar Selecteer

Meer

item te gaan. Selecteer vervolgens de afbeeldingen of
video's die u wilt verwijderen en tik op

Afspeellijst
openen

om de

afbeeldingen of video's te verwijderen.

Schakel shuffle in

Afbeeldingen of video's delen
Selecteer een afbeelding of video's en tik op

Herhaalmodus
wijzigen

bovenaan op

het scherm. Selecteer een methode voor het delen.

Rekenmachine
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren met de
Rekenmachine-app.
1

Tik op

2

Schuif naar rechts of links om te schakelen tussen de
standaard rekenmachine en de wetenschappelijke
rekenmachine

Pauzeren en
doorgaan
Ga naar het vorige
nummer

Ga naar het
volgende nummer

op het Apps scherm.
3

Muziek
Een nummer aan uw telefoon toevoegen

Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tik je op de
Home-toets om het muziek weergavescherm af te sluiten
zonder het liedje te stoppen. Om terug te keren naar het
muziek weergavescherm, opent u het meldingscentrum en
tikt u op de cover van het nummer.

Browser

•

Kopieer nummers vanaf uw computer met een USB-kabel.

•

Download nummers vanop het internet.

Verbind de webpagina om informatie en een bladwijzer te
zoeken en uw favoriete webpagina's in te stellen om ze
gemakkelijk te kunnen openen.

•

Kopieer nummers met Bluetooth.

1

Tik op

2

Voer het adresveld in de zoekbalk in en tik op

Naar muziek luisteren
1

Tik op

2

Selecteer een nummer om te spelen.

.
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.
. U hebt

toegang tot webpagina's en ook bladwijzers, u kunt
schakelen tussen meerdere vensters en andere functies
worden ondersteund.
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Appendix

E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor de eerste keer
opent.
1

Tik op

2

Voer het e-mailadres in en tik op VOLGENDE. Voer het
wachtwoord in en tik vervolgens op VOLGENDE. Om
handmatig een e-mailaccount van een bedrijf te registreren,
tikt u op HANDMATIGE INSTALLATIE.

3

op het Apps scherm.

Volg de instructies op het scherm om de installatie te
voltooien.

E-mails versturen
1

Tik op

2

Voeg ontvangers toe en voer een e-mailtekst in.

3

Tik op

om een e-mail op te stellen.

om de e-mail te verzenden.
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Belangrijke informatie
Voor een optimale ervaring; verbindt de telefoon regelmatig met
mail- en internetservers. Dit genereert automatisch en
onvermijdelijk gegevensuitwisselingen die naast uw bestaande
pakket kunnen worden aangerekend, of kunnen worden
afgetrokken van vooraf betaald krediet of een vooraf betaald
systeem.
Om facturatie problemen, die verband houden met diensten die
het internet gebruiken, te voorkomen wordt het sterk
aangeraden om over een geschikte optie te beschikken,
inclusief onbeperkt internet en e-mails en om te voorkomen dat
de instellingen standaard worden geconfigureerd.
Als u dat wenst, verbindt u met Wi-Fi voor een snellere en meer
gestroomlijnde ervaring. Het is vooral aan te bevelen om Wi-Fi
te gebruiken voor streaming, spelletjes of om video's of
omvangrijke films downloaden.

Disclaimer
•

Het gebruik van niet-originele accessoires, zoals
hoofdtelefoons, laders, enzovoort, veroorzaakt
incompatibiliteit tussen telefoon en accessoires. Het kan
slechte prestaties of storingen veroorzaken en wij zijn niet
verantwoordelijk voor enige schade die kan optreden.

•

De gebruikershandleiding bevat alleen een algemeen
overzicht. Specificaties en functies van uw telefoon kunnen
verschillen van die in de gebruikershandleiding.

•

Het werd bevestigd dat uw telefoon correct functioneert
sinds de productie vanuit de fabriek. Als er sprake is van
schade of defecten als gevolg van fabricage, dient het de
bepalingen en voorwaarden op de garantiekaart te volgen.
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•

•

•

Als de functies van uw telefoon gerelateerd zijn aan functies
en services van de operator, moet deze voldoen aan de
voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de
operator.
Houd er rekening mee dat uw telefoon nog steeds
beperkingen heeft met betrekking tot de specificaties en
functies. Deze beperkingen kunnen niet beschouwd worden
als schade of defect en kunnen niet beschouwd worden als
fabrikantschade.
Gebruik uw telefoon conform de doeleinden en functies.

Probleemoplossing
In dit hoofdstuk worden enkele problemen weergegeven die u
zou kunnen ondervinden bij het gebruik van uw telefoon.
Sommige problemen vereisen dat u uw serviceprovider belt,
maar de meeste zijn makkelijk op te lossen.

Simkaart fout
Zorg ervoor dat de simkaart correct is geplaatst.

Geen netwerkverbinding/netwerk valt weg
•

Verplaats u naar een venster of naar een open gebied.
Controleer de dekkingskaart van de netwerkprovider.

•

Controleer of de simkaart te oud is. Zo ja, verander uw
simkaart in het dichtstbijzijnde filiaal van uw
netwerkprovider. Neem contact op met uw serviceprovider.

Codes komen niet overeen
Als u de code vergeten bent, neem dan contact op met uw
serviceprovider.

•

Als er een nieuwe SIM-kaart geplaatst wordt, controleer dan
of er nieuwe beperkingen zijn.

•

Als de vooraf betaalde kosten de limiet hebben bereikt,
neemt u contact op met de serviceprovider.

Telefoon kan niet worden aangezet
•

Druk gedurende minstens twee seconden op de
aan/uit-toets.

•

Batterij opladen. Controleer de laadindicator op het scherm.

Opladen fout
•

Buiten temperatuur is te warm of koud. Laad de batterij op.

•

Zorg ervoor dat de telefoon op een normale temperatuur
oplaadt.

•

Controleer de oplader en de aansluiting op de telefoon.

•

Steek de lader in een ander stopcontact.

•

Zorg ervoor dat de lader niet defect is. Als dit het geval is,
vervangt u de lader.

•

Gebruik alleen originele accessoires.

Onmogelijk om SMS en foto's te ontvangen of
verzenden
Zorg dat de opslag voldoende is. Verwijder enkele berichten op
uw telefoon.

Bestanden kunnen niet worden geopend
Controleer de ondersteunde bestandsformaten.

Oproepen niet beschikbaar
•

Zorg ervoor dat er geen kiesfout is. Nieuw netwerk niet
toegestaan.
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Scherm licht niet op bij het ontvangen van een
oproep.
•

Als u een beschermingstape of hoes gebruikt, zorg er dan
voor dat deze het gebied rond de lichtsensor niet bedekt.

•

Zorg ervoor dat het gebied rond de lichtsensor schoon is.

Telefoon heeft geen geluid
Controleer de instellingen in het geluidsmenu om ervoor te
zorgen dat de telefoon niet in de trillen of stille modus staat.

Telefoon hangt op of loopt vast
Update uw software via de website.

De contacten worden dubbel weergegeven
Contacten worden opgeslagen op zowel de telefoon als de
simkaart. Controleer de opgeslagen contacten.

App kan niet worden geïnstalleerd
•

•

Niet ondersteund door serviceprovider of registratie vereist.
Neem contact op met uw serviceprovider.
Uw telefoon heeft onvoldoende opslagruimte. Verwijder
enkele berichten van uw telefoon.

Telefoon kan niet op de computer worden
aangesloten
•

Verander de gegevenskabel.

•

Verander de computerpoort.

Oproeplogboeken worden niet opgeslagen
Zorg ervoor dat de tijd niet verkeerd is ingesteld. Controleer de
tijdinstelling.
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Deze handleiding
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Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd,
gedistribueerd, vertaald of verzonden worden in welke vorm dan
ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren,
opnemen of opslaan in een systeem voor het opslaan en
ophalen van informatie, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Hisense Group.
Sommige van de inhoud van deze handleiding is mogelijk niet
van toepassing op uw telefoon, afhankelijk van de software en
uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

