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HOOFDPROFIEL 

Bedankt voor de aankoop van de RP-301 mobiele telefoon, serie 
Syco. Deze mobiele telefoon is schokbestendig, waterdicht en 
stofdicht. Deze speciale handleiding wordt gebruikt om de functies 
en eigenschappen van de Syco-telefoon te begrijpen.

Naast de gewone oproepfuncties biedt RP-301 u ook SMS, MMS, 
MP3-speler, videospeler, zaklamp, EBook, Bluetooth, WLAN, 
enzovoort. Het brengt u meer gemak en plezier voor uw werk en 
leven.

RP-301 biedt inclusief oplaadbare batterijen, ladingen en vele 
soorten speciale accessoires. De oplader kan gevaar veroorzaken, 
en dit zou de erkenning voor deze telefoon overtreden en de clau-
sules garanderen.

Als een beschrijving in deze handleiding niet overeenstemt met 
uw mobiele telefoon, kunt u zichzelf onderwerpen aan de mobiele 
telefoon.

De fabrikant heeft de laatste interpretatie van deze handleiding.
De fabrikant behoudt zich het recht voor technische voorschriften 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het bedrijf behoudt zich het recht om de inhoud van deze handlei-
ding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De fabrikant behoudt zich het recht om de technische product-
specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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1. Veiligheid en voorstelling

Noodnummer
U kan het noodnummer vanuit elk land bellen, bel 112 (of een 
andere nooddienstoproep). U moet bevestigen dat de mobiele 
voeding is geopend. Voer het nooddienstnummer in (112 of andere 
nummers) en druk op het belsignaal om te bellen. Elk digitaal 
netwerk heeft 112 noodoproepdiensten. In Groot-Brittannië kunt 
u ook  het 999 standby-noodnummer gebruiken, maar u moet een 
geldige SIM-kaart invoegen.
      Opmerking: Vanwege de aard van het mobiele netwerk kan de 
noodoproep niet gegarandeerd worden. 
Persoonlijk
■ Interferentie kan worden veroorzaakt door slechte afscherming 
van medische hulpmiddelen, zoals gehoorapparaten en hartpace-
makers bij het gebruik van radiofrequente apparaten, waaronder 
mobiele telefoons. Raadpleeg de fabrikant van medische apparatu-
ur of uw arts voordat u een mobiele telefoon gebruikt.
■ Schakel de telefoon uit op plaatsen waar dit vereist is. Deze 
plaatsen omvatten ziekenhuizen en rusthuizen en andere medische 
instellingen. (Omdat deze voorzieningen gebruik kunnen maken 
van apparatuur die gevoelig is voor extern RF-signaal.)
■ Als u persoonlijke medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleeg 
dan de fabrikant van deze apparaten om te bevestigen dat ze 
voldoende beschermd zijn tegen het RF-signaal. U kunt uw arts 
ook de relevante informatie vragen.
■ Gebruikers die aan hartziekten lijden, moeten bijzondere aan-
dacht schenken aan de instelling van het beltoonvolume en de 
trillingsaanwijzingen. 



5

■ Op plaatsen met olieopslag, chemische fabrieken, die explosieve 
gassen hebben, of de plaats van explosief productieproces,  moeten 
we aandacht besteden aan de beperkingen van de RP-apparaten. In 
de stand-by-stand start je mobiele telefoon het elektromagnetische 
signaal. Indien gewenst, moet u de telefoon uitzetten.
■ Let op de verkeersveiligheid. Gebruik geen mobiele telefoons 
tijdens het rijden. En om te gebruiken, moet je je auto eerst park-
eren.
■ Als uw telefoon verloren of gestolen is, gelieve de telecommuni-
catiesector onmiddellijk op de hoogte te stellen om de SIM-kaart 
uit te schakelen. Het beschermt u tegen de economische verliezen 
waardoor anderen de oproep nemen.
■ Wanneer u contact opneemt met de telecommunicatieafdeling of 
distributeur, moeten ze uw IMEI-nummer van uw telefoon weten. 
Het is gedrukt op het etiket aan de achterkant van de telefoon (of 
invoer “* # 06 #” om het IMEI nummer te controleren). Gelieve het 
nummer te bewaren, voor de toekomstige behoeften.
■ Om ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon niet misbruikt 
wordt, neem dan preventieve maatregelen, zoals: Stel de PIN-code 
of de persoonlijke beveiligingscode van de mobiele telefoon op, en 
wijzig tijdig wanneer anderen weten.
■ Verwijder de batterij niet in de standby-modus, het zal leiden tot 
verlies van gebruikersgegevens.
■ Wanneer u uw auto verlaat, leg de mobiele telefoon niet op een 
makkelijk zichtbare plaats. Het is beter om het mee te nemen of het 
in de kofferbak te plaatsen.
■ Laat de kinderen niet met een mobiele telefoon, oplader of bat-
terij spelen
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Mobiele telefoon

Deze Mobiele telefoon bevat geavanceerde elektronische schakelin-
gen, magneten en batterijen, er moet met zorg worden omgegaan. 
In het bijzonder moet u aandacht besteden aan de volgende 
punten:     
Jouw mobiele telefoon beschikt over elektronische velden. Plaats 
het niet vlakbij magnetische opslagmedia, zoals een computer 
schijf.

■ Het gebruik van een mobiele telefoon in de buurt van een TV, 
telefoon, radio, persoonlijke computers en andere electrische uit-
rustingen kunnen interferentie veroorzaken, waardoor de presta-
ties van de telefoon worden beïnvloed.
■ Houd altijd de mobiele telefoon en de accessoires uit contact met 
vloeistof of in een vochtige omgeving.
■ Gebruik de mobiele telefoon niet als de temperatuur te hoog of te 
laag is.
■ Plaats de mobiele telefoon niet in de buurt of in de aansteker van 
de sigaret.
■ Krabbel niet op de mobiele telefoon.
■ Zet geen dingen in de diafoon.
■ Laat de mobiele telefoon niet vallen of een grof worpgedrag heb-
ben.
■ Gelieve de mobiele telefoon en de computer schijven, creditcards, 
reiskaarten of andere magnetische objecten niet samen te zetten. 
Anders kan de informatie die op de schijf of de creditcard is opge-
slagen, door de mobiele telefoon worden beïnvloed.
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1. Plaats de mobiele telefoon of de batterij niet bij meer dan 60 ° C, 
zoals een auto dashboard, vensterbank of direct zonlicht van glas-
ruiten, enz. Probeer de mobiele telefoon of een ander onderdeel 
niet te demonteren.

2. Alleen een vochtige of anti-statische doek gebruiken om de 
mobiele telefoon schoon te maken. Gebruik geen droog doek met 
statische elektriciteit om de telefoon schoon te maken. Gebruik 
geen chemische reagentia of schuurreiniger, anders kan het de 
omhuizing beschadigen.

3. De hoofdtelefoon kan warm zijn tijdens het normale gebruik, en 
de telefoon kan warm zijn bij het opladen.

4. Vergeet niet te recyclen, de kartonnen verpakking van deze mo-
biele telefoon is goed geschikt voor recycling.

5. Zorg ervoor dat u de mobiele telefoon niet lang zonder bat-
terij of met een lege batterij achterlaat, anders kunnen sommige 
gegevens verloren gaan.

6. De mobiele telefoon bevat een aantal metallische stoffen, waar-
door dit allergische verschijnselen kan veroorzaken, het hangt af 
van uw lichaam en gezondheid.

7. Als u de trillingsfunctie inschakelt, houd dan de mobiele tel-
efoon weg van de warmtebron (zoals radiator). 

8. Probeer om het aanraakscherm te vermijden. Gebruik geen 
gewone pen of andere scherpe objecten om op het aanraakscherm 
te schrijven.
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Batterij

1. Zorg dat er geen kortsluiting plaatsvindt, het zal de batterij be-
schadigen en warmte genereren, en kan brand veroorzaken.
2. Het is verboden om de batterij in brand te zetten, om een explo-
sie te veroorzaken. Gebruikte batterijen dienen teruggestuurd te 
worden aan de leverancier, of in de aangewezen inzamelpunten te 
plaatsen, doe het niet in het huishoudelijk afval.
3. Gebruik alsjeblieft geen metalen voorwerpen (zoals munten of 
sleutelringen) om contact op te nemen met het eindpunt van de 
batterij en kortsluiting te maken.
4. Verwijder de telefoonbatterij niet in de opstartstatus.
5. Plaats de telefoonbatterij niet in de mond, want na het slikken 
kan de elektrolyt tot vergiftiging leiden.
6. De interne componenten van de mobiele telefoon batterij kun-
nen alleen vervangen worden door een professionele onderhoud-
stechnicus. Als u een verkeerd type batterij gebruikt, kan dit leiden 
tot explosie. Zorg ervoor dat u de gebruikte batterijen behandelt 
volgens de instructies van de fabrikant.
7. Gebruik van een batterij of oplader die niet van de fabrikant 
komt kan leiden tot een mogelijk gevaar en kan schade veroor-
zaken aan de telefoon.

Opmerking: als de batterij beschadigd is, moet u aanraking met de 
binnenkant voorkomen. Als het in contact komt met de huid, ge-
bruik dan veel water om te wassen. In de nodige omstandigheden 
moet u medische hulp zoeken.
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Onderweg

■ Zorg altijd voor de veiligheid van de auto. Richt u alstublieft op 
rijden.
■ Gelieve te voldoen aan alle eisen van de lokale verkeersveilig-
heidsvoorschriften.
■ Voordat u belt, dient u aandacht te besteden aan het lokale re-
chtssysteem voor de mobiele draadloze telefoon met behulp van en 
aandacht besteden aan het gebruik.
■ Stop de auto volgens de vereisten van de rijomstandigheden en 
bel dan of ontvang de oproep.
■ Het is verboden om op snelwegbarrière te stoppen om te bellen, 
tenzij in noodgevallen.
■ Airbag inflatie heeft sterke kracht opgewekt, gelieve de draadloze 
communicatieapparatuur niet te installeren of te plaatsen boven de 
airbag of het gebied dat de airbag lancering kan raken. 
■ Als de draadloze communicatieapparatuur onbeweeglijk is geïn-
stalleerd, dan zal de airbag inflatie ernstig beschadigen.
■ Zet alsjeblieft uw mobiele telefoon uit bij het tanken, dezelfde 
situatie geldt voor verbod op het gebruik van een tweerichting-
sradio. Neem alsjeblieft geen gevaarlijk materiaal dat ontvlambaar 
is, explosief met de mobiele telefoon samen of met de hand, kan 
brandwonden veroorzaken.
■ Het elektronische systeem van de auto, zoals vergrendeld rem-
men, snelheidsbesturing en brandstofinjectiesystemen, hebben 
over het algemeen geen effect op de radiogolven. De fabrikanten 
van dergelijke apparatuur zullen vertellen of deze apparaten een 
goede schildfunctie hebben. Als u vermoedt dat radiogolven 
ervoor zorgen dat de auto is afgebroken, kunt u contact opnemen 
met uw dealer. Niet opstarten zonder gekwalificeerde professionele 
installateurcontroles.
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Op het vliegtuig
■ Schakel de telefoon uit als u in het vliegtuig of vlakbij het vlieg-
tuig bent. Het is onwettig om een mobiele telefoon in het vliegtuig 
te gebruiken, het kan mobiele telefoonnetwerken verstoren.
■ In een noodsituatie, moet volgens de veiligheidsvoorschriften en 
de toestemming van de bemanning toestemming hebben om de 
telefoon te gebruiken.

Overig apparatuur van de fabrikant
■ Gebruik van onbevoegde apparatuur, kabels of accessoires van 
andere fabrikanten kan leiden tot fouten in de garantie van de tel-
efoon, en het zal ook van invloed zijn op het normale gebruik van 
de mobiele telefoons. Zorg ervoor dat u de rantskabel gebruikt.

Onderhoudsdienst
■ Onderdelen van de mobiele telefoon, batterij en oplader zijn 
niet door de gebruiker te bedienen. Begeef u met uw telefoon naar 
aangewezen reparatie faciliteit voor ondersteuning te sturen.

Niet iconische straling
■ Radioapparatuur moet via de niet-stralende kabels, zoals een 
coaxiale kabel, op de antenne worden aangesloten. U kunt alleen 
de antenne gebruiken die speciaal voor de mobiele telefoon is 
ontworpen. Gebruik van onbevoegde antennes, ongeautoriseerde 
wijzigingen of toevoegingen kan de telefoon beschadigen of in 
strijd zijn met de relevante bepalingen, wat resulteert in vermind-
erde prestaties of omdat het stralingsniveau niet aan de standaard 
voldoet.
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Effectief gebruik
■ Let op de volgende bepalingen om de beste prestaties te behalen 
met een minimum stroomverbruik: In de communicatie moet u 
de ingebouwde antenne niet bedekken, anders kan het de kwaliteit 
van de telefoon beïnvloeden en leidt de telefoon naar het normale 
niveau van output, verkort de batterijstijd en de standby-tijd.
 
Radio Frequentie energie 
■ Uw mobiele telefoon heeft een low power radiozender en ontvan-
ger. Zodra deze opstart, zal het periodiek een radiosignaal ontvan-
gen en verzenden. Het netwerksysteem controleert de overgedra-
gen kracht van de mobiele telefoon.

2. Jouw RP-301
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Gedetailleerde externe weergave
Nr. Toetsen Functie omschrijving
1 Linker toets Druk hier om naar het hoofd-

menu te gaan in de stand-bymo-
dus, voor functies die werkzaam 
zijn of om functies te bevestigen.

2 Rechter toets Druk op deze toets in het menu 
om terug te keren naar de vorige 
pagina en te annuleren.

3 Oproeptoets Voer alle oproeprecords in door 
op deze toets te drukken; voer 
het telefoonnummer in op de 
standby-interface, het belt terwijl 
u op deze toets drukt.

4 Rode toets Lang indrukken om deze telefoon 
in of uit te schakelen.
Een oproep beëindigen of een 
oproep geweigerd.
Ga terug naar de standby-stand.
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Nr. Toetsen Functie omschrijving
5/6 */# en nummertoets • Voornamelijk gebruikt voor 

het kiezen in de standby-modus 
en het invoeren van het cijfer en 
teken in de uitgave modus.
• Als u snelkeuze hebt ingesteld, 
druk lang op 2-9, kunt u snel 
kiezen.
• Als u snelkeuzetoets hebt 
ingesteld, druk lang 1 om de 
voicemail in te voeren.
• Druk in de standby-modus 
tweemaal op de toets * en voer 
de “+” in als u de internationale 
telefoon wilt gebruiken.
• In de standby-modus kan de 
overdracht tussen de huidige con-
textuele modus en de dempermo-
dus worden uitgevoerd door lang 
op # te drukken; de instelling van 
de invoermethode kan de bewerk-
ingsinterface zijn ingeschakeld.

7/8 Volumetoets Indrukken om het telefoonvol-
ume aan te passen

9 Hoofdtelefoon 
input

Hoofdtelefoon input

10 LED Zaklamp
11 USB poort USB poort
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Nr. Toetsen Functie omschrijving
12 Luidspreker Luidspreker
13 Zoeker Zoeker
14 OK- toets Bevestigingstoets

RP-301 Iconen

Verticale balken geven de signaalsterkte weer
Telefoon is vergrendeld

Muziek speelt

Alarmklok ingesteld

Hoofdtelefoon

Geconnecteerd met netwerk

Nieuwe gemiste oproep

Nieuwe SMS

Nieuwe MMS

Ringtoon

Meeting Mode

Nieuw multimedia bericht

Inkomende oproep

Bluetooth

Batterij
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Instructies voor het gebruik van de oplader:
Steek de kabel van de laadkabel in de mobiele telefoon. Wanneer 
het batterijpictogram knippert, blijkt dat het opladen van de mo-
biele telefoon is voltooid.

3. Voorbereiden voor gebruik
3.1 SIM- kaart installeren
De SIM-kaart bevat uw persoonlijke gegevens, uw telefoonnum-
mer, PIN (persoonlijke identificatiecode), PIN2, PUK (PIN-ont-
grendelcode), PUK2 (PIN2-ontgrendelcode) en het IMSI- nummer 
(International Mobile Subscriber Identity) telefoonboekgegevens 
en korte berichtgegevens, enz. 
Zet het SIM-kaartmetaal met de bedrukte zijde naar beneden, 
steek het voorzichtig in de kaartleuf en bevestig het; U moet de 
telefoon eerst uitzetten, de achterkant van de telefoon openen en 
vervolgens de SIM-kaart verwijderen.
Open de achterklep om de batterij te verwijderen, plaats de SIM-
kaart in de SIM-kaartsleuf. Gebruik de Sim- kaart alstublieft voor-
zichtig, door wrijving kan de sim- kaart beschadigd worden. 
Let op de mobiele telefoon en zijn accessoires, zoals kleine on-
derdelen. Bewaar ze buiten het gebruik van kinderen.

3.2 Geheugenkaart installeren
De geheugenkaart bevindt zich intern de telefoon. Als de telefoon 
via USB aan de computer is aangesloten, kan de overdracht van de 
gegevensbestanden van de computer naar de mobiele telefoon in 
de T-FLASH-kaart worden opgeslagen.
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Installatie methode: zet de telefoon uit, open de achterkant en de 
andere externe voeding, draai de telefoon naar achteren om de 
plaats van de geheugenkaart te vinden. Leg het geheugenkaartje 
met de onderzijde naar beneden, steek het voorzichtig in de 
kaartleuf en bevestig het; U moet de telefoon eerst uitzetten, de 
achterkant van de telefoon openen en vervolgens de geheugenkaart 
verwijderen. 
Opmerking: als gevolg van het feit dat het telefoongeheugen 
minder is, moet u de opslagfunctie gebruiken om bestanden op 
de geheugenkaart op te slaan, zodat u het gebruik van uw telefoon 
niet beïnvloedt.
3.3 USB- gebruik
 Deze mobiele telefoon ondersteunt USB 1.0-poort. U kunt de tel-
efoon via de USB-kabel op de computer aansluiten om bestanden 
\ en / of andere bewerkingen te kopiëren. U kunt ook de foto’s \ 
opgenomen bestanden \ video doorzoeken, enz. Via de computer 
die op de telefoon is opgeslagen. USB-kabel gebruiken: Plaats de 
ene kant van de USB-kabel op de USB-interface op de pc en sluit 
de andere zijde aan op de “USB / Laad-interface” links van de 
telefoon om “Opslagapparaat” te selecteren.
3.4 Wachtwoord voor beveiliging
Uw mobiele telefoon en SIM-kaart heeft een verscheidenheid 
aan wachtwoorden. Deze wachtwoorden kunnen voorkomen dat 
ongeoorloofd gebruik van uw mobiele telefoon en SIM-kaarten 
wordt voorkomen. Als u een van de onderstaande codes aanvraagt, 
dient u de juiste code in te voeren en op de OK-toets te druk-
ken. Als de invoer fout is, druk dan op de “verwijder” toets om 
de onjuiste invoer te verwijderen en voer dan het juiste nummer 
in. U kunt menu gebruiken “Instellingen -> Beveiligingsinstel-
lingen -> Wachtwoord wijzigen” om PIN-code, PIN2-code en 
Telefoonwachtwoord te wijzigen.
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■ Wachtwoord
Het telefoonwachtwoord helpt u om de telefoon te beschermen 
tegen ongeoorloofd gebruik. Het telefoonwachtwoord wordt me-
estal door de fabrikant aan de telefoon verstrekt. Het voorverstelde 
telefoonwachtwoord van de fabrikant is “1234”. Als de mobiele 
telefoon is vergrendeld, moet u het telefoonwachtwoord invoeren 
bij opstarten.

■ PIN Code
PIN-code (Personal Identification Code, 4-8digits) beschermt uw 
SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De pincode wordt geleverd 
met de simkaart. Als u de pincodecontrolefunctie start, dan di-
ent u de PIN-code van elke opstart in te voeren. Als u drie keer 
achtereenvolgens een onjuiste pincode invoert, wordt de SIM-kaart 
vergrendeld, de ontgrendelingsmethode is als volgt:
■ Voer de SIM-kaart los van de schermprompt om de juiste PUK-
code in te voeren.
■ Voer de nieuwe pincode in en druk op “OK-toets”.
■ Om de nieuwe pincode opnieuw in te voeren, voer de nieuwe 
pincode opnieuw in en druk op “OK-toets”.
■ PUK-code is correct, ontgrendel de SIM-kaart en de PIN-code is 
opnieuw ingesteld.

Opmerking: als u drie keer de verkeerde pincode invoert, wordt de 
SIM-kaart vergrendeld en moet u de PUK-code gebruiken om te 
ontgrendelen. PUK-code wordt meestal opgeslagen in de netwerk-
beheerders.
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■ PUK-code
Voer de PUK-code in (Personal Unlock Code) om de PIN-code 
te ontgrendelen. PUK-code wordt geleverd bij de fabrikant met 
de SIM-kaart. Als u dat niet hebt, neem dan contact op met uw 
netwerkoperator. 
Als u tien keer achtereenvolgens een verkeerde PUK invoert, wordt 
de SIM-kaart ongeldig. Neem contact op met uw netwerkoperator 
voor een nieuwe kaart.

■ PIN2-code
PIN2-code (4-8 cijfers) is voorzien van een SIM-kaart. Voer de 
“Call costs” en “Fixed dial” in, neem contact op met de netwerkop-
erator om te controleren of uw SIM-kaart deze functies onderste-
unt. Als er drie keer een verkeerde PIN-code is ingevoerd, wordt de 
PIN2-code automatisch vergrendeld. U moet de juiste PUK2-code 
invoeren om de PIN2-code te ontgrendelen. De ontgrendelings-
methode is als volgt:
■ Blader om de juiste PUK2-code in te voeren.
■ Voer de nieuwe PIN2-code in en druk op “OK-toets”.
■ Voer de nieuwe PIN2-code opnieuw in, voer de nieuwe PIN2-
code opnieuw in en druk op “OK-toets”.

■ PUK2-code
PUK2-code (PIN-code ontgrendelen, 8 cijfers) wordt gebruikt om 
de vergrendelde PIN2-code te ontgrendelen. PUK2-code wordt 
geleverd bij de fabrikant met de SIM-kaart. Als u tien keer achter-
eenvolgens een verkeerde PUK invoert, kunt u de functie PIN2-
code niet gebruiken. Neem contact op met uw netwerkoperator 
voor een nieuwe kaart.
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■ Wachtwoord verboden
U gebruikt het verboden wachtwoord wanneer u de oproepbe-
spreking start. Wanneer u deze netwerkfunctie aanvraagt, kan het 
wachtwoord van de netwerkoperator worden verkregen.

3.5 Verbinding maken met netwerk
Nadat de SIM-kaart en de mobiele telefoon zijn vrijgesloten, zoekt 
de mobiele telefoon automatisch het beschikbare netwerk. Na het 
zoeken naar het netwerk komt de telefoon in de standby-toestand. 
U kunt bellen en u kunt ook de volgende bewerking uitvoeren:
■ Druk op de linker toets om het hoofdmenu te openen.
■ Druk op de rechter toets om telefoonboek in te voeren.
■ Druk op Beltoets om de lijst met bellen te openen.
Opmerking: als het scherm alleen “noodoproep” vraagt, kunt u 
alleen noodoproepen maken

3.6 Batterij opladen
■ De batterijladingindicator: uw telefoon kan informatie over de 
batterij controleren en weergeven.
■ U ziet normaal pictogrammen van uw batterij in de rechter-
bovenhoek van het scherm.
■ Wanneer het batterijvermogen laag is, toont het scherm “low 
power”. Als u de waarschuwingstoon in elke modus van de 
scènemodus kiest, kan het alarm waarschuwingssignaal nog steeds 
klinken.
■ Wanneer de batterij oplaadt, wordt de laadanimatie weergegeven. 
Opmerking: de actuele stand-by tijd en beltijd hebben betrekking 
op het gebruik van mobiele telefoons en lokale netwerkomgeving, 
SIM-kaart en de werkelijke instellingen.
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■ Reislader: Reislader kan de batterij opladen via de telefoon. Wan-
neer u de batterij oplaadt, zet u de batterij in de telefoon:
1. Sluit de adapter voor de lader en de sleuf aan de linkerkant van 
de telefoon aan.
2. Steek de lader in het juiste stopcontact.
■ Tijdens het opladen, zijn de gridwaarden van de elektrische ho-
eveelheid in het batterijpictogram in de toestand veranderd totdat 
de batterij volledig opgeladen is.
■ Na het opladen gaat het batterijpictogram niet meer.

3.7 aan / uit telefoon
■ Druk lang op de rode toets, start de telefoon. Het scherm toont 
opstartanimatie.
■ Als de telefoon vraagt om het telefoonwachtwoord in te voeren, 
voer het wachtwoord in en druk op de toets “OK”. Telefoonwacht-
woord is vooraf ingesteld op 1234.
■ Als de telefoon een PIN-code vraagt, voert u de pincode in en 
drukt u op de toets “OK”. Nieuwe account SIM-kaart, PIN-code 
wordt verstrekt door de netwerkoperator.
■ Voer het standby-scherm in, de mobiele telefoon zoekt netwerk, 
wanneer het netwerk wordt gevonden, wordt de huidige datum 
en tijd in het scherm weergegeven. U kunt nu de oproep bellen of 
beantwoorden.
■ Druk lang op de rode toets om de telefoon uit te schakelen.

3.8 Hoofdtelefoon
Wanneer u de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoongleuf plaatst, komt 
deze automatisch in de hoofdtelefoonmodus, de hoofdtelefoon 
speelt de rol van de oortelefoon en de microfoon.
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4. Basisfuncties
4.1 Oproep bellen
In het standby-scherm drukt u rechtstreeks op de cijfertoetsen, typt 
u de area code en telefoonnummer in, tikt u op het inbel-icoon of 
druk op de belknop om te bellen. Druk op de rode toets om het 
gesprek te beëindigen.

■ Internationaal gesprek: druk tweemaal op de * -toets, voer het 
“+” teken in. Voer de landcode, landcode en telefoonnummer in, 
druk op de oproepknop.
■ Toetrek-telefoon: na het invoeren van het uitwisselingsnummer, 
druk drie of vier keer op de * -toets, verschijnt p of w, input “p” 
of “w”, en voer vervolgens het toestelnummer in en druk op de 
oproepknop.
■ Typfouten corrigeren: Druk op de rechter toets om het laatste 
teken op het scherm te verwijderen. Om alle invoer te wissen, druk 
lang op de rechter toets of druk direct op de eindtoets.
■ Telefoonboek oproepen: druk op de rechter toets om het tel-
efoonboek in het standby scherm te openen,  
■ Invoernummer en de oproepknop, zal de mobiele telefoon het 
corresponderende nummer automatisch bellen.
■ Herhalen van het laatste nummer: druk in het standby-scherm op 
de oproepknop om de lijst met gespreksoproepen met gesprekken 
weer te geven. De telefoon geeft het gekozen nummer weer, drukt u 
op omhoog of omlaag om het nummer van de oproep te selecteren 
en op de oproepknop te drukken.
■ Snelkiezen Telefoonoproepen: wijzig het snelkiesnummer in de 
snelkieslijst “het telefoonboek -> de telefoonlijstinstellingen -> 
Snelkieslijst” en bevestig dat de status is ingesteld op “AAN”.
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4.2 Pas volume aan
Druk tijdens een gesprek op de + en - toets aan de linkerkant om 
het belvolume aan te passen.

4.3 Beantwoord de inkomende oproep
■ Druk op de oproepknop of de linker toets om te antwoorden. 
Wanneer de oproep “shock” staat, dan belt jouw telefoon.
■ Druk op de rode toets om het gesprek te beëindigen.
■ Druk direct op de rode toets om een inkomende oproep te 
weigeren.

Opmerking: als de identificatie van de beller beschikbaar is, wordt 
het bellernummer weergegeven (als er een belleropname is opge-
slagen in de mobiele telefoon, wordt de bellernaam en het telefoon-
nummer weergegeven). Als de identificatie van de beller niet bes-
chikbaar is, wordt het bellernummer weergegeven. Terwijl u menu 
of telefoonboek gebruikt, kunt u ook een oproep beantwoorden.

4.4 Oproepproces
Tijdens een gesprek kunt u op het optiemenu klikken om wacht-
stand, eindoproep, nieuw gesprek, hoofdmenu te bereiken, 
videotelefoon, geluidsopname, achtergrondmuziek, dubbele tonen 
meerdere frequenties en andere functies te wisselen. Zie het vol-
gende hoofdstuk “menu functie”.

■ Reservering: reserveer het huidige gesprek in de communicatie 
per telefoon en houd de huidige oproep, nu kunnen beide partijen 
de stem van tegenpartijen niet horen.
Als het netwerk de oproephoudfunctie ondersteunt, kunt u een 
ander gesprek starten tijdens het telefonisch communiceren:
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A:
1> Direct invoernummer of druk op de linker toets om het num-
mer in het telefoonboek te vinden, of druk op de linker toets om 
nieuwe oproep te kiezen en toetsnummer in te voeren, druk op de 
kiesleutel om de tweede oproep te krijgen.
2> Het eerste gesprek wordt automatisch vastgehouden.
B:
1> Druk op de toets links om de mute te openen en de huidige 
oproep te houden.
2> Start dan een ander gesprek.
Nadat het doorgehaald is, is er een oproepstaat, een andere is in de 
wachtstaat; U kunt de toestand van twee gesprekken omzetten.

■ Eenmalig gesprek beëindigen: beëindig het huidige gesprek.
■ Nieuw gesprek: maak een nieuw gesprek.
■ Telefoonboek: bekijk het telefoonboek tijdens het bellen.
■ Oproeprecords: bekijk de oproeprecords tijdens het bellen.
■ Bericht: bekijk of verzend bericht tijdens het bellen.
■ Geluidsopname: opnemen tijdens het bellen.
■ Mute: Druk op de rechter toets om deze functie te openen of te 
sluiten. Deze functie kan worden uitgeschakeld of op de microfoon 
van de mobiele telefoon en de andere microfoon aansluiten. De 
functie “Mute” kan de andere kant niet laten horen.
■ Dubbele toon meerdere frequenties: open deze functie, de tel-
efoon zal tijdens het oproepproces digitaal signaal uitvoeren.
■ Luidspreker: Druk op de terugkeertoets om de functie te openen 
of te sluiten. Nadat deze functie is ingeschakeld, wordt het omgezet 
naar de externe oproep van een luidspreker.
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5. Hoofdmenu
Lees de volgende richtlijnen zorgvuldig door, om de functies beter 
te begrijpen.

5.1 Call Center
5.1.1 Oproeprecords
■ Gemiste oproep
■ U kunt de laatste 40 gemiste oproepen bekijken. Druk op de 
linker toets om als volgt te werk te gaan:
■ Weergave: bekijk de details van het telefoonnummer.
■ Bel: bel het telefoonnummer.
■ Berichten verzenden: stuur sms of MMS naar het telefoonnum-
mer.
■ Opslaan in telefoonboek: sla het telefoonnummer op in telefoon-
boek.
■ Toevoegen aan zwarte lijst: voeg het telefoonnummer toe aan 
blacklist.
■ Bewerken voordat u belt: wijzig het telefoonnummer voordat u 
het belt.
■ Verwijderen: verwijder het telefoonnummer.
■ Opgeslagen oproep
■ U kunt de laatste 40 gekozen gesprekken bekijken. U kunt beki-
jken, bellen, berichten verzenden, toevoegen aan zwarte lijst, be-
werken voor het bellen, opslaan in telefoonboek, bewerken voordat 
u belt en verwijderen. Zoals “gemiste oproep”.
■ Ontvangen gesprek
■ U kunt de laatste 40 ontvangen oproepen bekijken. U kunt beki-
jken, bellen, berichten verzenden, toevoegen aan zwarte lijst, be-
werken voor het bellen, opslaan in telefoonboek, bewerken voordat 
u belt en verwijdert. Zoals “gemiste oproep”.
■ Verwijder de oproeprecords
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■ Verwijder de records van Opgeslagen Oproep, Gemiste Oproep 
en Ontvangen Oproep of verwijder alle Oproeprecords.
■ Oproepduur
■ Opname van uw laatste oproep, gebelde oproepen, ontvangen 
oproeptijd en verwijder de all-time van SIM1 / SIM2.
■ Bel facturen
■ Laatste oproepkosten van SIM1 / SIM2: laat de laatste oproepkos-
ten op.
■ Alle oproepkosten van SIM1 / SIM2: Noteer alle oproepkosten.
■ Belwaarde voor SIM1 / SIM2 terugzetten: de oproepkosten her-
stellen.
■ Kostenlimieten van SIM1 / SIM2: stel de maximale kostwaarde 
in.
■ Prijzen en tarieven van SIM1 / SIM2: prijzen en tarieven instel-
len.

Opmerking: U moet contact opnemen met uw mobiele operator 
om PIN2-code te verkrijgen, zodat u de bijbehorende functie kunt 
gebruiken.

■ Berichtenteller
■ U kunt de verzonden en ontvangen berichten ontvangen van de 
hoeveelheid SIM1 / SIM2. Druk op de toets links om de reset te 
resetten
5.1.2 Oproepinstelling
5.1.2.1 SIM1-kaartoproepinstelling
■ Bellen wachten
■ Start: start de functie “oproep wacht”, u in de communicatie als 
iemand u belt, de andere partij kan nog steeds binnenkomen. Het 
netwerk geeft u een alarm en geeft een ander gesprek weer op het 
scherm.
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■ Sluiten: als u de oproepwachtfunctie heeft geannuleerd, hebt u 
één oproep ingesteld, als er een andere u belt, dat de andere partij 
niet kan inloggen.
■ Onderzoek: gebruikt om de huidige status op het netwerk te 
zoeken.
■ Oproepoverdracht
Met deze functie kunt u de inkomende oproep overbrengen naar 
een andere telefoon die u opgeeft. In de oproepinstellingen select-
eert u oproepoverdracht, druk op de toets “OK” om deze functie in 
te voeren.
■ Overdracht van alle spraakoproepen: deze functie is gebruikt om 
alle spraakoproepen over te dragen.
■ Overdracht wanneer niet kan worden aangesloten: voer de inko-
mende oproep door wanneer u de telefoon uitschakelt of niet in 
gebruik.
■ Overdracht als er geen antwoord is: voer de inkomende oproep 
door wanneer u geen antwoord hebt.
■ Overdracht in de drukke modus: wanneer de telefoon in commu-
nicatie is, moet u de inkomende oproep doorverbinden.
■ Alle gegevensoproepen doorverbinden: ondersteuning van 
netwerkoperators om alle gegevensoproepen over te dragen.
■ De overdracht annuleren: deze functie wordt gebruikt om de 
overdrachtsfunctie te annuleren.
reageren en de bedrijfsresultaten informeren.
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■ Bel beperking: Met deze functie kunt u de oproepen beperken. 
Tijdens het instellen van deze functie is eerst het netwerkbeperk-
ingswachtwoord dat door de netwerkoperator wordt verstrekt eerst 
nodig. Als het wachtwoord niet correct is, vraag het foutbericht. 
Nadat u de benodigde opties hebt geselecteerd, selecteert u voort-
durend of sluit, het is door de mobiele telefoon verplicht om het 
verbod wachtwoord in te voeren, en de mobiele telefoon wordt in 
contact met het netwerk. Na een pauze te stoppen, zal het netwerk 
reageren en de bedrijfsresultaten informeren.
■ Inbellen beperking
■ Alle oproepen: wanneer de start is beperkt door dit item, kunnen 
alle telefoons niet worden gekozen.
■ Internationale spraakoproepen: wanneer de start wordt beperkt 
door dit item, kan alleen internationaal gesprek niet worden ge-
kozen.
■ Internationale gespreksverbindingen uitsluiten de binnenlandse 
gespreksoproepen: wanneer de start wordt beperkt door dit item, 
mag alleen de lokale telefoon in het buitenland worden gekozen 
of de oproep kan worden gebeld naar dit land (in het land waar de 
netwerkaanbieder zich bevindt).
■ Inkomende oproepbeperking
■ Alle spraakoproepen: wanneer de start wordt beperkt door dit 
item, kunnen alle opkomende gesprekken niet worden ontvangen.
■ Spraakoproepen in roamingdienst: wanneer de start wordt 
beperkt door dit item en wanneer u de telefoon in het roamingge-
bied buiten het ondergeschikte servicegebied gebruikt, kunnen alle 
opkomende gesprekken niet worden ontvangen.
■ Start: begin na het invoeren van het verbod wachtwoord.
■ Sluiten: hiermee kunt u deze beperkingsfunctie annuleren.
■ Query: gebruikt om de huidige status van bepaalde beperkings-
functies naar netwerk te vragen.
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■ Annuleren beperking:
■ De beperking voor oproepen annuleren. Terwijl de beperking 
wordt opgeschort, is ook het netwerkbeperkingswachtwoord dat 
door de netwerkoperator wordt verstrekt, vereist.
■ Wachtwoordmodificatie
■ Deze functie wordt gebruikt om het verbodswachtwoord te wijzi-
gen. Bij het wijzigen is het verplicht om eerst het oorspronkelijke 
verbod wachtwoord in te voeren.

Opmerking: sommige instellingen hebben netwerkondersteuning 
nodig. Oproepblokkering- instelling effectief via lokaal netwerk en 
SIM-kaart om deze functie te openen.

■ Lijnschakelen
■ Het kan zijn Lijn 1 of Lijn 2 ingeschakeld, en het is Lijn 1 onder 
de standaardstatus.

Opmerking: als Lijn 2 is geselecteerd, is het relevant voor de 
netwerkoperator of het gesprek kan worden gekozen.

5.1.2.2 SIM2-kaartoproepinstellingen
■ SIM2-oproepinstellingen verwijzen naar SIM1-oproepinstel-
lingen.

5.1.2.3 Geavanceerde instellingen
■ Zwarte lijst: u kunt de zwarte lijst openen of sluiten en de zwarte 
lijst instellen.
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■ Automatisch herhalen: open en sluit de automatische herhaling, 
start of sluit de automatische herhaling. Als u de start selecteert, 
tijdens het nummer kiezen, als de tegenpartij niet reageert, kan de 
telefoon het nummer na een bepaalde tijd automatisch bellen. De 
maximale tijd voor automatisch herhalen is 10 keer. In deze peri-
ode kan de gebruiker geen andere telefoons bellen. Als de automa-
tische herhaling vereist is, drukt u op de annuleringscode.
■ Spreektijd voor gesprek: deze functie kan de gebruiker vragen. 
De snelle typen die u voor selectie kunt gebruiken, zijn dichtbij, 
eenmalig of cyclus. Terwijl het zo dicht is ingesteld, zal er geen 
snelle toon zijn; wanneer eenmaal is ingesteld, is het nodig om de 
specifieke prompttijd in te voeren in de omvang van 1 ~ 3000 (s). 
Terwijl deze tijd bereikt wordt, kan de mobiele telefoon één keer 
automatisch bellen; wanneer het als cyclus is ingesteld, is een nu-
merieke waarde vereist om in het bereik van 30 ~ 60 (s) te worden 
gekozen.
■ De tijd is automatisch beperkt: nadat het is geopend en ingesteld, 
hangt het automatisch op wanneer de tijd de ingestelde tijdslimiet 
bereikt tijdens het telefoongesprek.
■ SMS verwerpen en verzenden: wijs het gesprek af en stuur sms 
om de andere functies in of uit te informeren.
■ Antwoordmodus: u kunt elke toets instellen om te antwoorden of 
automatisch antwoord via de hoofdtelefoonmodus.
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5.2 Telefoonboek
5.2.1 Zoeken
Snel zoeken: U kunt de naam of telefoonnummer en andere gerela-
teerde informatie invoeren om snel de contacten in het telefoon-
boek te vinden. Druk op de toets # in de telefoonboekinterface om 
de invoermethode te schakelen. Druk op de linker toets, selecteer 
“Zoeken”, het telefoonboek om alle records te vinden die voldoen 
aan de eisen in het telefoonboek. Druk op de omhoog of omlaag 
om de records te bladeren, druk op de knop om te bellen.
5.2.2 Nieuwe contact toevoegen
Voeg een nieuw telefoonboek record toe, dat kan worden gekozen 
om toe te voegen aan de SIM-kaart of mobiele telefoon, en de 
specifieke bewerking is als volgt: U kiest ‘Nummer toevoegen’ in 
het menu van de telefoonlijst en dan wordt u herinnerd om “naar 
SIM-kaart” of “naar deze telefoon” te selecteren. Selecteer “op 
SIM-kaart”. Nadat het is bevestigd, zal er een record zijn dat de 
naam en het telefoonnummer van het contact kan instellen. Druk 
op de linker toets of op de OK-toets om de opslaan van het record 
te bevestigen. Druk op de rechter toets om opslaan te annuleren. 
Selecteer “naar deze telefoon” en er zal een record zijn dat kan 
instellen en de naam, het telefoonnummer en de beltoon van het 
contact. Nadat de invoer is voltooid, drukt u op de linker toets of 
op de OK-toets om de opname te bewaren. Druk op de rechter 
toets om opslaan te annuleren.
5.2.3 Opties van het contact
Druk op de linker toets in contact met het telefoonboek, voer de 
contacten in, selecteer, verzend berichten, bel, bewerk, verwijder, 
kopieer, verplaats, verzend naamkaart, voeg toe aan de zwarte lijst, 
markeer meerdere komende gespreksgroepen en enz.
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■ Bekijk: bekijk de contactgegevens.
■ Verzend bericht: stuur de SMS of MMS naar het geselecteerde 
contactpersoon.
■ Bellen: bel het geselecteerde contact.
■ Bewerken: bewerk het geselecteerde contact.
■ Verwijderen: verwijder het geselecteerde contact.
■ Kopiëren: kopieer het record naar de telefoon, SIM1-kaart, SIM2-
kaart en bestanden.
■ Verplaats: Verplaats van de SIM-kaart naar de mobiele telefoon 
en van de mobiele telefoon naar de SIM-kaart.
■ Adreskaartje versturen: Dit nummer wordt verzonden via sms, 
MMS, e-mail of Bluetooth.
■ Toevoegen aan de zwarte lijst: Voeg de contactpersoon toe aan de 
zwarte lijst.
■ Multi-tags: Neem veel contacten in de telefoonlijst en verzend 
berichten, stuur visitekaartjes, back-up contactpersonen, verwijder 
tags, label alle contacten, annuleer alle tags en andere handelingen.
■ Bellergroepen: voeg het contact toe aan de groep.

5.2.4 Telefoonboek instellingen
■ Voorkeursbesparende positie: de opgeslagen locatie van de 
contactpersoon die in het telefoonboek wordt weergegeven; SIM1-
kaart, SIM2-kaart, mobiele telefoon en geheel kunnen voor opslag 
worden geselecteerd.
■ Snelkeuze: Aan / Uit. Wanneer deze functie is ingesteld om te 
openen, kan een totaal van acht groepen snelkiesnummers worden 
ingesteld (de bijbehorende cijfertoets 2 ~ toets 9). Druk in de 
standby-stand lang op de bijbehorende cijfertoets, u kunt het bijbe-
horende telefoonnummer bellen.
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■ Mijn nummer: voeg mijn nummer toe.
■ Andere nummers: kan dit telefoonnummer en vaste telefoon-
nummer instellen (open vastnummer heeft PIN2-code wacht-
woord, of het vaste nummer moet worden ondersteund, moet de 
lokale operator worden geraadpleegd) en het servicenummer.
■ Opslagstatus: Toon het telefoonboek van de telefoonlijst en het 
telefoonboek van het telefoonboek en kan het contactnummer 
opslaan.
■ Kopieer het contact: u kunt het telefoonboek kopiëren van SIM1 \ 
SIM2 naar de telefoon of van telefoon naar SIM1 \ SIM2.
■ Verplaats het contact: u kunt het telefoonboek verplaatsen van 
SIM1 / SIM2 naar de telefoon, of van telefoon naar SIM1 \ SIM2.
■ Verwijder alle contacten: u kunt alle contacten in telefoonboek en 
SIM-kaart verwijderen.
■ Back-upcontact: reserveer alle contacten in telefoonboek.
■ Herstel het contact: herstel het back-upcontact op de telefoon en 
sla het contact op.

Na het opstarten en zoeken in het netwerk, verwijzen wij u direct 
naar telefoonboek; als het “verwerken” toont, verwijst het naar dat 
telefoonboek wordt geïnitialiseerd, en gebruikers kunnen er later 
naar verwijzen.

5.3 Bestandsbeheer
De bestandsfunctie biedt de bestandsfunctie in de mobiele telefoon 
en de T-kaart. Voer het bestandsmanagement in en de huidige 
opslagapparaatlijst wordt weergegeven. De lijstinterface kan de 
telefoon en de T-kaart formatteren en alle gegevens in het opsla-
gapparaat worden verwijderd na het formaat.
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■ Druk op OK om de geselecteerde map in te voeren.
■ Druk op de linker functietoets om naar opties te gaan. U kunt het 
opgegeven bestand als volgt bedienen:
■ Controleer (afspelen): Controleer of speel het opgegeven bestand 
en er zijn enkele wijzigingen voor verschillende soorten docu-
menten.
■ De informatie van het beeld: Geef de bestandsnaam, datum, 
grootte, breedte en hoogte van de afbeelding voor het opgegeven 
bestand op.
■ Bewerken: bewerk de afbeelding.
■ Verzenden: verzend het bestand via MMS, E-mail en Bluetooth.
■ Gebruikt als: het bestand kan worden geselecteerd voor achter-
grond, schermbeveiliging of oproepbeeld.
■ Nieuwe map: maak een nieuwe map in de opgegeven map.
■ Hernoem: Hernoem het opgegeven bestand.
■ Verwijderen: verwijder het opgegeven bestand.
■ Sorteren: Sorteer de bestanden in de opslag en ze worden in de 
weg weergegeven nadat ze zijn gesorteerd; De optionele manieren 
zijn afhankelijk van de naam, het type, de tijd en de grootte.
■ Multi-tags: Tag veel van de geselecteerde bestanden in het 
bestandsmanagement en kopieer, beweeg, stuur via Bluetooth, 
verwijder tags, annuleer labels en annuleer alle tags en andere 
bewerkingen.
■ Kopiëren: kopieer het opgegeven bestand naar de opgegeven 
positie. Druk op de “terug” annuleren naar dit commando. Als de 
resterende ruimte niet genoeg is om de kopieerbediening te voltoo-
ien, geeft de mobiele telefoon snelle informatie.
■ Verplaats: verplaats het opgegeven bestand naar de opgegeven 
positie.
■ Verwijder alle bestanden: verwijder alle bestanden in het opge-
geven bestand.
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■ Details: geeft de datum en de grootte van het opgegeven bestand 
weer.

5.4 Organisator
5.4.1 Rekenmachine
■ De rekenmachine past op eenvoudige berekeningsfuncties zoals 
toevoeging, aftrek, vermenigvuldiging en divisie.
■ Voer het eerste nummer in: voer het eerste nummer in wanneer 
het scherm “0” verschijnt.
■ Input operator: druk op de +, -, *, / en symbool toetsen.
■ Voer het tweede nummer in.
■ Resultaten: druk op OK toets, op het scherm worden de bereken-
ingsresultaten weergegeven.
■ Ga verder met de berekening: als u de bestaande berekeningsre-
sultaten wilt gebruiken, kunt u de operator nog invoeren en het 
derde nummer invoeren om te berekenen.
■ Druk op de linker toets: selecteer M +, M-, MR, MC en =.
Verwijder volgens de bestaande invoertoestand. Als u het resultaat 
al hebt verkregen, verwijdert u “0” op het scherm. Als de operand 
of de operator wordt ingevoerd, verwijdert u alleen de huidige 
operand of operator.

■ Exit: druk op de rechter toets “terugt” om af te sluiten.
5.4.2 Kalender

■ Geef de kalender van januari 1970 tot december 2030 (Gregori-
aans en Lunar) weer, laat de datum van het memo-evenement zien. 
U kunt het opgegeven datum memo event bewerken en bekijken. 
Selecteer Kalender, druk op de linker toets, de functies zoals hiero-
nder:
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■ Weergave: bekijk de huidige datum.
■ Bekijk alles: bekijk alle gebeurtenissen.
■ Voeg gebeurtenis toe: voeg het nieuwe evenement toe.
■ Verwijderen: verwijder één gebeurtenis en de hele tijd.
■ Naar een bepaalde datum overslaan: overslaan naar een bepaalde 
datum om het memo-evenement te bekijken of te bewerken.
■ Overschakelen naar vandaag: wanneer u de andere datum van de 
kalender bekijkt, kunt u deze functie kiezen om de instellingsda-
tum terug te geven.
■ Week / Maandweergave: bekijk de kalender per week of maand.
■ Maand: open of sluit de kalenderweergave.
5.4.3 Stopwatch
■ U kunt uw telefoon gebruiken voor een eenvoudige stopwatch tij-
dopname, met een nauwkeurigheid van 0,01 seconden. Druk op de 
linker toets om de timer te starten en druk dan op de linker toets 
om de timing te stoppen. Er zijn algemene stopwatch en multidi-
mensionale stopwatch.
■ Algemene stopwatch: Timing per cirkel respectievelijk, die het 
record kan opslaan.
■ De multidimensionale stopwatch: Timing apart door op de pi-
jltjestoetsen van boven, onder, links en rechts te drukken. Het kan 
worden teruggezet door op de rechter toets te drukken nadat het 
stopt.
5.4.4 Ebook
■ Het Ebook bevat alle TXT-type Ebook-mappen van de geheugen-
kaart, het scherm Ebook-formaat en het aantal lijnen hieronder, 
druk op OK om te openen. Via het menu Opties kunt u de vol-
gende functies voltooien: open Ebook, systeeminstellingen, bericht, 
verwijder, verwijder alles, sorteer, help, etc.
■ Open Ebook: open het opgegeven Ebook.
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■ Systeeminstelling: u kunt de lettergrootte Ebook instellen, volume 
pagina modus, scrollpagina snelheid, kies opslag locatie.
■ Informatie: Geef de huidige geselecteerde Ebook’s naam, grootte 
en indeling weer.
■ Verwijderen: verwijder het huidige geselecteerde Ebook.
■ Alles verwijderen: verwijder alle ebooks.
■ Sorteren: Sorteer de bestanden volgens de naam, het type, de tijd 
en de grootte.
■ Hulp: Gebruik Ebook snelle operationele richtlijnen.
■ Voer de Ebook-leesinterface in, druk op de linker toets om de 
volgende bewerkingen te bedienen:
■ Voer de Ebook-leesinterface in, druk op de linker toets om de 
volgende bewerkingen te bedienen:
■ Sla een lijn over: voer het aantal rijen in die u wilt lezen.
■ Voeg bladwijzer toe: bladwijzer de huidige leespositie, de vol-
gende keer dat je Mijn favorieten kunt invoeren om door te gaan 
lezen.
■ Voer in de bladwijzer in: voer de bookmark van de Ebook in.
■ Verwijder bladwijzer: verwijder de huidige bladwijzer.
■ Open / sluit de automatische scrollpagina: open of sluit de au-
tomatische scrollpagina functie van de Ebook.
■ Sluiten: sluit het huidige Ebook.

5.4.5 Taak
U kunt een taak creëren.
■ Als er een nieuwe taak is gemaakt, drukt u op de navigatie- en 
navigatietoetsen om het item te selecteren dat u wilt instellen; 
Druk op de linker en rechter toetsen van de navigatie of gebruik 
het digitale toetsenbord voor verandering en druk op de OK-toets 
om de instelling op te slaan.



37

Met de opties van de taaklijstinterface kunt u de afgesloten taken 
weergeven, verwijderen, springen naar de opgegeven datum, de 
onvoltooide taken bekijken, het schema verzenden, opslaan in een 
bestand en andere operaties.
■ Weergave: bekijk de huidige taak.
■ Toevoegen: voeg een nieuwe taak toe.
■ Bewerken: bewerk de huidige taak.
■ Verwijder uitgevoerde taken: verwijder uitgevoerde taken.
■ Alles verwijderen: verwijder alle taken.
■ Overslaan naar de opgegeven datum: overslaan naar de opge-
geven datum om de taak te bekijken of bewerken.
■ Onvoltooide taak weergeven: bekijk huidige onvoltooide taak.
■ Verzendschema: u kunt kiezen voor het huidige schema via SMS, 
MMS, Email of Bluetooth.
■ Opslaan als een bestand: u kunt het huidige schema opslaan als 
een bestand op de telefoon of de geheugenkaart.

5.4.6 Wekker
■ Deze telefoon biedt vijf wekkers voor de gebruiker om te ge-
bruiken, gebruikers kunnen volgens hun eigen behoeften instellen. 
Als de wekker niet opent, dan heeft het scherm geen wekkertekens, 
maar het scherm verschijnt na het openen. Druk op de linker toets 
om het alarm in te stellen:
■ Druk links of rechts om te openen of sluiten.
■ Stel de wekker in.
■ Selecteer de gewenste wekkerring: één keer per dag, elke dag, 
aangepast kies een dag of enkele dagen in een week.
■ Alarmring: U kunt de beltoon kiezen of muziektonen selecteren 
uit het bestand.
■ Prompt type: instellen op “trilling en bel, alleen ring, alleen 
trillen”.
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■ Druk op “Einde” om de instellingen te voltooien.
Opmerking: wanneer een wekker belt, als u ervoor kiest om te 
slapen of geen bewerking heeft om de ring te voorkomen, wordt 
deze wekker standaard ingesteld als de gebruiker de ring niet heeft 
gehoord. 5 minuten later wordt de wekker opnieuw gebeld. Geen 
enkele bewerking, de wekker wordt automatisch na de 10de keer 
ringen afgesloten.
5.4.7 Wereldtijd
■ Deze functie kan de huidige lokale tijd over de hele wereld
bekijken.
5.4.8 Opmerkingen
■ U kunt een notitie toevoegen en de volgende opties invoeren 
door op de linker functietoets te drukken:
■ Controleer: Controleer de momenteel vermelde informatie.
■ Bewerken: bewerk uw huidige geselecteerde notitie.
■ Maak een nieuwe notitie: Voeg een nieuwe notitie toe voor infor-
matie.
■ Multi-tags: label veel die in batch kunnen worden verwijderd.
■ Verwijderen: verwijder de momenteel vermelde informatie.
5.5 Bericht
5.5.1 Creëren van berichten
Bewerk nieuwe SMS of MMS om te verzenden. U kunt op “opties” 
klikken om de volgende functies te bedienen:
■ Verzenden naar: stuur de SMS of MMS.
■ Verzend naar: stuur de SMS of MMS.
■ Ontvanger bewerken: Wijzig de ontvanger opnieuw.
■ Ontvanger verwijderen: verwijder de geselecteerde ontvanger.
■ Verwijder alle ontvangers: verwijder alle ontvangers.
■ Opslaan: gebruik de SIM-kaart om op te slaan als concept.
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■ Punctuatie: Selecteer de interpunctie die u wilt invoegen.
■ De invoermethode: Selecteer de invoermethode die u wilt be-
werken.
■ De optie invoermethode: kies invoermethode in verschillende 
talen.
■ De optie om te bewerken: selecteer om de tekst te markeren, alles 
te kopiëren, alles te plakken of te plakken, enz.
■ Afbeelding toevoegen: voeg de afbeelding toe die u wilt ver-
zenden.
■ Geluid toevoegen: voeg het geluid toe dat u wilt verzenden.
■ Een thema toevoegen: Een thema toevoegen aan de informatie en 
omzetten in een MMS-bericht.
■ Paginaopties: Voeg nieuwe MMS-pagina’s toe, voeg een nieuwe 
pagina toe.
■ Overschakelen naar MMS: overschakelen naar MMS of sms.
■ Overschakelen naar MMS: overschakelen naar MMS of sms.
■ Tekstsjablonen invoegen: u kunt de sjabloon invoegen in het 
bewerkingsbericht.
■ Voeg bijlage toe: voeg de documenten toe die op geheugenkaart 
of telefoon opslaan.
■ Voer het telefoonnummer van het contact in: Voer het telefoon-
nummer van het contact in.
■ Voer de naam van het contact in: Voer de naam van het contact 
in.
■ Plaats bookmark: voeg het bookmark adres in netwerkdienst toe.
■ Opslaan: Sla SMS of MMS op op het ontwerpvak.
■ Details: Geef het type informatie, pagina’s, aantal ontvangers en 
het totale aantal pagina’s weer.
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5.5.2 Inbox
De informatie-inbox van het soort mobiele telefoon slaat de 
sms op, MMS ontvangt het in de postvak. Als het bericht wordt 
ontvangen, zal het icoon van het bericht niet hetzelfde zijn als het 
pictogram van de multimedia-informatie, zodat de informatiecat-
egorie rechtstreeks kan worden onderscheiden. Als er ongelezen 
informatie is, wordt de ongelezen informatie weergegeven. Als 
u de informatie controleert, wordt de informatiestatus gewijzigd 
om al te lezen en wordt het bijbehorende icoon veranderd in het 
pictogram dat is gelezen. Klik in de informatielijst of controleer de 
informatie op de linker-toets optie om de volgende handelingen uit 
te voeren:
Opmerking: op het scherm verschijnt icoon wanneer u een nieuw 
bericht ontvangt. Als het bericht vol is, kunt u geen nieuw bericht 
ontvangen. Verwijder onnodig bericht.

■ Bekijk: bekijk de SMS.
■ Antwoord: antwoord via sms.
■ Bel de afzender: bel naar de afzender.
■ Overdracht: overdracht van het bericht.
■ Verwijderen: verwijder het bericht.
■ Alles verwijderen: verwijder alle sms’en in Inbox.
■ Opslaan in het telefoonboek: sla het telefoonnummer op in het 
telefoonboek.
■ Verplaats naar een map: Verplaats het SMS-bericht naar een map.
■ Multi-tags: veel informatie kan worden gemarkeerd.
■ Gemarkeerd als ongelezen: De gelezen berichten kunnen als 
ongelezen gemarkeerd worden en de ongelezen berichten kunnen 
als gelezen worden gelabeld.
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■ Geavanceerde opties: Met behulp van het nummer, met behulp 
van de URL, met behulp van het e-mailadres, kunt u de USSD 
gebruiken en naar de map gaan.
■ Opties bewerken: Selecteer het markeren van de tekst en kopieer 
alles.

5.5.3 Concept
■ In het ontwerpvak worden de gegevens opgeslagen die nog niet 
klaar zijn om te verzenden, om te kunnen worden gewijzigd en 
opnieuw verzonden. Voor specifieke operaties, raadpleegt u de 
inbox.
5.5.4 Outbox
■ In de outbox worden de sms-berichten opgeslagen en beheerd en 
worden ze niet verzonden. Voor de operatie raadpleegt u de inbox.
5.5.5 Verzonden bericht
■ Verzonden bericht bevat de opgeslagen informatie. Voor de op-
eratie raadpleegt u de inbox.
5.5.6 Folder
■ Sla de opgeslagen informatie op. Raadpleeg voor de werking de 
Inbox.
5.5.7 Bericht over weersomstandigheden
■ Met de netwerkdienst kunt u verschillende inhoud van een SMS-
bericht ontvangen, zoals weersomstandigheden of verkeersinfor-
matie.
■ Ontvangstmodus: in- of uitzend berichtinstellingen.
■ Kanaalinstellingen: stel het uitzendkanaal in.
■ Taal: selecteer de taal.
■ Bericht lezen: lees het uitzendbericht. Druk op en omlaag om het 
bericht te bekijken.
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5.5.8 Sjabloon
■ De telefoon heeft sms-sjabloon en MMS-sjabloon. Er zijn 10 
standaard sms’jes en 5 MMS-sjablonen waarmee gebruikers kun-
nen kiezen, en u kunt sjablonen gebruiken om nieuwe informatie 
te maken.
■ Voer de lijst met berichten sjablonen in; Klik op de toets links om 
de volgende handelingen uit te voeren:
■ Schrijf informatie: Plaats direct in de nieuwe interface om infor-
matie te bewerken om het te verzenden.
■ Bewerken: Bewerk de geselecteerde sjabloon.
■ Verwijder: Verwijder de geselecteerde sjabloon, en de blanco 
wordt weergegeven na het verwijderen, dat opnieuw kan worden 
bewerkt.
■ Voer in op MMS-sjabloon, 1. Gebruiker gedefinieerd, u kunt de 
sjabloon bekijken die de gebruiker heeft gedefinieerd, bewerken 
en opslaan. 2. De standaardwaarde, u kunt de standaard MMS-
sjablonen weergeven of gebruiken. Nadat u MMS-sjablonen hebt 
bekeken, drukt u op de linker toets om de volgende handelingen 
uit te voeren:
■ Bekijk: bekijk de MMS-sjablonen.
■ Gebruik: gebruik de geselecteerde MMS-sjabloon.
■ Object opslaan: selecteer om tekst of foto op te slaan.
■ Geavanceerde opties: kies om nummers te gebruiken, gebruik 
het e-mailadres, gebruik de URL, gebruik de afzender informatie, 
gebruik het nummer van de ontvanger, gebruik de e-mail van de 
ontvanger.
■ Details: Geeft de To, Cc, Bcc, aantal ontvangers, onderwerp, pri-
oriteit, type, gelijke tijd, grootte en winkelinformatie op.
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5.5.9 Berichtinstellingen
■ SMS
■ SIM1-kaart / SIM2-kaart: u kunt kiezen uit de modus modus, 
vier modi. Voer het menu in om het middennummer van de SMS, 
de geldigheidsduur van SMS, het verzendformulier, het transmis-
sieverslag, de wijze van antwoord, de selectie en de verbinding van 
het kanaal, voicemail en andere functies in te stellen.

■ Opslagstatus: controleer het percentage SMS dat opgeslagen is in 
SIM-kaart en telefoon. Specifieke capaciteit is gebaseerd op ber-
ichtinhoud, de telefoon en de SIM-kaart zelf.
■ Bewaar de verzonden sms: open deze functie, het verzonden 
bericht wordt automatisch opgeslagen in Verzonden bericht.
■ MMS
■ Gegevensaccount: Kies de serviceprovider die u moet verbinden.
■ Algemene instellingen:
■ Instellingen bewerken: U kunt de tijd van de MMS-pagina 
instellen, de modus wijzigen, uitzoomen, auto-handtekeningen en 
handtekeningen.
■ Verzendinstellingen: U kunt het verzendrapport verzenden, rap-
port lezen, prioriteit, tijdstip verzenden, verzenden en opslaan.
■ U kunt het lokale netwerk, het roamingnetwerk instellen, filteren, 
verzenden en rapporten lezen.
■ Voorkeursbesparende positie: stel de berichtopslagmodus in. U 
kunt de MMS opslaan op telefoon of SIM-kaart.
■ Opslagstatus: controleer het MMS-gebruiksniveau in telefoon en 
geheugenkaart.
Na het opstarten en zoeken in het netwerk, verwijzen u direct 
naar berichten; als het bericht “berichtfunctie niet beschikbaar is”, 
verwijst het naar de berichten worden geïnitialiseerd, en gebruikers 
kunnen later naar hen verwijzen.
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5.6 Multimedia
5.6.1 Camera
Gebruik de camera-applicatie, u kunt op elk gewenst moment fo-
tograferen en camera’s maken voor mensen of evenementen. Foto 
wordt opgeslagen in het album. Camera gegenereerde foto’s zijn in 
JPG formaat.
Tip: JPG is een standaardbeeldcompressieformaat, u kunt sommige 
van de meest gebruikte beeldweergave, beeldbewerker gebruiken 
om JPG-formaatbestanden te zien. De extensie namen van de 
bestanden zijn JPG.
Opmerking: alstublieft voldoen aan alle lokale wetten en 
voorschriften op het nemen van foto’s. Gebruik deze functie niet 
illegaal.Wanneer de camera-applicatie wordt geopend, kunt u de 
scène zien die u op het scherm wilt opnemen. Druk op de linker 
toets om “opties” te selecteren, ga naar het optiemenu:
■ Album: blader door de afbeeldingen (zie voor meer details de 
beeldweergave van multimedia.)
■ Camera-instellingen: U kunt het sluitertje instellen, belichting 
compenseren, contrast, vermijden flikkeren, vertraagde verstevig-
ing, scherpschieten instellen.
■ Beeldinstellingen: u kunt het beeldformaat en de kwaliteit instel-
len.
■ Witbalans: U kunt automatisch, zonnelicht, gloeilamp, fluores-
centielamp, bewolkt en wit licht kiezen.
■ Scènemodus: U kunt auto-, close-up- of nachtmodusinstellingen 
selecteren.
■ Effectinstellingen: u kunt normale, grijstinten, sepia, sepiagroene, 
sepia blauwe en negatieve film selecteren, enz.
■ Opslag: Hiermee kunt u de afbeeldingen op de telefoon of op de 
geheugenkaart opslaan.
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■ Standaard herstellen: hiermee kunt u de standaardinstellingen 
van de camera herstellen.
■ Naast het instellen van de camera parameters in opties, kunt u 
ook de zoekerinterface gebruiken:
■ Omhoog en Omlaag: hiermee kunt u de videofocus aanpassen.
■ Linker en rechter toets: Stel de EV-belichtingscompensatieparam-
eters in.
5.6.2 Afbeeldingen tonen
■ Druk op de toets links om het menu te openen:
■ Bekijk: bekijk de afbeeldingen.
■ Beeldinformatie: bekijk de details van de afbeelding.
■ Bladermodus: om te kiezen om de afbeeldingen in de lijststijl of 
matrixstijl te bekijken.
■ Verzenden: om de afbeeldingen te verzenden via MMS, E-mail of 
Bluetooth.
■ Gebruikt als: Afbeeldingen kunnen worden geselecteerd voor 
achtergrond, schermbeveiliging en oproepfoto.
■ Hernoem: wijzig de naam van de afbeelding.
■ Verwijderen: verwijder de afbeelding.
■ Sorteren: sorteer alle afbeeldingen op naam, type, tijd, grootte en 
etc.
■ Verwijder alles: verwijder alle afbeeldingen.
■ Opslag: selecteer om de positie van het beeld op te slaan.

5.6.3 Videorecorder
■ Ga naar videorecorder, in de cameravoorkeurstatus, druk op 
de OK-toets om de camera te starten, met de rechter toets om te 
stoppen. Druk na links naar de camcorderfunctie, de bediening als 
volgt:
■ Overschakelen naar camera: overschakelen naar de camera 
modus.
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■ Camcorder instellingen: instellen op belichting compensatie, 
nachtopnamemodus en vermijd flicking waarde.
■ Video instellingen: Stel de videokwaliteit in om de limiet van de 
bestandsgrootte te bereiken, de limiet van de bestandstijd en de 
schakelaar audio en opnameffect te bereiken.
■ Videokwaliteit: de gemeenschappelijke, betere, hoge en gedeelde 
video’s kunnen worden geselecteerd.
■ De beperkte bestandsgrootte: Onbeperkt, 95K, 195K, 295K kan 
worden geselecteerd.
■ De beperkte bestandstijd: Onbeperkt, 15 seconden, 30 seconden, 
60 seconden kunnen geselecteerd worden.
■ Het opnemen effect: Schakel het videoeffect in of uit.
■ Witbalans: u kunt automatisch, zonnelicht, gloeilamp, fluorescen-
tielamp, bewolkt en wit licht kiezen.
■ Effectinstellingen: u kunt normale, grijstinten, sepia, sepiagroene, 
sepia blauwe en negatieve film selecteren, enz.
■ Opslag: Hiermee kunt u de video’s op telefoon of geheugenkaart 
opslaan.
■ Standaard herstellen: hiermee kunt u de standaardinstellingen 
van de camcorder herstellen.
■ Naast het instellen van de videoparameters in opties, kunt u ook 
de zoekerinterface gebruiken:
■ Omhoog en Omlaag: hiermee kunt u de videofocus aanpassen.
■ Linker en rechter toets: Stel de EV-belichtingscompensatieparam-
eters in.
5.6.4 Video Player
■ De telefoon ondersteunt videobestanden van 3GP, MP4 en AVI. 
Druk op OK toets om naar de video afspeellijst te gaan. In deze 
modus kunt u ook:
Opmerking: video’s kunnen alleen in de map “video’s” zijn, om een 
bestand in de videospeler te genereren.



47

■ Speel: speel het opgegeven videobestand.
■ Verzenden: verzend het bestand via MMS, Email of Bluetooth.
■ Hernoem: wijzig de video naam.
■ Verwijder: verwijder de video.
■ Alles wissen: verwijder alle video’s.
■ Sorteren: Sorteer de video als naam, type, tijd en grootte.
■ Opslag: selecteer om op te slaan in telefoon of geheugenkaart.
■ Video afspelen:
■ Druk op de zijklep om het volume aan te passen, druk op de 
linker- of rechtertoets om snel vooruit te spinnen en terugspoelen, 
druk op en omlaag om te schakelen tussen volledig scherm en half 
scherm, druk op de OK-toets om te pauzeren.
5.6.6 Muziekspeler
■ Voer lijst in Muziekspeler in, druk op * en # toets of zijtoets om 
het volume te regelen, druk op de linker of rechter toets om de 
laatste of de volgende te schakelen. Druk op OK om te pauzeren of 
door te gaan. Druk op de toets om herhaling, single en alle songs 
te herhalen. Druk op de toets om de shuffle te openen of te sluiten. 
Druk op de linker toets om de afspeellijst in te voeren, klik op “Op-
ties” om de volgende handelingen te voltooien:

■ Speel: speel de gespecificeerde muziek.
■ Detailinformatie: om de bestandsnaam, het geluidskanaal, de 
geluidskwaliteit en bestandsgrootte en tijdsgetijden te bekijken.
■ Update afspeellijst: update afspeellijst van geheugenkaart of 
telefoon. Wanneer de automatische generatie lijst is ingesteld om te 
openen, geef de functie aan.
■ Instellingen: U kunt de bediening van de afspeelinstellingen 
kiezen.
■ Instelling afspelen: u kunt kiezen om favorite lijst, herhaling, 
shuffle selecteren. 
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Voorkeurlijst: kies muziek van geheugenkaart (Mijn muziek) of 
telefoon.
Lijst Auto: open of sluit automatische lijst.
Herhalen: u kunt afsluiten, single muziek, helemaal naar een 
afspeellijst.
Achtergrond afspelen: Als u de open staat kiest, sluit u de muz-
iekspelerinterface uit, kan muziek nog steeds afspelen. Anders zal 
muziek automatisch stoppen met afspelen.

5.6.7 Geluidsrecorder
■ Geluidsrecorder is opgeslagen in de hoofdmap “Audio”.
Selecteer een geluidsrecorderbestand en druk vervolgens op de 
linker toets. U kunt de opties “afspelen, toevoegen, hernoemen, 
verwijderen, gebruiken als en verzenden instellen.
■ Afspelen: om de opgegeven geluidsopname af te spelen. Druk op 
* en # om het volume aan te passen.
■ Voeg toe: om op te nemen in hetzelfde bestand.
■ Hernoem: om de naam van het bestand te hernoemen.
■ Verwijderen: om het geselecteerde geluidsopname te wissen.
■ Alles verwijderen: om alle geluidsrecords te verwijderen.
■ Gebruik als: gebruikt het geluidsrecordbestand als oproep- en 
videogesprek.
■ Verzenden: verzend het bestand via MMS, Email of Bluetooth

5.6.8 FM-radio
■ Voordat u de FM-radio gebruikt, dient u eerst headset aan te 
sluiten. Voer de radio-interface in, u kunt de volgende functies 
bedienen: radio in- of uitschakelen, zoeken naar voren, achteruit 
zoeken, volume verhogen, volume verlagen, het huidige kanaal to-
evoegen aan mijn kanaal, achtergrond afspelen en kanalen schake-
len. U kunt ook de volgende opties selecteren in het optiemenu:
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■ Kanaallijst: deze telefoon heeft 30 kanalen voor de instelling, u 
kunt overstappen naar uw favoriete kanaal.
■ Handmatige invoer: Voer de gespecificeerde kanaalfrequentie in.
■ Automatisch zoeken: Automatisch zoekt het radiokanaal per 
telefoon.
■ Instellingen:
■ Achtergrond afspelen: U kunt instellen om het achtergrondspel te 
openen of te sluiten.
■ Luidspreker: U kunt luidspreker spelen openen of sluiten.
■ Geluidskwaliteit: Lage en hoge geluidskwaliteit kan geselecteerd 
worden.
■ De locatie van de opslag: De locatie van de audiobestanden kan 
worden geselecteerd in een mobiele telefoon of een geheugenkaart.
■ Opnemen: De FM-uitzending wordt opgenomen na de selectie.
■ Een bestandslijst: Een lijst met opname bestanden van de FM-
radio.

5.7 Netwerkdienst
5.7.1 Internet Service
■ U kunt surfen via het internet, door op de WAP browser te 
bladeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
dichtstbijzijnde netwerkprovider. Open het menu om de volgende 
handelingen in te voeren:
■ Homepagina: de standaardwebsite van internet.
■ Bladwijzer: Bewaar de veelgebruikte website.
■ Zoek of voer de website in: Vul de website in die u wilt bezoeken, 
klik op OK om de website in te voeren.
■ De webpagina’s werden de laatste keer opgevraagd: de webpa-
gina’s werden de laatste keer gezocht.
■ Het historische overzicht van de webpagina’s: het record van de 
webpagina’s die zijn opgeslagen nadat ze doorzocht zijn.
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De opgeslagen webpagina’s: de webpagina’s die door de geavan-
ceerde opties worden opgeslagen terwijl ze worden doorzocht.
■ Instelling
■ Startpagina: Selecteer de standaard startpagina en de door de 
gebruiker gedefinieerde pagina als de startpagina.
■ Gegevensaccount: Selecteer de serviceprovider die u moet aanslu-
iten en de netwerkparameters bekijken.
■ Doorzoek opties: u kunt uw online webcache, cookies en authen-
ticatiegegevens in dit menu wissen.
■ Instellingen voor voorkeur: de wachttijd en het beeldscherm 
kunnen worden ingesteld en de cache en cookies kunnen worden 
geopend of gesloten.
■ Beveiligingsinstellingen: het vertrouwde certificaat kan worden 
gecontroleerd.
■ De instellingen voor het hervatten van browsen: Nadat deze 
bewerking is geselecteerd, worden de browser parameters hersteld 
naar de fabrieksparameters. Wireless Local Area Network.

5.7.2 WLAN
■ Open de WLAN van de mobiele telefoon. In een draadloze 
netwerkomgeving zal de mobiele telefoon automatisch zoeken naar 
nabijgelegen draadloze netwerken. Na het succes van de verbind-
ing, kunt u via het draadloze netwerk toegang tot internet krijgen, 
wat meer comfort en plezier kan brengen in uw leven en werk. 
Nadat u het draadloze netwerk hebt gezocht en gevonden, kunt 
u de optie “Opties” koppelen, toevoegen, bewerken, verwijderen, 
wijzigen, toegangspunten definiëren, draadloze netwerkstatus, de 
draadloze netwerkstatus, de energiebesparingsmodus, de update en 
andere bewerkingen uitschakelen.
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5.8 Scènemodus
5.8.1 Standaardmodus
■ Start: start de standaardmodus.
■ Persoonlijke instellingen: u kunt beltype, alarmtype, inkomende 
oproepring, videogesprek, ringvolume, berichtring, berichtvolume, 
toetsgeluid, opstartring, afsluitingsring en systeemprompt aan / uit 
instellen.
■ Waarschuwingstype: u kunt kiezen uit ring, trillingen, trillingen 
en ring, vibratie ringen dan.
■ Ringtype: bel, crescendo en ring een keer.
■ Inkomende oproep-ring: systeem biedt 10 soorten ringtone voor 
uw selectie en één aangepaste beltoon.
■ Belvolume: het ringvolume verzonden, het heeft 1-7 niveaus.
■ Bericht: systeem biedt 10 soorten ringtones.
■ Volume van het bericht beltonen: stel het volume van het bericht 
beltonen in, het heeft 1-7 niveaus.
■ Toets geluid: u kunt kiezen voor de toets en de toon als sleutelge-
luid.
■ Toets geluidsvolume: stel het geluidsvolume van de toets in, het 
heeft 1-7 niveaus.
■ Aan / uit-beltoon: Het systeem kan 10 soorten ringtones ver-
schaffen, en er is een mute-optie.
■ Systeemprompt: schakel systeemprompt in of uit.
■ Wissen: nadat de reset is gekozen, zal de scènemodus de initiële 
waarde herstellen.
5.8.2 Mute-modus
■ Mute-modus: alle mute na het opstarten.
5.8.3 Vergadermodus
■ Meetmodus: Raadpleeg “Standaardmodus”.
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5.8.4 Outdoor modus
■ Buitemodus: zie “Standaardmodus”.
5.8.5 Mijn modus
■ Mijn modus: zie “Standaard modus”.

Opmerking: stel voor dat u uw telefoon kunt instellen als ontmoet-
ings- of dempermodus in stille openbare plaatsen. Druk lang op de 
toets “#” om de modus in stand-by te schakelen naar de standaard-
modus en de dempermodus.

5.9 instellingen
5.9.1 Mode instelling
■ De gebruiker kan verwijzen naar het gebruik van de SIM-kaart 
om de bijbehorende werking in te stellen. Deze functie kan voor 
beide kaarten gekozen worden.
■ Open twee modi: open twee SIM-kaarten tegelijk.
■ Alleen SIM1-kaart: alleen open SIM1-kaart.
■ Alleen SIM2-kaart: alleen open SIM2-kaart.
Opmerking: als de gebruiker alleen SIM1-kaart invoert, toont de 
balk alleen maar SIM1-kaart.

5.9.2 Telefooninstelling
5.9.2.1 Tijd en datum
■ Stel de lokale stad in: u kunt 78 steden van over de hele wereld 
instellen.
■ Tijd en datum: hiermee kunt u tijd, datum en zomertijd instel-
len. Druk op de pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen om de 
bewerking te voltooien.
■ Formaat instellen: u kunt de tijd instellen in 12-uren of 24-uren-
formaat. Chronologische regeling en datum scheidingskeuze.
■ Tijd bijwerken volgens de tijdzone: open of sluit deze functie.
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5.9.2.2 Schakel aan / uit
■ Schakel aan / uit
■ Er zijn vier groepen timing functies. U kunt de tijd instellen van 
automatisch aan- en uitzetten. Voordat u de schakelstand aan / uit-
functie gebruikt, moet u eerst zijn status instellen om te openen. 
Stel vervolgens de optie aan of uit, laat de tijd instellen.

5.9.2.3 Taal
■ Geef het taalmenu voor uw selectie weer. U kunt Engels of 
vereenvoudigd Chinees kiezen. Geselecteerde taal, menu en snelle 
informatie veranderen dienovereenkomstig.

5.9.2.4 Voorkeursinvoermethode
■ Voorkeursinvoermethode: Kies de gebruikelijke invoermethode 
als de standaardinvoermethode.

5.9.2.5 Standby menuscherm
■ Standby-menuweergave
■ Achtergrond: systeem biedt 1 standaardbeeld. U kunt de afbeeld-
ing van de geheugenkaart aanpassen.
■ Bescherming van het scherm: nadat het is geopend, kunt u de 
afbeeldingen die door het systeem worden geleverd of de af-
beeldingen van de geheugenkaart die op een door de gebruiker 
gedefinieerde geheugenkaart is geselecteerd, als schermbeveiliging 
gebruiken.
■ Animatie: Systeem biedt 1 opstart animatie en 1 standaard af-
beelding, de gebruiker kan opstart animatie aanpassen.
■ Shutdown Animatie: Systeem biedt 1 opstart animatie en 1 
standaard afbeelding, de gebruiker kan afsluit animatie aanpassen.
■ Datum en tijd weergeven: klik op of dicht bij op de weergave 
datum en tijd in de stand-by staat.
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5.9.2.6 Toegewijde sleutel
■ Toegewijde sleutel: gebruikt om bepaalde gesproken snelkop-
pelingen voor gemeenschappelijke functies in te stellen.
5.9.2.7 Update de tijd automatisch
■ De telefoon kan de tijd automatisch bijwerken. 
 Opmerking: deze functie vereist de ondersteuning van de operator.
5.9.2.8 Vliegtuigmodus
■ Normale modus: als uw telefoon in de vluchtmodus is, gaat deze 
optie over naar de normale modus.
■ Vliegtuigmodus: In deze modus heeft de telefoon geen signaal, u 
kunt geen bericht bellen en ontvangen en verzenden.

5.9.2.9 Andere instellingen
■ LCD-achtergrondverlichting: u kunt de helderheid en de tijd van 
de achtergrondverlichting van het LCD-scherm selecteren.
5.9.3 Netwerkinstelling
Neem contact op met uw netwerkoperator om de onderstaande 
netwerkdiensten te verkrijgen.
■ U kunt SIM-kaartnetwerk, prioriteitsmodus en GPRS-over-
drachtsprioriteitsmodus instellen.
5.9.4 Beveiligingsinstelling
Deze functie zorgt voor een veilig gebruik van mobiele telefoons en 
gerelateerde instellingen.
■ Beveiligingsinstelling SIM1-kaart / SIM2-kaart
■ PIN-vergrendeling: vraag om de PIN-code in te voeren. U moet 
PIN-code invoeren wanneer de telefoon elke keer opstart, anders 
kan u geen SIM-kaart gebruiken. Als er drie keer een verkeerde 
pincode is ingevoerd, moet u PUK-code invoeren om het te 
ontgrendelen. PUK-code wordt gebruikt om de vergrendelde 
PIN-code te openen en te herzien. Als de PUK-code is verstrekt of 
gemist, neem dan contact op met uw netwerkoperator.
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■ Wachtwoord wijzigen: om PIN-code, PIN2-code en tele-
foonwachtwoord te wijzigen.
■ Telefoon beveiligingsinstelling
■ Met deze functie kan de telefoon worden vergrendeld of ontgren-
deld. Voer een wachtwoord in om de telefoonblokkering aan of uit 
te zetten. Wanneer de telefoon is vergrendeld en als u SIM-kaart 
vervangt, wordt u gevraagd het telefoonwachtwoord in te voeren 
bij opstarten. Telefoon wachtwoord is voor 4 tot 8 cijfers.
■ Wachtwoord wijzigen: wijzig het wachtwoord voor de telefoon-
vergrendeling.
■ Toetsenbordslot

De functie wordt gebruikt om de werking van het toetsenbord 
van de mobiele telefoon te vergrendelen om per ongeluk enkele 
functies van het begin van het toetsenbord te drukken zonder de 
mobiele telefoon te gebruiken. Stel de tijd in om het toetsenbord 
automatisch te vergrendelen: uit, 5 seconden, 30 seconden, 1 minu-
ut, 5 minuten en sluit het toetsenbord automatisch in de ingestelde 
tijd zonder de toets te drukken. Wanneer u deze ontgrendelt, drukt 
u op een willekeurige toets, en u kunt de instructies op het scherm 
volgen om het te ontgrendelen.

■ Certificaatbeheer
Deze functie wordt gebruikt om het certificaat van machtiging 
te bekijken en het gebruik van certificaten te begrijpen en op te 
merken dat het alleen-lezen certificaat niet kan worden verwijderd.
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5.9.5 Connectiviteit
5.9.5.1 Bluetooth
■ U kunt de Bluetooth-functie in dit menu activeren, inclusief 
Bluetooth starten, handsfree apparaat zoeken, mijn apparaat, con-
nectiviteit apparaat, instellingen, mijn Bluetooth. Start Bluetooth, u 
kunt de bestanden overbrengen naar de gekoppelde Bluetooth. En 
het kan worden gekoppeld aan een Bluetooth-hoofdtelefoon om 
een oproep te maken.
■ Bluetooth activeren: u kunt kiezen als u “activeert” of “sluit” Blue-
tooth als uw vraag.
■ Deze telefoon kan worden gezocht: selecteer deze functie te 
sluiten, andere Bluetooth-apparaten kunnen uw Bluetooth niet 
zoeken.
■ Mijn apparaat: Wordt gebruikt om te zoeken naar een nieuw ap-
paraat of een weergave van een succesvol apparaatlijst.
■ Zoek handsfree apparaat: zoek handsfree apparaat met Blue-
tooth-functie.
■ Mijn Bluetooth-naam: de Bluetooth-naam van deze telefoon 
weergeven, en u kunt ook de Bluetooth-naam van uw telefoon 
wijzigen.
■ Geavanceerde opties:
■ Geluidspad: instellen geluidspad om op te slaan als uw telefoon of 
Bluetooth handsfree apparaat.
■ De locatie van de opslag: Selecteer de locatie van de opslag waar 
het Bluetooth-bestand voor de telefoon of de geheugenkaart over-
draagt.
■ Gedeelde rechten: twee soorten om te kiezen: gratis toegang en 
alleen-lezen.
■ Mijn adres: het Bluetooth-adres van deze telefoon weergeven.
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5.9.5.2 Aansluitingsbeheer
■ Verbindingbeheer: de aangesloten apparaten weergeven en de 
gedetailleerde informatie van het aangesloten apparaat kan worden 
gecontroleerd en de verbinding kan worden verbroken.
5.9.5.3 Gegevens verbinden SIM-kaart
■ Data verbinden SIM-kaart: selecteer SIM1-kaart of SIM2-kaart 
als netwerkverbinding.
5.9.5.4 Gegevensaccount
■ Selecteer het bijbehorende gegevensaccount volgens uw beno-
digde verbindingsnetwerkdiensten. U kunt de standaardaccount 
bewerken, toevoegen, verwijderen en wijzigen.
5.9.5.5 Netwerk delen
■ WLAN Hotspot
■ Schakelaar: open of sluit WLAN-hotspot.
■ Automatisch uit: open of sluit automatisch uit.
■ SSID: u kunt handmatig bewerken.
■ Veilige modus: kan worden ingesteld op open modus en WPA2 
PSK.
■ Wachtwoord: Wachtwoord wijzigen.
■ Gegevensaccount: geeft de gegevensaccount van de telefoon weer.
■ Aansluitingsinformatie: hiermee wordt het huidige gebruik van 
de SIM-kaart, de verbindingspunten voor pakketten en het aantal 
verbindingen weergegeven.
■ Hulp: Inleiding en gebruiksaanwijzingen voor netwerk delen.
5.9.5.6 Gegevensdienst
■ Gegevenservice: open of sluit gegevensdienst.
5.9.6 Herstel fabrieksinstellingen
■ Deze functie zou onderdelen van functies resetten zoals die in de 
fabriek zijn geconfigureerd. Het fabrieksstandaardwachtwoord is 
1234.
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6. Invoermethode
Deze mobiele telefoon biedt Engelstalige Case System taalcase en 
digitale invoermethode. U kunt ze gebruiken bij het bewerken van 
telefoonboek, sms, bestandsmanagement.
7. Bijlage
Bijlage 1: Voer het volgende eenvoudige onderzoek uit voordat u 
contact opneemt met de dienst- na- verkoop. Misschien kunt u 
overbodige onderhoudstijd en de kosten vermijden.
Algemene problemen en oplossingen
Gemeenschappelijke
problemen

Verbanden en oplossingen

Onmogelijk te starten 1. Controleer of de batterij leeg 
is.
2. Controleer of de batterij cor-
rect is geplaatst. 

SIM-kaart fout 1. Het metalen oppervlak van 
de SIM-kaart is vuil, gebruik 
een schoon doek om het con-
tactpunt van de SIM-kaart te 
poetsen.
2. Installeer de SIM-kaart 
opnieuw.
3. SIM-kaart is beschadigd, 
vervang SIM-kaart alsjeblieft.

Slecht signaal Controleer de signaalsterktein-
dicator van het scherm, 5 bars 
geven een sterk signaal aan, 
minder dan 2 bar geven een 
zwak signaal aan.
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Onmogelijk om te bellen 1. U kunt uw telefoonnummer 
verbergen, maar uw netwerk-
operator verstrekt de service 
niet.
2. Omringende omgeving kan 
een sterk interferentie signaal 
hebben.
3. U kunt de oproepblokkering 
activeren.
4. U kunt de lijn 2 activeren, 
maar uw netwerkoperator 
verstrekt de service niet.

Onmogelijk om op te laden 1. Batterij kan overladen zijn, 
u moet de lader op een later 
tijdstip aansluiten.

Onmogelijk om netwerk te 
vinden

1. Het signaal is zwak, of rond 
de radio interferentie.

Onmogelijk om naar het menu 
te gaan

1. Uw SIM-kaart ondersteunt 
mogelijk geen servicefunctie. 
2. Parameters van GPRS 
werden gewijzigd.
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Termen
SMS Short Message Service
EMS Enhanced Message Service
SIM Subscriber Identity Module
GSM Global System for Mobile 

Communication 
PIN Personal Identity Number
PUK PIN Unblocking Key
IMEI International Mobile Equip-

ment Identity

Auteursverklaring
Syco heeft de laatste interpretatie van deze handleiding.
Syco behoudt zich het recht voor om de technische productspecifi-
caties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Syco behoudt 
zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Syco is het strikt verboden om 
inhoud in deze handleiding in welke vorm dan ook te kopiëren, 
te gebruiken, te publiceren. In ieder geval verwerpt Syco ver-
antwoordelijk voor verlies van gegevens of inkomsten die door 
mobiele telefoons veroorzaakt worden. 


