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Snelstartgids

Displaystatussymbolen

  Signaalsterkte

  Batterijoplaadstatus

  Nieuwe vermeldingen in de oproepgeschiedenis (gemiste oproepen)

  Er is een wekker gezet

  Bluetooth is ingeschakeld

  GPRS-verbinding aanwezig

  Headset is aangesloten

  USB-verbinding 

  MMS wordt verzonden

  Alleen trillen

  Geluid en trillen

  Eerst trillen, vervolgens geluid

  Ongelezen SMS 

  Ongelezen MMS

  Geeft aan dat een micro-SD-kaart is geplaatst.

Goedkeuring en conformiteit
Deze mobiele telefoon voldoet aan de fundamentele eisen van de
Richtlijn 1999/5/EG voor radio- en telecommunicatierandapparatuur en is
geschikt voor de verbinding en werking in het land waar het apparaat is
verkocht.
De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op de volgende website:
www.ivsgmbh.de

Het CE-symbool bevestigd de conformiteit van de telefoon met de
bovengenoemde richtlijn

U kunt de volledige gebruikershandleiding en conformiteitsverklaring
downloaden van onze website: 
http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/

U kunt de volledige gebruikershandleiding en conformiteitsverklaring
downloaden van onze website: http://www.primobydoro.com/support
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IVS GmbH
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Inschakelen van de telefoon
Hou de rode toets op de telefoon ongeveer 5 seconden ingedrukt
om de telefoon in of uit te schakelen. 
Als de SIM-kaart geldig is, maar beveilig met een PIN-code (persoonlijk
identificatienummer), wordt ”PIN invoeren" weergegeven in het display.
Voer de PIN-code van de SIM-kaart in en druk op OK ( toets
linksboven). U kunt wissen met Verwijderen ( toets rechtsboven).

Instellen van de taal
De standaardtaal voor de telefoonmenu's, berichten, etc. wordt bepaald
door de gebruikte SIM-kaart (Automatisch). U kunt altijd schakelen
tussen de door de telefoon ondersteunde talen.
1.  Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.
2.  Selecteer Telefooninstellingen en druk op OK.
3.  Selecteer Taal en druk op OK.
4.  Selecteer een taal uit de lijst en druk op OK.

Instellen van de tijd en datum
1.  Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.
2.  Selecteer Tijd en datum en druk op OK.
3.  Selecteer Woonplaats instellen en druk op OK.
4.  Selecteer een stad uit de lijst met de toetsen * en # en druk op OK.
5.  Selecteer Tijd en datum instellen en druk op OK.
6.  Voer de tijd (UU:MM) in en druk op .
7.  Voer de datum (DD-MM-JJJJ) in en druk op .
8.   Selecteer Notatie instellen en druk op OK.

9.  Stel de tijdnotatie (12 of 24 uur) in met * en # en druk op .
10. Stel de datumnotatie in met * en # en druk op OK.

Oproepen doen
1.  Voer het telefoonnummer in, inclusief netnummer. U kunt cijfers

wissen met Verwijderen.
2.  Druk op om te bellen. Druk op Annuleren om het bellen te

stoppen.
3.  Druk op om de oproep te beëindigen.
Tip:
Plaats voor internationale oproepen altijd een + voor de landcode, 
om het adresboek optimaal te kunnen gebruiken in elk land. 
Druk tweemaal op de * toets om het landnummer in te voeren. 

Oproep beantwoorden
1.  Druk op of Aannemen om de oproep aan te nemen, of druk op

Weigeren om de oproep te weigeren (in gesprek toon).
     Ook kunt u op drukken om de oproep direct te weigeren.
2.  Druk om het gesprek te beëindigen op .

Vermelding maken in het telefoonboek
1.  Druk op Menu, blader naar Telefoonboek en druk op OK.
2. Selecteer Nieuw contact toevoegen en druk op Toevoegen.
3. Kies of u het contact op de SIM-kaart of in de telefoon wilt opslaan.
4. Voer een naam in voor het contact.
5. Druk op .
6.  Voer het telefoonnummer in, inclusief netnummer.

7.  Druk op .
8.   U kunt optioneel een andere afbeelding selecteren voor het contact

met de toetsen * en #. U hebt de keuze tussen de standaardafbeelding
of een afbeelding die opgeslagen is als bestand op de telefoon.

9.  Druk op .
10. Als optie kunt u een andere ringtone selecteren voor het contact met

de toetsen * en #.
11. Druk vervolgens op Opties, selecteer Opslaan en druk op

Selecteren.
Tip:
Plaats voor internationale oproepen altijd een + voor de landcode, 
om het adresboek optimaal te kunnen gebruiken in elk land.
Druk tweemaal op de *toets om de internationale code + in te voeren.

Noodoproepen
Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kan altijd een noodoproep worden
gedaan door het noodoproep nummer van het respectievelijke land in te
voeren en vervolgens op te drukken.
Op sommige netwerken zijn noodoproepen ook toegestaan zonder
geldige SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw
provider.
Let op!
In sommige landen is het niet mogelijk het alarmnummer 112 te bellen
zonder geactiveerde SIM-kaart.
Tegoed is niet nodig, maar de SIM-kaart moet geregistreerd en
geactiveerd zijn.
Misbruik van het alarmnummer 112 kan worden vervolgd en
bestraft met een boete.



1. Luidspreker Voor telefoongesprekken waarbij de telefoon tegen
het oor wordt gehouden

2. Display
3. Linker softtoets Openen van het hoofdmenu

Rechter softtoets Openen van het telefoonboek
4. Oproeptoets Bellen en oproepen beantwoorden;

oproepgeschiedenis openen
5. Pijltoetsen In standby om de snelle-toegangslijst te

openen, om een bericht te openen, omhoog en
omlaag scrollen in menu's en lijsten.

6. Snelkiesttoetsen
Snel kiezen van de nummers opgeslagen onder
M1en M2 met één druk op een toets

7. *-toets In standby: invoeren van “*” / “+” / “P” / “W“; Invoer
van tekst: invoer van speciale tekens

8. # -toets In standby: lang indrukken om te schakelen tussen
beltoon aan/uit; Voor invoer: schakelen tussen
invoerstanden.

9. Microfoon
10. Cijfertoetsen In standby: telefoonnummer invoeren; 1 langer

indrukken: voicemail bellen (telefoonnummer moet
zijn opgeslagen)

11. Zaklampknop Schakelt de zaklamp in/uit
12. Afsluittoets Gesprek beëindigen, terugkeren naar standby,

telefoon in-/uitschakelen
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13. Headsetaansluiting
Voor standaard headset met 3,5 mm stekker

14. +/- toetsen Instellen van volume van beltoon/luidspreker
15. LEDs Notificatie van gemiste oproepen en ontvangen

SMS-berichten
           Batterij opladen

16. Cameralens
17. Flitslicht / zaklamp
18. Luidspreker Voor handsfreestand en beltoon
19. Micro-USB-poort Voor batterijoplader of aansluiten op pc
20. Oplaadcontact-

punten Voor het opladen van het apparaat op het
oplaadstation

21. Oplaadstation Voor het opladen van de telefoon

3.   Micro-SD-kaart
     Om gebruik te maken van de veeleisende functies van uw telefoon

die meer geheugen nodig hebben, met name foto's, muziek etc., 
is een micro-SD-geheugenkaart nodig. Er is reeds een 128 MB
geheugenkaart in uw telefoon geïnstalleerd.

     Deze kan als volgt worden vervangen:
     Druk licht op de kaarthouder aan de
linkerzijde en schuif deze voorzichtig naar
de linkerkant van de telefoonbehuizing. 
De geheugenkaarthouder kan nu verticaal
worden opgericht. Verwijder de oude
geheugenkaart en plaats de nieuwe geheugenkaart in de zwarte
plastic houder, daarbij lettend op de vorm. Plaats de geheugenkaart
in de zwarte plastic houder volgens de vorm van kaart en houder.
Zorg dat de contacten van de geheugenkaart omlaag zijn gericht en
dat de "nok" in het gemarkeerde deel wordt geplaatst. De contacten
van de geheugenkaart mogen niet bekrast of verbogen zijn.

     Druk de metalen houder omlaag, leg deze plat en schuif deze van 
de rand van de behuizing weg tot deze op zijn plaats klikt. 

4.   Plaats de batterij door deze in het batterijvak te duwen. Zorg ervoor
dat de drie contacten aan de voorzijde de drie veercontacten aan de
bovenzijde van het batterijvak raken.

5.   Plaats de klep terug en duw deze voorzichtig omhoog met de duim
totdat deze weer goed op zijn plaats klikt.

BELANGRIJK!
Gebruik alleen geheugenkaarten die compatibel zijn met dit apparaat.
Compatibele kaarttypen zijn: micro-SD, micro-SDHC. Incompatibele
kaarten kunnen de kaart zelf, het apparaat en de op de kaart opgeslagen
gegevens beschadigen.

Plaatsen van de SIM-kaart, geheugenkaart en oplaadbare batterij

BELANGRIJK!
Schakel de telefoon eerst uit en koppel de oplader af, voordat u het
batterijklepje verwijdert.

De houders van de SIM- en geheugenkaart
bevinden zich in het batterijvak.
1.   Verwijder het klepje van het batterijvak door

een duim op de ribbels aan de achterzijde
van de telefoonbehuizing te plaatsen en het
klepje omlaag te duwen. Als de oplaadbare
batterij is geplaatst, verwijder deze dan door
deze met een vingernagel op te lichten
d.m.v. het nokje aan de bovenzijde.

2.   Plaats de SIM-kaart door deze voorzichtig
onder de metalen houder aan de onderzijde
te schuiven.  Zorg dat de contacten van de
SIM-kaart omlaag zijn gericht en dat de
afgesneden hoek precies in de vorm van de
houder past. De contacten van de SIM-kaart
mogen niet bekrast of verbogen zijn. Probeer aanraking met uw
vingers te vermijden.

Opladen
WAARSCHUWING

Gebruik alleen oplaadbare batterijen, opladers en accessoires die zijn 
goedgekeurd voor dit specifieke model. Aan het aansluiten van andere 
accessoires kleven risico's en kan leiden tot het vervallen van de 
goedkeuring van het apparaattype en de garantie.

Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het symbool voor een 
lege batterij om de batterijstatus aan te geven en klinkt er een
waarschuwingssignaal. Om de batterij op te laden, sluit u de netadapter
aan op de micro-USB-aansluiting aan de onderzijde van de telefoon. 
U kunt de telefoon ook in de oplader plaatsen die op de netadapter is
aangesloten.

Wanneer de oplader is aangesloten op de telefoon, brandt de rode
oplaad-LED. De batterijstatus beweegt tijdens het opladen (zichtbaar
rechtsboven in het scherm).
Een volledige oplaadcyclus van de oplaadbare batterij duurt ongeveer 
3 uur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt de animatie van
de batterijoplaadstatus.

Let op!
Om energie te besparen, wordt de verlichting na een tijdje uitgeschakeld.
Druk op een willekeurige toets om de displayverlichting te activeren.
Het volledige vermogen van de batterij wordt na 3-4 maal opladen
bereikt. De prestaties van de batterij verminderen in de loop der tijd. 
Dit betekent dat gespreks- en standbytijden korter worden bij
regelmatig gebruik.


