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Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-
kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder 
deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze te-
lefoon niet werken of worden instellingen niet opgesla-
gen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart 
al geplaatst heeft volgens de installatiegids.

In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die 
te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.

Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen 
van deze telefoon.

Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de 
verschillende knoppen en de bureaulader.

Hoofdstuk 4 beschrijft het installeren voor het eerste 
gebruik van de telefoon.

Het bedienen en instellen van de verschillende functies 
wordt beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 13.

De specificaties staan in hoofdstuk 15 beschreven.
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1  BEGRIPPEN

Provider:
‘Provider’ is een andere benaming voor ‘Telefoonmaat-
schappij’. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/
of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

SIM-kaart:
Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’) is een 
klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het 
telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier 
telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u 
deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een 
andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of 
kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

SIMLOCKVRIJ:
Deze telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de 
telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een 
bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van 
telefoonmaatschappij.
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PIN-code / PUK-code:
Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. 
Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden 
met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die 
door de provider bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de 
PIN-code vermeld. U kunt deze PIN-code zelf wijzigen. 

Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code 
heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U 
dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen 
om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook 
vermeld in de documenten die door uw provider bij de 
SIM-kaart geleverd zijn. Raadpleeg de helpdesk van uw 
provider als u deze informatie niet beschikbaar heeft.

Pre-paid of abonnement:
Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de 
telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt 
u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf. 

Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. 
Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking 
tot de mogelijkheden.
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VoiceMail:
VoiceMail is een antwoordapparaat op de centrale van 
de provider. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u 
achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beant-
woorden. 

Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking 
tot de mogelijkheden.

Telefooncode:
Naast de beveiliging van de SIM-kaart is het ook mo-
gelijk de telefoon zelf met een code te blokkeren, zodat 
niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door 
een andere SIM-kaart te gebruiken.

Standaard is de telefooncode ‘1122’.
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2  BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1  Belangrijk:
Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot 
ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de 
gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheids-
aanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in 
gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor 
verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, 
geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd) in de 
telefoon, zie hoofdstuk 4. Zonder deze SIM-kaart is het 
niet mogelijk de telefoon in te stellen of in gebruik te 
nemen.

2.2  Waarschuwingen:
De volgende waarschuwingen moeten in acht worden 
genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te 
voorkomen.
• In verschillende landen kunnen uiteenlopende voor-

schriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden 
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(bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pomp-
stations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het 
gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw 
land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet 
is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen 
kunnen ontstaan.

• Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en 
alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefone-
ren.

• Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de 
fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste 
batterij bestaat er explosiegevaar. 

• De batterij mag niet worden geopend en niet worden 
blootgesteld aan open vuur.

• Medische apparaten kunnen in hun werking worden 
beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een 
minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als 
de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon 
niet in uw binnenzak.

• Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is 
ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, 
raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele 
telefoon verder gebruikt.
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• Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpak-
kingsfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel 
en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevat-
ten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder 
goed worden opgelet als het toestel in de buurt van 
kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt 
gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze 
personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan 
het stroomnet is aangesloten.

• Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. 
Als u bij sommige hoortoestellen echter een bromgeluid 
hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.

• Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte 
(sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende 
vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schok-
ken, stoten of druk.

• De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij 
of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om 
het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de ge-
bruiksvergunning en garantie.

• Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, 
radio’s en andere elektronische apparaten storingen 
veroorzaken.
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2.3  Leveringsomvang:
• Mobiele telefoon, Profoon PM-650
• Batterij
• Voedingsadapter
• Bureaulader
• Gebruikershandleiding

2.4  Aanwijzingen voor het afvoeren:
• Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of 

worden teruggeleid naar de grondstof-
kringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat 
u niet meer nodig hebt op voorgeschreven 
wijze weg. Als u bij het uitpakken trans-
portschade constateert, neemt u dan meteen 
contact op met de handelaar.

• Dit toestel mag niet samen met het huishoude-
lijke afval worden afgevoerd! Iedere verbruiker 
is verplicht alle elektrische of elektronische 
apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in 
een winkel af te geven, zodat deze op een mi-
lieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, 
onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat. 
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• Neem de batterij uit, voordat u het toestel 
afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.4). Gooi ver-
bruikte batterijen niet bij het huishoudelijke 
afval, maar lever deze in als klein chemisch 
afval of breng ze naar een verzamelpunt voor 
batterijen in een vakwinkel. 
Neem voor de afvoer contact op met de ge-
meentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.



3  FUNCTIEBESCHRIJVING
3.1  Telefoon:
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1. Display (zie paragraaf 3.3)
2. Gespreksluidspreker
3. Zaklamp
4. Camera
5. Microfoon
6. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter (Micro 

USB). Let bij het aansluiten goed op de schuine rand-
jes van de aansluiting en de stekker. Steek de stekker 
voorzichtig in, de stekker absoluut niet doordrukken of 
forceren tijdens het aansluiten.
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3.2  Druktoetsen:
Verbindingstoets:

Om telefoonoproepen aan te nemen of 
nummers te gaan kiezen.
Tijdens programmeren en bedienen: Voert 
de functie uit die boven deze toets in het 
display wordt weergegeven.

Aan/uit/einde-toets:
Om telefoongesprekken te beëindigen.
Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 
seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 
seconden indrukken om de telefoon in te 
schakelen.
Tijdens programmeren en bedienen: Voert 
de functie uit die boven deze toets in het 
display wordt weergegeven.

Navigatie-toets:
Om tijdens het programmeren en instellen 
door de instellingen te bladeren. 
Vanuit rust: Gebruik de knop in het midden 
om de zaklamp te activeren
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Toets * (sterretje):
Tijdens gesprek: Toets ‘sterretje’ voor tele-
diensten.
Bij opstellen nummer: Twee maal toetsen 
voor internationale code (+) om naar een 
buitenlands telefoonnummer te bellen. 

Toets # (hekje):
Tijdens gesprek: Toets ‘hekje’ voor teledien-
sten.
Bij opstellen van berichten: Wissel tussen 
hoofdletters, kleine letters en cijfers.

Toetsenbord:
Voor het invoeren van het nummer, de naam of 
een SMS-bericht.
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3.3  Displaysymbolen:

Indicatie van de signaalsterkte.

Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een 
ander netwerk dan die van uw provider.

Batterij indicatie. 

De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd. 

Indicatie dat melodie bij oproep is uitgeschakeld.

Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.

Indicatie dat vibratie bij oproep is ingeschakeld.

U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.

U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen.



4  ACCU
4.1  Accu opladen:
Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedings-
adapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade 
aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de 
garantievoorwaarden.
Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de tele-
foon is afgenomen.

Steek het adapterstekkertje direct aan de onderzijde in de 
telefoon of aan de achterzijde van het laadstation. Doe de 
adapter nu in een 230 Volt stopcontact; een animatie van 
een batterij die geladen wordt, verschijnt tijdens het laden 
rechts in het venster en de accu wordt opgeladen. 

Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu vol-
ledig opgeladen is (de animatie rechts stopt), kunt u de 
adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de 
telefoon of de telefoon van de bureaulader afnemen. Naar 
keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingescha-
keld of als deze is uitgeschakeld.
Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in 
beslag.

16
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4.2  Bedrijfsduur accu:
Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 200 uur 
of een gesprekstijd tot 3,5 uur. Neemt deze tijd beduidend af, 
dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver 
verwijdert van een zendmast, dan kost dat meer zendvermo-
gen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume 
van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, displayverlich-
ting, etc.)

4.3 Accu vervangen:
Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de tele-
foon uit, en verwijder de achterwand. 
De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met 
uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.
Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door 
deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch 
Afval (KCA).

Nieuwe accu’s zijn als serviceonderdeel leverbaar via het 
Fysic servicenummer +31(0)736411355.
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5 WERKING
5.1  Toestel inschakelen/uitschakelen:

Inschakelen:
3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden 
om de telefoon in te schakelen. Als er om gevraagd 
wordt, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en 
op softtoets [Ok] drukken. Hierna kunt u de datum en 
tijd invoeren (bij datum: eerst het jaartal, daarna de 
maand en ten slotte de dag)

Uitschakelen:
3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden 
om de telefoon uit te schakelen.

5.2  Nummer kiezen:
Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u 
wilt kiezen. (Voor de internationale toegangscode 2x op 
toets ‘sterretje’ drukken, in het display verschijnt een + 
teken.)
Met de Aan/Uit/Einde-toets kunt u een foutieve invoer 
wissen.
Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kie-
zen.
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5.3  Snelkiezen (2-9, *, #):
Houd een van de ingestelde snelkiesnummers inge-
drukt tot het nummer wordt gekozen. 

5.4  Uit geheugen kiezen:
Druk vanuit de ruststand op de rechter softtoets. 
Selecteer het gewenste geheugen met de navigatie-
toets.
Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kie-
zen.

5.5  Oproep aannemen:
Druk op de verbindingstoets om een inkomende op-
roep aan te nemen.

Druk op de Aan/Uit/Einde-toets om de oproep af te 
breken zonder aan te nemen.

5.6  Kiezen uit de belgeschiedenis:
Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de ver-
bindingstoets.
Zoek het gewenste nummer met de navigatietoets.
Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.
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5.7  Ontvangstvolume:
Gebruik de navigatietoets om tijdens het gesprek het 
geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op 
het scherm weergegeven.

5.8  Functies tijdens telefoneren:
Tijdens een telefoongesprek heeft u met de softtoet-
sen de beschikking over de volgende functies: 

Verbindingstoets: Opties:  
Nieuwe oproep: Kies deze optie tijdens het gesprek 
om een ander gesprek te starten (wisselgesprek). 

In wacht / Gesprek terugnemen:
Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek 
in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt 
u het gesprek ook weer hervatten.

Opnemen:
Om het gesprek op te nemen en als geluidsbestand 
op te slaan in het geheugen.
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Microfoon uit: Schakel hiermee uw microfoon uit, 
zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd 
niets hoort. 

Contact: Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.

Oproepen: Opent de belgeschiedenis tijdens het 
gesprek.

Bericht: Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

5.9  Menu openen:
Door op de omhoog-toets te drukken terwijl de tele-
foon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de 
omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, 
met de verbindingstoets kunt u het geselecteerde 
menu openen. De verschillende menu’s en functies 
hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 13 beschreven.
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6 BERICHT
SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten 
Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 50 
standaard SMS berichten. MMS betekent Multimedia 
Messaging Service (Multimedia Berichten Dienst). Dit 
is de opvolger van MMS. Het versturen van een MMS 
bericht gebeurt via het GPRS-netwerk.

6.1  Nieuw tekstbericht
Stel een bericht op met het toetsenbord. 
Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisse-
len tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of 
cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leeste-
kens vinden en voor een spatie drukt u toets ‘0’. Gebruik 
de toetsen  en  om de cursor te verplaatsen om bijvoor-
beeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. 
Gebruik de Aan/Uit/Einde-toets om karakters te wissen.

Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt 
linksboven weergegeven, hierachter staat het aantal 
berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt een lang 
SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-
berichten. 
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Als een bericht wordt verstuurd waarbij dit cijfer ‘3’ is, 
worden de kosten voor drie SMS-berichten in rekening 
gebracht.

Gebruik de linker softtoets om uw bericht klaar te maken 
om te verzenden, hier vind u ook de geavanceerde opties.

Met deze opties kunt u het nieuwe SMS-bericht op de 
volgende maniereren aanpassen:

Stuur: Hiermee verzend u het bericht nadat u een num-
mer heeft ingevuld. Met de optie ‘Zoek’ kunt u een contact 
kiezen uit uw contactlijst.

Contactgegeven: Hiermee kan een nummer uit het 
telefoonboek gekozen worden en in het bericht worden 
gezet.

Opslaan als concept: Hiermee slaat u het bericht op. U 
kunt dit bericht lezen of versturen door de optie ‘Con-
cepten’ te kiezen in het SMS-menu.

Stop: Om te stoppen met het schrijven van een SMS.
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6.2  Berichten lezen:
Zodra er een nieuw bericht wordt ontvangen klinkt de 
berichttoon en wordt er een SMS-icoon weergegeven.

Druk op de verbindingstoets om het nieuwe bericht di-
rect te lezen, of op Aan/Uit/Einde-toets om terug te gaan 
naar het hoofdscherm.

Bij Ontvangen kunt u alle binnengekomen berichten 
vinden. Gebruik bij het lezen de navigatietoets om de 
tekst te scrollen.

6.3  Uitgaande berichten (Mislukt, Concepten en Ver-
zonden):
Bij Mislukt staan alle berichten waarvan een foutmel-
ding is teruggekomen waardoor het verzenden niet is 
gelukt (bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bereik is of)

In verzonden berichten staan alle berichten die zijn ver-
stuurd en bewaard.

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Con-
cept opslaan] heeft bewaard.
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6.4  Opties bij lezen van bericht
Nadat u een bericht gelezen heeft kunt u met de softtoets 
[Opties] de volgende functies uitvoeren:

Wis: Om het bericht te verwijderen.

Antwoord: Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (En-
kel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen 
bericht in een nieuw bericht.
Oproep: Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Of 
de ontvanger bij verzonden berichten)

Nummer opslaan: Om de afzender of ontvanger van het 
bericht op te slaan in uw contactlijst.

6.5 Instellingen
Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen 
van berichten in te stellen.
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7 CONTACTEN
U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het in-
terne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De 
grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon 
is 300 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart 
is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

7.1  Contacten inzien:
Met de omhoog en omlaag-toets kunt u alle contacten 
die u opgeslagen heeft bekijken. Met links en rechts 
kunt u wisselen tussen losse contacten of gesorteerd 
per groep. Met de verbindingstoets kunt u een geko-
zen contact bellen. Door op de middelste knop van de 
navigatie-toets te drukken kunt u deze bewerken.
Door op de linker softtoets te drukken krijgt u de vol-
gende opties te zien voor het geselecteerde contact. 

Nieuw: Voeg een nieuw contact toe

Schrijf bericht: Met deze opties opent u direct het 
scherm voor een nieuw bericht. Het gekozen contact 
zal als ontvanger ingesteld staan.

Wis: Hiermee wist u het contact uit het telefoonboek.



Wis via markeren: Hiermee verwijdert u meerdere con-
tacten tegelijk uit het telefoonboek.

Kopiëren: Bewaar het contact op de SIM of juist op de 
telefoon.

Blokkeren: Met deze optie kunt u oproepen van dit 
contact blokkeren. U kunt de nummers van de bloklijst 
verwijderen in de veiligheidsinstellingen. 

7.2 Nieuw contact:
Met de optie [Nieuw] kunt u een nieuw contact aan-
maken. Met het toetsenbord kan het nummer en een 
naam worden ingevoerd. Bij het invoeren van de 
naam kunt u met toets # wisselen tussen grote let-
ters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u 
speciale karakters en leestekens vinden en voor een 
spatie druk u toets 0.

7.3 Overig:
Snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld 
worden voor de toetsen 2-9, * en #. Als deze functie is 
ingeschakeld, zal dit direct opgebeld worden wanneer 
de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.
Geheugenstatus: Hier ziet u hoeveel geheugen er 
gebruikt wordt en over is.
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8  OPROEPEN
De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste 
oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist).

8.1  Gesprekgeschiedenis inzien:
Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die 
u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die 
u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit 
weergegeven op het stand-by scherm.
Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen 
uitvoeren:

Oproep: Bel het contact van deze oproep
Detail: Bekijk details van de oproep
Stuur bericht: Start een nieuw bericht, waarbij het 
contact van deze oproep automatisch is ingevuld als 
ontvanger.
Toevoegen aan contacten: Om het contact op te 
slaan in het geheugen. 
Blokkeren: Met deze optie kunt u oproepen van dit 
contact blokkeren. U kunt de nummers van de bloklijst 
verwijderen in de veiligheidsinstellingen.
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Wis: Verwijder deze oproep uit de gesprekgeschiede-
nis.

8.2 Wis alles:
Hiermee kunt u met een enkele handeling de hele 
oproepgeschiedenis wissen, of enkel de gemiste op-
roepen, ontvangen oproepen of uitgaande oproepen.

8.3 Gesprekstimer:
Hier heeft u een overzicht van alle gesprekstijden. 
U vind hier de tijden van uw laatste gesprek, alle 
uitgaande gesprekken sinds de laatste keer dat de ti-
mers gewist zijn of alle inkomende gesprekken sinds 
de laatste keer dat de timers gewist zijn. Met de optie 
Reset kunt u alle gesprektijden terug naar nul zetten.



30

9 MEDIA
Hier vind u functies om illustraties te bekijken en me-
moberichten op te nemen en terug te spelen 

9.1 Fototoestel
Hiermee kunt u foto’s maken. Met verbindingstoets 
kunt u een foto maken, bekijken en daarna opslaan. 
Met de OK-toets kunt u ook de volgende opties in-
stellen:

Camera-instellingen: Hier kunt u een sluitergeluid 
bepalen, de belichting aanpassen, contrast aanpas-
sen, antiflikkering instellen, een vertraging instellen 
tussen het drukken van de knop en het nemen van 
de foto (ook in te stellen met toets ‘6) en kiezen extra 
foto’s te maken binnen een seconde (ook in te stellen 
met toets ‘7’).

Foto-instellingen: Hier stelt u de afmeting (resolutie) 
van de illustratie in (ook in te stellen met toets ‘1’) en 
stelt de beeldkwaliteit in (ook in te stellen met toets 
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‘2’). Een hogere afmeting en beeldkwaliteit zorgt voor 
een mooiere afbeelding, maar gebruikt meer geheu-
gen.

Witbalans: Hier stelt u in hoe de camera om moet 
gaan met verschillende kleuren licht. (ook in te stel-
len met toets ‘4’)

Scénestand: Hier kunt u instellen over te gaan op 
nachtmodus, indien foto’s te donker zijn.

Effectinstellingen: Hier vindt u diverse kleuraanpas-
singen die u kunt toepassen op de foto’s voor verschil-
lende visuele effecten.

Opslag: Hier kunt u bepalen of de foto’s standaard 
op het telefoongeheugen of de SD-kaart worden 
opgeslagen.

9.2 Afbeelding
Bekijk uw gemaakte foto’s en illustraties. U kunt bij 
iedere afbeelding de volgende opties uitvoeren: 
• Toon: Toon deze afbeelding
• Zend: Verstuur deze afbeelding via een MMS-
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bericht of via Bluetooth® draadloze technologie.
• Gebruiken als: Om de afbeelding te gebruiken als 

achtergrond.
• Hernoemen: om de afbeelding een andere naam 

te geven.
• Wissen: om de afbeelding te wissen.
• Alle bestanden wissen: om alle afbeeldingen te 

verwijderen
• Opslag: Om te bepalen welk geheugen (telefoonge-

heugen of SD-kaart) moet worden gelezen.
• Beeldinformatie: Toont extra informatie. 

9.3 Videocamera:
U kunt hier videobeelden opnemen met de telefoon. 
De besturing van de videocamera is vrijwel gelijk aan 
de fotocamera, zie hiervoor hoofdstuk 9.2.

9.4 Audio:
U kunt hier videobeelden afspelen die met de tele-
foon gemaakt zijn of gedownload zijn via Bluetooth® 
draadloze technologie.

9.5 Videospeler:
U kunt hier videobeelden afspelen die met de tele-
foon gemaakt zijn of gedownload zijn via Bluetooth®
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10   RADIO
Met deze optie kunt u radiosignalen ontvangen.

U kunt met * en # het volume van de radio bepalen. 
Kies een kanaal met de omhoog en omlaag toets.

De overige opties kunt u instellen met het optiemenu. 
Hiermee kunt u naar de vorige of volgende zender zoe-
ken, de frequentie handmatig ingeven of de huidige zen-
der opslaan onder een van de cijfertoetsen.

Terwijl de FM-radio aanstaat, kunt u geen gebruik maken 
van de andere opties van de telefoon. Wel kunt u een bin-
nenkomende oproep ontvangen en aannemen. De radio 
stopt automatisch wanneer een oproep wordt aangeno-
men. 
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11   ALARM

Met deze functie kunt u tot 3 verschillende wektijden 
instellen.

U kunt iedere wekker apart aan of uitzetten, bepalen 
of het alarm eenmalig, dagelijks of op wekelijks moet 
afgaan en de beltoon bepalen.
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12  GEREEDSCHAP
Hier vind u diverse handige functies, waaronder een 
rekenmachine, kalender, wekker, takenlijst, eenheid-
conversie, valutaconversie en een stopwatch. 

12.1 Bestandslijst:
Met deze functie kunt u alle gegevens inzien in de 
telefoon of op de SD-kaart.

Hier kunt u bestanden wissen, of zelfs het telefoon-
geheugen of de SD-kaart formatteren. Met format-
teren verwijdert u alle data zoals audio -en videobe-
standen.

12.2 Rekenmachine:
Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine 
op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te 
voeren, en gebruik de navigatie toets om te kiezen 
tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldi-
gen. Met * kunt u een decimaal neerzetten, druk op 
de softtoets [OK] voor de uitkomst.
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12.3 Geluidsopname:
Hier kunt u, door op de verbindingstoets te drukken, 
een geluidsopname starten. Bij instellingen in het 
menu [OK] bepaalt u het bestandtype en de geluids-
kwaliteit - verder kunt u kiezen op te nemen achter 
de opname binnen een bestaand bestand door via 
[Lijst] een bestaand bestand te openen en af te spe-
len, of een nieuw bestand te maken.
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13 KALENDER:
Met deze functie heeft u altijd een kalender bij u. U kunt 
door de dagen bladeren met de omhoog en omlaag 
toets, met de toetsen # en  kunt u door de maanden 
bladeren. 
Via de softoets [Opties] kunt u meer gegevens inzien en 
toevoegen:

Taken: Bekijk alle ingeprogrammeerde taken. Hier kunt 
u ook taken instellen zoals afspraken of verjaardagen. 
Deze worden ook getoond in de kalender. U kunt een 
taak toevoegen met de optie [Taak toevoegen].

U kunt nu onderwerp en de datum toevoegen met het 
toetsenbord. Met de omhoog en omlaag toets kunt 
u tussen velden wisselen naar Tijd, Beltoon en Type 
herhaling (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, 
jaarlijks).



Na het inprogrammeren van de eerste taak, heeft u 
via [Opties] de volgende mogelijkheden:

Toon: Bekijk de geselecteerde taak.
Bewerken: Pas de geselecteerde taak aan.
Taak toevoegen: Voeg een nieuwe taak toe aan de 
lijst.
Wis: Om de geselecteerde taak te verwijderen.

Naar datum springen: Om met het toetsenbord aan 
te geven welke datum getoond moet worden.

Ga naar vandaag: Toon de datum van vandaag.

38
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14  INSTELLEN
Met dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens in-
stellen:

14.1 Oproepinstellingen
• Doorschakelen: Bepaal in welke situaties binnenkomen-

de gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten 
worden naar voicemail of een ander nummer. 

• Oproep in wacht: Bepaal of u het toestaat dat, tij-
dens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan 
komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze 
oproep aannemen en evt. bij uw huidige gesprek bij-
schakelen (conferentie).

• Oproep blokkeren: Bepaal hier in welke situaties 
zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden 
toegestaan.

• Stuur nummer: Bepaal of uw telefoonnummer wordt 
weergegeven bij degene die u een bericht stuurt of 
belt.

• Overig:
• Gespreksduur-alarm: Bepaal hier of na bepaalde 

tijd in een gesprek een toon moet klinken. 
• Auto-herhaal: Bepaal hier of bij een mislukte oproep 
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automatisch opnieuw een verbinding moet wor-
den gestart.

• Gesprekken opnemen: Bepaal of gesprekken 
opgenomen worden (afhankelijk van schijfruimte)

• Gesproken toetsen: Bepaal hier of de toetsen bij 
indrukken moeten worden uitgesproken. 
 

14.2 Telefoon
In het menu tijd en datum kunt u de huidige tijd en 
datum instellen en bepalen hoe deze moet worden 
weergegeven bij indeling. Verder kunt u hier de taal 
van het menu bepalen, tijden instellen voor in en 
uitschakelen en alle instellingen herstellen.

14.3 Weergave
U kunt hier de weergave (achtergrond) van de tele-
foon en de schermverlichting en helderheid bepalen.

14.4 Veiligheid
Hier bepaalt u of de telefoon om de PIN-code moet 
vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier 
de code wijzigen. 



SIM-lock / PIN:
De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart 
beschermt tegen onrechtmatig gebruik.

Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet 
heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie 
van uw SIM-kaart.

PUK: 
Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet 
u de PUK-code invoeren. Deze code staat door-
gaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

14.5 Profiel
Via de profielen kunt u, door deze om te schakelen 
afhankelijk van de situatie, het belvolume, trilstand, 
bel - en attentietonen aanpassen.

Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte 
situaties gereed (Normaal, Stil, Trillen, Lage beltoon , 
Luide toon en Driving mode).
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14.6 Verbindingen:
Hier vind u verschillende netwerk-afhankelijke opties. 
De werking van deze functies is afhankelijk van uw net-
werk en abonnement. Ook kunt u hier handmatig een 
netwerk kiezen.

15 VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Deze is te downloaden van onze site:
http://DOC.hesdo.com/Outdoor-DOC.pdf

16  SPECIFICATIES
Netwerk:   GSM900     /    DSC1800
SAR:     0,491W/kg  /   0.626W/kg
Afmetingen:  92 x 54 x 19 cm
Accu:     Li-Ion, 3.7V 500mAh
Stand-by tijd: tot 120 uur (Afhankelijk van netwerk)
Spreektijd:   tot 3 uur (Afhankelijk van gebruik)
GPRS:    Class B, multislot 12
SD-kaart:    Max. 32GB SDHC carte
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17  GARANTIE
Op deze mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 
maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die 
periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door 
materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteinde-
lijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan 
eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen 
uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of 
de serviceafdeling op telefoonnummer (+31) (0) 736411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve 
aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu’s, ge-
bruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlo-
zing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, 
blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen 
en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het ap-
paraat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat 
niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. 
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele 
gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele 
aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van 
het product.
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