De SIM-kaart en de batterij installeren

Scherminformatie

Onderdelen van de telefoon

Pictogrammen

De SIM-kaart installeren

KG130 Gebruikershandleiding
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Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u
een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw
abonnement zoals uw PIN-code, optionele services
en dergelijke.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de mobiele
telefoon gaat bedienen. Bewaar de handleiding voor toekomstig
gebruik.
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Open de batterijklep
Plaats uw SIM-kaart
Sluit de batterijklep
Laad de batterij op

Tekst en afbeeldingen

Oortelefoon

Belangrijk!
]

Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak
op een product staat, betekent dit dat het product valt
onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden
meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten
worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door
de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude
toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt
gekocht.

Illustraties

De SIM-in-SIM-kaart en de contactpunten
kunnen gemakkelijk beschadigd raken door
krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met
de kaart om en wees voorzichtig bij het
plaatsen en verwijderen ervan.Houd SIMkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

LCD-scherm

t-zones
Favorites

Schermpictogrammen
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: Verzendtoets
U kunt een telefoonnummer kiezen
en oproepen beantwoorden.

Alfanumerieke toetsen
Met deze toetsen kunt u in de
stand-bymodus een nummer kiezen en in
de bewerkingsmodus cijfers, letters en
andere tekens invoeren.
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Geeft aan hoe sterk het netwerksignaal is.
U kunt GPRS-service gebruiken.
Geeft aan dat u gebruik maakt van een roamingdienst.
Lijn 1/2 is in gebruik voor uitgaande oproepen.
Geeft aan dat de alarmklok is ingesteld en actief is.
Geeft de status van de batterij aan.
Duidt het ontvangstbewijs van een bericht aan.
U hebt een spraakbericht ontvangen.

: Einde-/Aan-uit-toets:
Hiermee kunt u de telefoon in- en
uitschakelen, oproepen beëindigen en
terugkeren naar de stand-bymodus.

: Navigatietoetsen

Geeft aan dat de telefoon toegang zoekt tot de Pservic.
U kunt uw agenda bekijken.
Alleen trillen.
Profiel Normaal actief.
Buiten menu in profiel.
Stil menu in profiel.
Hoofdtelefoon menu in profiel.
U kunt een oproep doorschakelen.

Gebruiken voor snelle toegang tot
telefoonfuncties.

Laad de batterij volledig op voordat u deze voor
het eerst gebruikt.

P/N: MMBB0242401(1.0) G

Telefoon aan- en uitzetten
1. Houd de
[Einde]-toets ingedrukt totdat de telefoon wordt ingeschakeld.
2. Als u de telefoon wilt uitschakelen, houdt u de
[Einde]-toets ingedrukt totdat de Uit-afbeelding wordt
weergegeven.

Een oproep verrichten

Softkeys

pictogram of icoontje dat op het scherm kan verschijnen.
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Camera
Menu

Elk van deze toetsen heeft de functie die op
het scherm erboven is aangegeven.

Op het scherm worden verschillende pictogrammen weergegeven. Hieronder vindt u een schrijving van elk

SIM

1

softkey

Selecteren van functies en opties

Tekst invoeren

De toon instellen

Uw telefoon biedt tal van functies waarmee u het toestel kunt afstemmen op uw wensen. Deze functies zijn
ondergebracht in menu’s en submenu’s die toegankelijk zijn via de twee softkeys
De tekst onder aan het scherm, direct boven de softkeys, geeft aan welke functie de toetsen op dat moment
vervullen.

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenbord. Om bijvoorbeeld namen op te slaan in
het Telefoonboek, een bericht te schrijven, een persoonlijke welkomsttekst op te stellen of afspraken in de
agenda te zetten, moet u tekst invoeren.

Beltoon

1. Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer.
2. Druk op de verzendtoets
om het nummer dat wordt weergegeven te bellen.
3. U kunt ophangen door op de toets
te drukken.

Internationaal bellen
1. Houd de toets
ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken ‘+’ kunt u
vervangen door de internationale toegangscode.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op
om het nummer te bellen.

Camera

t-zones

T9-invoermodus

› Als u het belsignaal wilt instellen op trillen, selecteert u de modus Alleen trilfunctie of houdt u de linker

ABC-invoermodus

Tonen en volumes voor beltonen, toetsenbord en berichten

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier
keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

U kunt tonen en volumes instellen voor beltonen, toetsenbord en berichten.
U kunt het geluid kiezen dat klinkt wanneer een toets wordt ingedrukt en u kunt het volume hiervoor
aanpassen.
[Menu - Profielen - Personaliseren]

Een oproep uit het telefoonboek plaatsen

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren.

U kunt de namen en nummers die u regelmatig belt op de SIM kaart of het telefoongeheugen opslaan. U kunt
een oproep plaatsen door simpelweg de gewenste persoon op te zoeken in het telefoonboek en op de
toets te drukken. De
toets kan als sneltoets voor het telefoonboek gebruikt worden in de inactieve modus.

Symboolmodus
Met deze modus kunt u speciale tekens invoeren door kort op de toets

Druk op de linker softkey
om de camera te activeren

1. Als de telefoon overgaat en het telefoonpictogram op het scherm knippert, drukt u op de toets
[Verzenden] of op de linker softkey om de oproep aan te nemen.
2. Beëindig het gesprek door de telefoon te sluiten of door op de toets
te drukken.

Tip

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets
zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een
ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden

123-invoermodus (numerieke modus)

Een oproep beantwoorden

1. Druk op de OK-toets en selecteer [Profielen] met behulp van de navigatietoetsen voor omhoog/omlaag.
2. Selecteer [Personaliseren] en kies het beltoonmenu.
3. Druk via de linker softkey op [OK] en stel de gewenste beltoon in.

navigatietoets ingedrukt.

te drukken.

Druk op de rechter softkey
om toegang te krijgen tot
t-zones

Opmerking
]

Nadat het gesprek is geëindigd, keert de telefoon terug naar de stand-bymodus.

Menuoverzicht
]

Het menu in deze telefoon kan op twee manieren worden weergegeven: in rasterweergave en in lijstweergave.Houd
wel in gedachten dat de menunummering per weergave verschillend is.Standaard is op de telefoon de rasterweergave
ingesteld. Om die reden zijn alle menunummers in deze handleiding volgens de rasterweergave.

1. t-zones
1.1 Startpagina
1.2 Favorieten
1.3 Ga naar URL
1.4 Geschiedenis
1.5 Opgeslagen pagina's
1.6 Instellingen
1.7 Informatie

2. Oproep-info
2.1 Alle oproepen
2.2 Gemiste oproepen
2.3 Gekozen oproepen
2.4 Ontvangen oproepen
2.5 Oproepduur
2.6 Oproepkosten
2.7 Gegevensinformatie

3. Extra
3.1 Alarmklok
3.2 Kalender
3.3 Calculator
3.4 Memo
3.5 Stopwatch
3.6 Eenheden omrekenen
3.7 Wereldtijd
3.8 SIM-instellingen

4. Multimedia
4.1 Camera
4.2 Spraakrecorder

5. Berichten
5.1 Nieuw bericht
5.2 Inbox
5.3 Concepten
5.4 Outbox
5.5 Verzonden
5.6 Voicemail bellen
5.7 Info berichten
5.8 Sjablonen
5.9 Berichtinstellingen

6. Mjin bestanden
6.1 Afbeeldingen
6.2 Geluiden
6.3 Overige
6.4 Ontspanning

7. Instellingen
7.1 Tijd & datum
7.2 Taal
7.3 Weergeven
7.4 Netwerk

7.5 Oproepinstellingen
7.6 Security
7.7 Vliegtuigmodus
7.8 Energie besparen
7.9 Reset
7.0 Geheugenstatus

8. Contactpersonen
8.1 Zoeken
8.2 Nieuw toevoegen
8.3 Snelkiezen
8.4 Bellergroepen
8.5 Alles kopiëren
8.6 Alles verwijderen
8.7 Instellingen
8.8 Informatie
9. Profiel
9.1 Normaal
9.2 Stil
9.3 Alleen trillen
9.4 Buiten
9.5 Hoofdtelefoon

Beknopt overzicht

Extra Menu 3(vervolg)

Berichten Menu 5

In dit gedeelte vindt u een korte uitleg bij de verschillende functies van de telefoon..

Eenheden
omrekenen

Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een
andere eenheidsmaat naar keuze.

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service)en MMS(Multimedia
Message Service)
Nieuw bericht

Wereldtijd

U kunt de huidige GMT-tijd bekijken en u kunt zien hoe laat het is in
grote steden over de hele wereld, met behulp van de linker en rechter
navigatietoets.

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service), voicemail en serviceberichten van het
netwerk.

Via de SIM-kaart kan uw serviceprovider speciale toepassingen leveren,
zoals die voor thuisbankieren, handelen in aandelen enz.

Inbox

U wordt gewaarschuwd als u nieuwe berichten hebt ontvangen.

SIM-instellingen

Concepten

In dit menu wordt de vooraf ingestelde multimedia berichtenlijst

Outbox

Met dit menu kunt u het bericht weergeven dat nog moet worden
verzonden of dat niet kon worden verzonden.

Met deze toepassing kunt u foto's maken.U kunt foto's maken in een
door u gewenst formaat en ze gebruiken als foto's van contactpersonen,
voor het basisscherm en voor algemenere doeleinden.Foto's die u hebt
gemaakt, kunt u verzenden als multimediabericht of per .

Verzonden

Met dit menu kunt u de berichten weergeven die al zijn verzonden. U
kunt de inhoud van het bericht en de tijd waarop het is verzonden,
bekijken.

› Druk op de toets Menu

Voicemail bellen

Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien
ondersteund door uw netwerkexploitant).

Info berichten

Infoberichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het
netwerk.

Sjablonen

Er bevinden zich vooraf gedefinieerde berichten in de lijst. U kunt het
tekstsjabloon weergeven en bewerken of een nieuwe tekstsjabloon
maken.

t-zones

Menu 1

t-zones voorziet u van informatie zoals nieuws, weersvoorspelling, informatie over sport en
verkeer wanneer u maar wilt. Daarbij biedt t-zones u superieure multimedia services zoals de
nieuwste muziek, ringtones, wallpapers en games om te downloaden.

Oproep-info Menu 2
Als uw netwerkexploitant Caller Line Identification (CLI) ondersteunt, kunt u een overzicht opvragen van
gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met
de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt timers ook weergeven, evenals de kosten.

Multimedia
Camera

Extra Menu 3
Alarmklok

Via dit menu kunt u tot vijf alarmen instellen voor specifieke tijdstippen.

Kalender

Als u dit menu opent, wordt een agenda weergegeven.

Calculator

Met de calculator in uw telefoon kunt u eenvoudige berekeningen
uitvoeren: Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen en Delen.

Memo

Hier kunt u uw eigen memo's opslaan.

Stopwatch

Met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.

Menu 4

, blader naar Multimedia en selecteer deze optie.
Selecteer Camera. Het scherm verandert in de zoeker.

› Richt de camera op het onderwerp dat u wilt vastleggen en druk op
› Als u het beeld wilt opslaan, drukt u op .
Spraakrecorder

U kunt spraakmemo's in het menu Spraakrecorder opnemen.

.

Berichtinstellingen In dit menu kunt u de functies van uw netwerkserviceprovider instellen.

Mijn bestanden

Instelling Menu 7 (vervolg)

Menu 6

U kunt de volgende menu's naar wens instellen.

› Automatische toetsenvergrendeling: met dit menu kunt u de tijd van de

Afbeeldingen

Hiermee geeft u een lijst met beeldbestanden weer.

Geluiden

Hiermee geeft u een lijst met geluidsbestanden weer.

Overige

Ontspanning

› Telefoonvergrendeling: u kunt een beveiligingscode instellen om onbevoegd

Hier kunnen alle bestandstypen worden opgeslagen.Deze map wordt
meestal gebruikt om bestanden van de ene PC naar een andere over te
zetten.

› Oproepblokkering: Met de dienst Blokkeren voorkomt u bepaalde soorten
uitgaande of inkomende oproepen. Voor deze functie hebt u het wachtwoord
nodig voor het blokkeren van oproepen.

Met dit menu kunt u het spelletje dat standaard vooraf op uw telefoon
is geïnstalleerd, beheren.

In dit menu kunt u de datum en tijd op het toestel instellen.

Taal

In dit menu kunt u de taal voor het scherm wijzigen.

Weergeven

U kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen.

Netwerk

Het netwerk waarin u wordt geregistreerd, kan automatisch of
handmatig worden gekozen. Standaard staat deze functie op het toestel
ingesteld op Automatisch.

› Vast oproepnummer (afhankelijk van SIM): U kunt uw uitgaande oproepen
beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beschermd
door uw PIN2- code. Als u na het inschakelen van deze service nummers wilt
instellen waarnaar kan worden gebeld, dient u deze nummers aan de
contactpersonen toe te voegen nadat u een vast oproepnummer hebt
ingeschakeld.

› Codes wijzigen: PIN is een afkorting van Personal Identification Number en

het telefoonnummer in te voeren.

In dit menu kunt u de beveiliging van de telefoon regelen.
› Pin-code vragen: In dit menu kunt u instellen dat er bij het inschakelen
van de telefoon wordt gevraagd om de PIN-code van uw SIM-kaart.

Vliegtuigmodus

Als deze optie wordt ingeschakeld, wordt de verbinding tussen de telefoon en het
netwerk verbroken.

Energie besparen

Deze functie bespaart stroom door de achtergrondverlichting op maximaal 40% te
houden.

Reset

U kunt het toestel instellen op de standaardconfiguratie. Voor deze functie hebt u
de Beveiligingscode nodig.

Geheugenstatus

U kunt de vrije geheugencapaciteit controleren.

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn.
Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Waarschuwing

Nieuw toevoegen

Met deze functie kunt u een telefoonboekvermelding toevoegen.

Snelkiezen

Wijs contactpersonen toe aan de toetsen

Bellergroepen

U kunt maximaal 7 groepen toevoegen met daarin tot 20 leden per
groep.

Alles kopiëren

U kunt items kopiëren of verplaatsen van het SIM-geheugen naarhet
telefoongeheugen en vice versa.

Onderhoud

Alles verwijderen

Alle items in het SIM- en/of telefoongeheugen worden gewist.

Instellingen

U kunt instellen hoe contactpersonen worden weergegeven.

Waarschuwing! Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit
specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel
doen vervallen

Informatie

› Servicenummer: Toegang tot de lijst met servicenummers van uw

voorkomt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon. U kunt de
volgende toegangscodes wijzigen: PINcode, PIN2-code, Beveiligingscode.

Oproepinstellingen U kunt het gewenste menu voor een oproep instellen door in het menu
Instellingen op
[OK] te drukken.

U kunt in het telefoonboek naar contactpersonen zoeken.
Opmerking: U kunt direct zoeken door de eerste letter van de naam of van

gebruik van uw telefoon tegen te gaan.

Instellingen Menu 7

Security

Zoeken

automatische toetsenvergrendeling instellen.U kunt het toetsenbord activeren door
de volumetoetsen aan de zijkant tweemaal in te drukken.

Tijd & datum

 Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Contactpersonen Menu 8

tot en met

.

provider.

› Eigen nummerlijst: U kunt uw eigen nummer in de SIM-kaart opslaan en
controleren.

› Visitekaartje: Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met
uw naam en een mobiel telefoonnummer.

› Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
› Schakel de telefoon uit in gebieden waar de voorschriften dit van u vragen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, waar
telefoongebruik de medische apparatuur kan beïnvloeden.

› Batterijen dienen volgens de van toepassing zijnde wetgeving te worden weggegooid.

› Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
› Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
› Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzeen, verdunners of alcohol.)

› Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische
strips beïnvloeden.

Profiel Menu 9
In Profielen kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en
bellergroepen.

 Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (vervolg)

 Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (vervolg)

 Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (vervolg)

 Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (vervolg)

Zekering vervangen

Veiligheid op de weg

Vliegtuig

Vervang een gesprongen zekering altijd door een zekering van hetzelfde type of dezelfde grootte. Gebruik
nooit een zekering van een hogere waarde.

Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw
voertuig in de landen waar u rijdt.

Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.

› Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
› Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

› Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
› Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.
› Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een

› Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Blootstelling aan radiogolven

Efficiënt gebruik van de telefoon

Kinderen

Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption
Rate)

Voor een optimale benutting met minimaal stroomverbruik:

› Houd de telefoon net zo vast als elke andere telefoon.

telefoongesprek te gaan voeren.

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat
kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

Elektronische apparaten

Gebied waar ontploffingen plaatsvinden

Alarmnummers

Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties
nadelig beïnvloeden.

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende
voorschiften en regels

Alarmnummers kunt u niet via alle GSM-netwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties
nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor
meer informatie.

› Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te

Mogelijk explosieve atmosfeer

Informatie en onderhoud batterij

Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van
brandstof of chemicaliën.

› U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere

vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak.

batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij
beïnvloedt.

› Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
› Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
› De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
› Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de

Deze mobiele telefoon, mode KG130 is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor blootstelling aan
radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd
om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

› De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven maken gebruik van de maateenheid SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een standaardmethode, waarbij de telefoon in alle
frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

› Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SARniveaus van verschillende modellen LGtelefoons, voldoen
deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

› De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geadviseerde SARlimiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.

› De hoogst gemeten SAR-waarde voor dit type telefoon tijdens tests tegen het oor is 0.514 W/kg (per 10
gram) en wanneer op het lichaam gedragen is 0.426 W/kg (10g).

› Informatie over SAR-waarden voor inwoners van landen/regio’s waar de SAR-limiet wordt gehanteerd zoals
geadviseerd door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 1,6 W/kg gemiddeld per één
(1) gram weefsel (bijvoorbeeld VS, Canada, Australië en Taiwan).

badkamer.

De SIM-kaart en de batterij installeren
De SIM-kaart installeren

Onderdelen van de telefoon

Deze toepassing maakt het mogelijk om een beeldopnames te maken. U kunt een foto maken in
de gekozen resolutie en eventueel gebruiken als foto voor de contacten, achtergrond en voor
meer algemene toepassingen. Eenmaal gemaakt kan een foto verzonden worden via MMS .

Illustraties

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u
een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw
abonnement zoals uw PIN-code, optionele services
en dergelijke.
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Open de batterijklep
Plaats uw SIM-kaart
Sluit de batterijklep
Laad de batterij op

Oortelefoon

Belangrijk!
]

softkey

De SIM-in-SIM-kaart en de contactpunten
kunnen gemakkelijk beschadigd raken door
krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met
de kaart om en wees voorzichtig bij het
plaatsen en verwijderen ervan.Houd SIMkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

LCD scherm

2

Name

Address

Product Details
Product Name

Model Name

Trade Name

Applicable Standards Details

3

: Verzendtoets
U kunt een telefoonnummer
kiezen en oproepen
beantwoorden.
Alfanumerieke toetsen

4

Elk van deze toetsen heeft de functie die op
het scherm erboven is aangegeven.

› Druk op de linker softkey [Camera] en het scherm zal als zoeker fungeren voor de camera.
› Zorg dat u het object dat u wilt fotograferen in beeld heft en druk op de
toets.
› Als u de foto wilt opslaan druk dan op de linker softkey [options] en selecteer Album.

Suppliers Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

SIM

1

Camera

Met deze toetsen kunt u in de
stand-bymodus een nummer kiezen en in
de bewerkingsmodus cijfers, letters en
andere tekens invoeren.

5

Laad de batterij volledig op voordat u deze voor
het eerst gebruikt.

: Einde-/Aan-uit-toets:
Hiermee kunt u de telefoon in- en uitschakelen,
oproepen beëindigen en terugkeren naar de
stand-bymodus.

: Navigatietoetsen
Gebruiken voor snelle toegang tot
telefoonfuncties.
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