Wij feliciteren u met de aanschaf van uw »vegas« mobiele telefoon. U heeft daarbij gekozen voor een modern en betrouwbaar apparaat. Lees deze
bedieningshandleiding met aandacht door, om het apparaat goed in gebruik te kunnen nemen en met alle mogelijkheden van het toestel vertrouwd
te raken.
Standaard omvang van de levering
Controleert u of alle hieronder opgesomde onderdelen erbij zitten:
- Mobiele telefoon »vegas«
- Laadsnoer
- Tafeloplader
- 1x accu Li-lon 3.7V/ 1000mAh
- Headset
- Draaglus
- Beknopte handleiding
- Bedieningshandleiding
- Garantiekaart
Als er onderdelen mochten ontbreken, wend u zich dan s.v.p. tot de vakhandelaar of rechtstreeks
tot de producent.
1 Bedieningselementen
Toets

Functie
- Oproep aannemen
- Nummer kiezen
- Lijst van oproepen tonen
- Telefoon aan- of uitzetten
- Actuele actie afbreken
- Gesprek beëindigen of weigeren
- In standby:
-> Bericht schrijven
- In standby:
-> Kalender
- In de menu´s navigeren
Menutoetsen „Softkeys“

M1

M2

A
B
C

Doorkiestoetsen
Lang drukken om te verbinden met
Telefoonbeantwoorder/Mobilbox

1
2

M3

9

W
X

Y
Z

Telefoonnummers en namen invoeren
of bericht (SMS) schrijven.

*

- Bij mededelingen (SMS): Speciale tekens
(, . ? ; : ! “ ´ @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] % = / # * $ § ...)

#

- Bij mededelingen (SMS): Switchen tussen kapitale
en kleine letters en cijfers.

- Bij mededelingen (SMS): Spaties

0

USB-contact
Headset−contact
Regeling geluidssterkte
- Weergave geluidssterkte regelen
- Zaklantaarn

V+

V-

T

- Geluidsinstelling
- Versterkertoets

SOS

AMP

Alarmoproepschakelaar:
Alarmoproep (SOS) activeren

Veiligheidsinstructies
Mobiele telefoon in ziekenhuizen of in de buurt van medische
				 apparaten uitschakelen. Er moet een minimumafstand van 20 cm
				 in acht worden genomen tussen pacemakers en de ingeschakelde
				 telefoon.
Bestuur nooit gelijktijdig een voertuig terwijl u de mobiele telefoon
				 vasthoudt. Neem de geldende nationale wetten en verkeersvoor				 schriften in acht.
		 Wanneer u zich in het vliegtuig bevindt, moet de mobiele telefoon
				 uitgeschakeld worden.
			In de buurt van benzinestations en andere plaatsen met explosieve
					goederen moet de mobiele telefoon worden uitgeschakeld.
SAR-waarde: de door de EU vastgelegde maximumwaarde bedraagt 2,0 W/
kg. Dit model heeft maximaal <0,246 W/kg.

Gebruiksaanwijzing
sMobiele telefoon »vegas«

2 SIM-kaart erin leggen

Nummerherhaling:
Door te drukken op de
- toets komt u in het menu-item oproeplijsten. Kies nu uit alle oproepen het gewenste nummer uit en start met
de
- toets de oproep.

1. Schuif het accuvakdeksel van de telefoon met lichte druk naar 		
beneden. Licht het accuvakdeksel geheel van de telefoon. Als er 		
een accu in is gelegd, haalt u de accu eruit.
2.		Schuif de SIM-kaarthouder naar beneden en klap de houder naar 		
boven. Leg de SIM-kaart met de gouden contacten naar beneden 		
in de SIM-kaartuitsparing. De SIM-kaarthouder naar beneden klap		pen en naar boven schuiven tot hij inklinkt.
3. Leg de accu erin. Let op de juiste positie van de batterijcontac-		
ten. Leg daarna het accuvakdeksel er weer op en schuif het in de 		
vergrendeling.

4 Accu laden

Laden via het tafeloplaadstation:
				 Steek de stekker van het oplaadsnoer in het contact aan de 		
				 achterkant van het tafeloplaadstation. Plaats nu de telefoon in
				 het oplaadstation om op te laden.
Laden via het Micro-USB-oplaadcontact:
				 SSteek de stekker van het oplaadsnoer in het Micro-USB				 oplaadcontact.
Tijdens het laden: accuweergave op het display loopt
Accu vol:					
accuweergave staat stil
Laad de accu voor het eerste telefoongesprek ten minste 4 uur
op!
5 De symbolen op het display (beeldscherm)
Accuweergave			
Gemiste oproep		
Nieuw bericht		
Beltoon uit			

Signaalsterkte
Wekker ingeschakeld
Oproepomleiding
Hoofdtelefoon

6 De eerste stappen
Druk 3 seconden op de
-toets om de mobiele telefoon in te schakelen. Voor uitschakelen eveneens 3 seconden lang indrukken.
Enkele SIM-kaarten vragen u om het intoetsen van uw PIN-code (Persoonlijk Identificatie-Nummer). Volg de weergegeven aanwijzingen.
- SIM-vergrendeling deactiveren:
In het Menu Instellingen
Veiligheidsinstellingen
		
PIN-opvragen
Uit
In het menu komen:
-Toets indrukken
- Bladeren door de menu-items: met
- Bevestigen: met
- toets

en

Inkomende oproep:
- Opnemen:
-Toets indrukken
- Weigeren:
-Toets indrukken
Gesprek beëindigen:
-Toets indrukken
Kiezen:
Toets via het numeriek toetsenbord het telefoonnummer (incl. lokaal
kengetal met 0) in - met de
-toets het bellen starten.

Zoeken van telefoonboekinvoeren:
- In het hoofdmenu Naam kiezen en het telefoonboek opent:
- Met
en
bladert u door de ingevoerde nummers.
Of:
- U maakt gebruik van het namen zoeken in het menu Telefoonboek
Invoer zoeken: Via het numerieke toetsenbord de
beginletter van de gezochte invoer intoetsen
Opties kiezen
Zoeken kiezen (eventueel met
verder bladeren).
Als de gewenste telefoonboekinvoer wordt Opties kiezen en met Bellen de oproep starten.
Handsfree spreken:
Tijdens een gesprek met de

-Tijdens een gesprek met de .

10 SMS Berichten
SMS (Short Message Service) zijn geschreven korte berichten met
max. 160 tekens.
• SMS schrijven: In het menu Berichten
OK
Kies Bericht schrijven en druk op OK.
De tekstinvoer vindt plaats via het numerieke toetsenbord.
Aan iedere toets zijn meerdere tekens toegekend, die door meerdere keren drukken verschijnen. (b.v (z.B. 2x 4 , 1x 2 , 3x 5
3x 5 , 3x 6 voor Hallo).
G
H
I

J
K
L

1:
2:
3:
4:

A
B
C

J
K
L

M
N
O

. , ! ? ´ “ @ : 1		
a b c 2 ä æ â á		
d e f 3 é è ê		
g h i 4 ì í î ï			

5: j k l 5 £:
9: w x y z 9 ý þ
6: m n o 6 ö Ø ó		0: Leerzeichen; 0
7: p q r s 7 ß $
Sonderzeichen: , . ? ; : !
8: t u v 8 ü ù ú		“ ` @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

Door te drukken op de # - toets switcht u tussen de invoermethoden:
- ABC -> alleen GROOT - abc -> alleen klein -123 -> cijers

7 Toetsen voor verkort kiezen M1, M2, M3
Met een druk op de knop een opgeslagen nummer kiezen. Op de
toetsen M1, M2 en M3 kunt u als volgt belangrijke contacten opslaan:
In het menu Instellingen
Verkort kiezen
Nummer instellen
de gewenste M-toets kiezen en met Optie
Bewerken
het gewenste telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen en met OK
bevestigen.
Pas op: De naam moet daarvoor in het telefoonboek opgeslagen
zijn, het opslaan van een nieuwe invoer rechtstreeks op de verkortkiezentoets is niet mogelijk.
In het menu naar Instellingen
Verkort kiezen
Verkort
kiezen instellen de verkort-kiezen toetsen activeren.

• SMS zenden: Druk op Opties en kies Afgesloten. Kies een afzen		
doptie door te drukken op OK.
Nummer intoetsen of met Zoeken uit het telefoonboek kiezen, 		
naar de gewenste ontvanger bladeren en met OK kiezen. Met OK 		
het SMS-bericht verzenden.
• SMS ontvangen: Een kort geluidssignaal en een melding op het
display informeert u over een nieuwe, binnengekomen SMS. Met
OK kunt u het bericht meteen lezen of via het menu in
Berichten
Ontvangen SMS in de lijst van reeds ontvangen
berichten inzien.

8 Telefoonboek
Naam en nummer opslaan (altijd met internationaal kengetal, b.v.
+49 voor Duitsland). In het menu Telefoonboek
vindt u de volgende menu-items: Contact zoeken, Nieuw contact toevoegen, Alle
kopiëren, Wissen, Belgroep, Extra nummer, Instellingen.

11 Verdere functies en instellingen
•			
Geluidloos: Druk 3 seconden op de # - toets.
• Geluidsinstellingen : Gebruikersprofielen
Opties
Instellin-		
gen
Geluidsinstellingen
Hier wijzigt u de beltonen.
• Netkeuze: Menu Instellingen
Netwerkinstellingen
			
Netkeuze: automatisch of handmatig.
• Opvragen PIN: Menu Instellingen
Veiligheidsinstellingen 		
SIM-vergrendeling: Aan/Uits.
• Rekenmachine: Menu apparaten
Rekenmachine.
• Wekker: Menu apparaten
Alarm.

9 Alarmoproepfunctie
In het menu Instellingen
SOS
SOS nummer met OK het
nummer in de gewenste volgorde invoeren en met OK bevestigen. Er
kunnen 6 nummers worden opgeslagen. De SOS alarmoproep begint met het eerste nummer.
In het menu Instellingen
SOS
SOS Mededelingen
met OK het alarmoproepbericht invoeren en met Opslaan de invoer
bewaren.
Aan alle opgeslagen nummers wordt het SOS-bericht verzonden en
daarna wordt de lijst achtereenvolgens, te beginnen met het eerste
nummer in de lijst, gebeld tot een oproep wordt opgenomen.
Pas op: Als u alarmoproepnummers als ambulance, politie, brandweer etc. als alarmoproepnummer wilt opslaan, moet u dat vooraf
met de betreffende instelling afspreken. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel ontstaande kosten, als u per vergissing belt.

12 Vaak gestelde vragen:
• Op het beelscherm verschijnt „SIM-card plaatsen!“: Controleer
de insteekrichting van de SIM-card. (gouden chip naar beneden)
• Een oproep is mislukt: Controleer nogmaals of het gekozen telefoon
nummer en kengetal correct zijn. (Kengetal ingevoerd?)
• Het scherm van de mobiele telefoon is leeg/zwart: De telefoon
bevindt zich in de modus Energiebesparing: willekeurige toets in-		
drukken.
Óf: De telefoon is uitgeschakeld.
- toets 3 seconden lang in-		
druk ken om de telefoon aan te zeten.
• De mobiele telefoon reageert niet: Batterij verwijderen, terugplaatsenen toestel aanzetten. Als er nog steeds geen reactie is, neem
dan contact op met uw vakhandelaar.
• De oplaadprocedure start niet: Dit kan enkele minuten duren. Als
er na meer dan 10 minuten geen reactie is, neem dan contact op
met het Servicecenter.

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur
			(toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere
			Europese landen met een eigen inzamelsysteem voor zulke
apparaten). Het symbool op het product en de verpakking wijst erop
dat dit product niet als normaal huisafval mag worden behandeld
maar op een verzamelpunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch moet worden afgegeven.
Door uw bijdrage tot de correcte verwijdering van dit product, beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Milieu
en gezondheid worden door foute verwijdering in gevaar gebracht.
Materiaalrecyclage helpt het verbruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recyclage van dit product krijgt u bij uw
gemeente, de communale afvalverwijderingsbedrijven of in de zaak
waar u dit product heeft gekocht.

			Accu
			De meegeleverde accu kan worden gereycled.
			Lever de accu in als KCA bij de chemokar of bij winkels waar
			deze accu ook wordt verkocht. Lever alleen lege accu’s in om
			de bescherming van het milieu te garanderen.

Technische gegevens
Standaard:				
GSM 900, 1800, 1900 MHz Triband
Accu: 									
Model: BL-5C 3.7V, 1000 mAh
Afmetingen:
58 x 97 x 23 mm
Stand-by-tijd: 		
max. 250h
Gewicht: 					
102 g incl. Accu		
Max. gesprekstijd:
max. 180 min
Display:								
5,08 cm (2‘‘) kleur, resolutie 176 x 220
SMS:										
Standaard SMS
Toegestane omgevingstemperatuur: 			
-10°C t/m 40°C
Toegestane relatieve
luchtvochtigheid:		
30% t/m 75%

							
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen:
- 2002/95/EG RoHS-Richtlijn
- 2002/96/EG WEEE-Richtlijn
- 1999/5/EG R&TTE-Richtlijn
- 2004/108/EG EMC-Richtlijn
- 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn
De conformiteit met de voornoemde richtlijnen wordt bevestigd door
het CE-teken op het apparaat.
CE-conformiteitsverklaringen staan on-line ter beschikking onder
www.humantechnik.com.
Technische wijzigingen voorbehouden.

