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PICTOGRAMMEN

SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen
1

Verwijder de achterklep. Buig of draai de achterklep niet te ver. Als u dit doet,
kan de klep worden beschadigd.

2

Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden
gericht.

3

Duw de SIM- of USIM-kaart in de sleuf tot deze vastklikt.
• Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als een geheugenkaart klem
komt te zitten in de SIM-kaartsleuf, moet deze professioneel worden verwijderd.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet
gebruiken. Jiayu Benelux is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak
veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.

4
5

Plaats de batterij.1
Plaats de achterklep terug.

De batterij opladen
Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een
computer kan ook worden gebruikt om het apparaat op te laden via een USB-kabel.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels geleverd door Jiayu. Bij gebruik van
niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of
dat het apparaat schade oploopt.
• Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en
wordt er een bericht weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld
wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen
voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkapplicaties gebruikt, of
applicaties waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de
batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt
verbroken of er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze
applicaties altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.

Opladen met de oplader
Sluit de USB-kabel aan op de USB-stroomadapter en sluit het uiteinde van de
USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat
veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het
wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen,
functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader
los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij
warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader.
Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet
gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de
oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te
voorkomen dat u energie verspilt.

Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt
besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt,
kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer
het apparaat niet wordt gebruikt.
• Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
• Schakel de Bluetooth-functie uit.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit.
• Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.

Een geheugenkaart plaatsen
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken.
Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn
sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het
apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in
beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens
op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat
plaatst.
• Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is
geformatteerd, wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.

• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap
van de geheugenkaart weergegeven in de map SD-memory card in het interne
geheugen.

Het aanraakscherm gebruiken

• Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische
apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden
beschadigd.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met water. Het
aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water
worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe
voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Vingerbewegingen
Tikken
Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een scherm
toetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het
schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.

Tikken en blijven aanraken
Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties
weer te geven.

Slepen
Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere
locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.

Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte.
Dubbeltik nogmaals om terug te gaan.

Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een
ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of
lijst te scrollen zoals contacten.

Samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een
gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen.

Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het
apparaat. Hierop worden pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en
meer weergegeven. Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u
andere vensters wilt weergeven, scrollt u naar links of rechts.

Een item verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een
ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Een item verwijderen
Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die boven
aan het startscherm wordt weergegeven. Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u
het item los.

Achtergrond instellen
U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als
achtergrond voor het startscherm.
Tik links onderaan op uw telefoon → Achtergrond instellen → volgende
opties:
• Achtergronden: achtergrondafbeeldingen weergeven.
• Galerij: foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of
afbeeldingen weergeven die zijn gedownload van internet.
• Live achtergronden: geanimeerde afbeeldingen weergeven.
Selecteer een afbeelding en tik op Achtergrond.

Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en
informatie verschaffen. Als u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het
widgetvenster toevoegen aan het startscherm.
• Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een
webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

Vergrendeld scherm
Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het
apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch
vergrendeld als het een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. Als u het apparaat wilt
ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u uw
vinger in een willekeurige richting binnen het gedeelte van het
ontgrendelingsscherm in het onderste gedeelte van het scherm.

Applicaties gebruiken
Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot
internetapplicaties.

Een applicatie openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om
de applicatie te openen.

Openen vanuit recent geopende applicaties
Blijf de toets middenin onderaan uw smartphone ingedrukt houden om de lijst met
onlangs gebruikte applicaties te openen. Selecteer een applicatiepictogram om de
applicatie te openen.

Een applicatie sluiten
Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaat
prestaties te behouden. Houdt de toets middenin onderaan uw smartphone
ingedrukt, en veeg een applicatie weg om deze te sluiten.

Verbinding maken met een Wi-Finetwerk
Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of
mediabestanden te delen met andere apparaten.

Wi-Fi in- en uitschakelen
Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle
Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt,
maar mag niet buitenshuis worden gebruikt.
• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Tik in het scherm Applicaties op Instellingen → draadloos en netwerken → Wi-Fi en
sleep de schakelaar Wi-Fi naar rechts.
Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als
dit nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden
weergegeven met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Finetwerk, maakt het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.

Wi-Fi-netwerken toevoegen
Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u
op Wi-Finetwerk toevoegen onder aan de lijst met netwerken. Geef de
netwerknaam in bij Netwerk-SSID, selecteer het beveiligingstype, geef het
wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op Verbinden.

Wi-Fi-netwerken verwijderen
Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden
verwijderd zodat het apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk.
Selecteer het netwerk in de lijst met netwerken en tik op Annuleren.

Accounts instellen

Voor Google-applicaties, zoals Play Store, is een Google-account vereist. Maak
een Google-account om het meeste uit uw apparaat te halen.

Accounts toevoegen
Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie
opent zonder u aan te melden om een Google-account te maken.
Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt
maken, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Accounts →
Account toevoegen → Google. Tik hierna op Nieuw om u te registreren of
tik op Bestaand en volg de instructies op het scherm om het account in te stellen.
Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.

Account verwijderen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Accounts, selecteer een
accountnaam onder Mijn accounts, selecteer het account dat u wilt verwijderen
en tik op Account wissen.

Het apparaat beveiligen
Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens
en informatie gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een
ontgrendelingscode is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.

Vegen instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Persoonlijk → Beveiliging
→ Schermvergrendeling → Vegen.

Stemontgrendeling instellen

Tik op het scherm Toepassingen op Instellingen → Persoonlijk →
Beveiliging → Schermvergrendeling → Ontgrendelopdracht.
Maak uw gezicht passend in het vast te leggen frame en stel dan een

Een patroon instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Persoonlijk → Beveiliging
→ Schermvergrendeling → Patroon. Teken een patroon door minstens vier
stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen.

Een PIN-code instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Persoonlijk → Beveiliging
→ Schermvergrendeling → Geef PIN-code in. Geef minstens vier cijfers in
en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

Een wachtwoord instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Mijn apparaat →
Vergrendelscherm → Schermvergrendeling → Wachtwoord. Geef
minstens vier tekens waaronder cijfers en symbolen in en geef het wachtwoord
nogmaals in om het te bevestigen.

Het apparaat ontgrendelen
Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef
de ontgrendelingscode in. Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw laten
resetten.

Communiceren
Telefoon
Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.
Tik op Telefoon op het scherm Applicaties.

Oproepen plaatsen
Bellen

Gebruik een van de volgende methoden:
• Toetsenbord: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op
.
• Log bestanden: een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende
en uitgaande oproepen en berichten.
• Favorieten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
• Contacten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.

Snelkiesnummers

Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.

Cijfervoorspelling
Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatische voorspellingen
weergegeven. Selecteer een van deze om een oproep te doen.

Contacten zoeken
Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de
lijst met contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten
weergegeven. Selecteer een contact om te bellen.

Contacten toevoegen
Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het
toetsenbord, geeft u het nummer in en tikt u op Voeg toe aan contacten.

Oproepenlijsten bekijken

Tik op het uurwerkje bobenaan om de geschiedenis van inkomende,
uitgaande en gemiste oproepen weer te geven.

Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u rechts buiten de grote cirkel. Als de
functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden
uitgevoerd. Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep
in de wacht geplaatst.

Een oproep weigeren
Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u links buiten de grote cirkel.

Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.

Oproepen doorschakelen
Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden
doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.
Tik op → Oproepinstellingen → Spraakoproep → Oproep
doorschakelen en selecteer een oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer
in en tik op Inschakelen.

Een oproep beëindigen
Tik op Oproep beëindigen om een oproep te beëindigen.

Video-oproepen

Een video-oproep plaatsen
Geef het nummer in of selecteer een contact in de lijst met contacten en tik op om
een video-oproep te plaatsen.

Contacten
Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, emailadressen, enzovoort.
Tik op personen op het scherm Applicaties.

Contacten beheren
Een contact maken
Tik op

+ en geef de contactgegevens in.

Een contact bewerken
Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik links onder op uw scherm →
Bewerken.

Een contact verwijderen
Tik links onder op uw scherm → Verwijderen.

Zoeken naar contacten
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scroll omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Gebruik de index aan de rechterkant van de lijst met contacten om snel te
scrollen door uw vingers erover te slepen.
• Tik op het zoekveld links onderaan de lijst met contacten en geef de zoekcriteria
in. Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:

Contacten weergeven
Het apparaat geeft alle opgeslagen contacten weer op het apparaat, de SIM-kaart,
USIM-kaart of een google account.

Contacten verplaatsen
Contacten verplaatsen naar Google
Tik linksonder op uw toestel → Importeren/exporteren → Selecteer uw
gmail adres.

Contacten importeren
Tik linksonder op uw toestel → Importeren/exporteren → Importeren van
telefoon, provider, SD-kaart

Contacten delen

Tik linksonder op uw toestel → zichtbare contacten delen

Contactgroepen

Contacten toevoegen aan een groep
Selecteer via

een groep en tik links onderaan op uw scherm → Bewerken.

Groepen beheren

Tik op personen en voer een van de volgende acties uit:
• Nieuw: een nieuwe groep maken.
• Zoeken: contacten zoeken.

Visitekaartje

Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.
Tik op Contactpersoon, daarna op
en kies met welke actie u de verzending
wenst te voltooien.

Berichten
Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te
verzenden.
Tik op Berichten op het scherm Applicaties.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of
ontvangen van berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem
voor meer informatie contact op met uw service provider.

Berichten verzenden
Tik op
, voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op ►.
Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:
• Geef een telefoonnummer in.
• Tik op

, selecteer contacten en tik op Gereed.

Inkomende berichten weergeven
Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.

E-mail
Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.
Tik op E-mail op het scherm Applicaties.

E-mailaccounts instellen

Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op Volgende voor een persoonlijk emailaccount, zoals Google Mail of tik op Handm. instell. voor een zakelijk emailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op → Instellingen →
Account toevoegen.

Berichten verzenden
Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op
links onderaan het
scherm. Geef de ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op ►.

Internet en netwerk
Internet
Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.
Tik op Browser op het scherm Applicaties.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Start.
Tik terwijl u een webpagina bekijkt op om de huidige webpagina te delen, op te
slaan of af te drukken.
Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op het adresveld en tikt u op het
pictogram van de zoekmachine naast het webadres.

Bladwijzers
Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u rechts op uw scherm
op →
Favoriet toevoegen.
Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op en selecteert
u een pagina.

Geschiedenis
Tik links onderaan → Bladwijzers/Geschiedenis om een webpagina te
openen vanuit de lijst met onlangs geopende webpagina's. Als u de geschiedenis
wilt wissen, tikt u op Bladwijzers/Geschiedenis → Geschiedenis en
selecteer de link.

Webpagina's delen

Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op links onderaan
op → Pagina delen.

Bluetooth
Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten
over een korte afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te
wisselen met andere apparaten.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die
goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk
dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen
→ Draadloos en netwerken → Bluetooth en sleept u de regelaar
Bluetooth naar rechts: “AAN”.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Draadloos en netwerken
→ en druk op Bluetooth. De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het automatische
gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.

Gegevens verzenden en ontvangen
Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld
hiervan is Galerij.
Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik op
→ Bluetooth en selecteer
een van de Bluetooth apparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek
op het andere apparaat om de afbeelding te ontvangen. Het overgedragen bestand
wordt opgeslagen in de map Bluetooth. Als een contact wordt ontvangen, wordt
het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.

Camera
Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.
Gebruik Galerij om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de
camera van het apparaat.
Tik op Camera op het scherm Applicaties.

Foto's maken
Een foto maken
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet
scherpstellen.
Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen.
Tik op om de foto te maken.

Video's maken
Een video maken
Tik op

om een video te maken. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u

opnieuw op
. Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op
.
Gebruik de volgende acties tijdens het opnemen:
• Als u de focus wilt wijzigen, tikt u op de locatie waar u wilt scherpstellen. • Als u
een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op spiraal.

In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te
zoomen. Het in-/uitzoom effect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt
tijdens het maken van video's.

Galerij
Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.
Tik op Galerij op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen
niet ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk
van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

Afbeeldingen weergeven
Als Galerij wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een
andere applicatie, zoals E-mail, een afbeelding opslaat, wordt de map
Download automatisch gemaakt om de afbeelding in op te slaan. Als u een
schermafbeelding maakt, wordt ook de map Screenshots gemaakt. Selecteer
een map om deze te openen. In een map worden de afbeeldingen weergegeven op
de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer een afbeelding om deze op het
volledige scherm weer te geven. Scroll naar links of rechts om naar de volgende of
vorige afbeelding te gaan.

In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:
• Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.
• Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om
terug te gaan.

Video's afspelen
Bij videobestanden wordt het pictogram ► weergegeven op het voorbeeld.
Selecteer een video om deze te bekijken en tik op ►.

Applicatie- en mediastores
Play Store
Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en
downloaden.
Tik op Play Store op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of service
provider.

Applicaties installeren
Blader door applicaties op categorie of tik op
om te zoeken met een
zoekwoord.
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt
downloaden, tikt u op Installeren. Als er kosten worden berekend voor de
applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het
aankoopproces te voltooien.
• Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie,
wordt een updatepictogram weergegeven boven aan het scherm om u op de
hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het
pictogram om de applicatie bij te werken.

Applicaties verwijderen
De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de Play Store.
Tik op iInstellingen → Mijn apps, selecteer applicatie die u wilt verwijderen in
de lijst met geïnstalleerde applicaties en tik op Verwijderen.

Instellingen
Over Instellingen
Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatieopties in te
stellen en accounts toe te voegen.
Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.

Verbindingen
Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en
toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.
Als u opties wilt gebruiken, tikt u op Wi-Fi → links onderaan
• Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
• WPS-pin: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPStoets.
• Scannen
• Wifi direct: verbindt twee apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder
een toegangspunt.

Wi-Fi-slaapbeleid instellen
Tik op Wi-Fi → Geavanceerd → Wi-Fi ingeschakeld laten in
slaapstand.
Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de
Wi-Fi verbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch
verbinding met gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden
gebruikt. Hiervoor kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden
gebracht. Als u rekeningen voor gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie
instellen op Altijd.

Netwerkmelding instellen

Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven
op de statusbalk om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.
Tik op Wi-Fi → Geavanceerd en vink Netwerkmelding aan om deze functie
te activeren.

Bluetooth
De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te
wisselen.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u links onderaan.
• Time-out zichtbaarheid: de duur instellen dat het apparaat zichtbaar is.

• Ontvangen bestanden weergeven: ontvangen bestanden weergeven via
de Bluetooth-functie.
• naam van telefoon wijzigen.

Gegevensgebruik
Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.
• Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle
mobiele netwerken gebruikt.
• Limiet mobiele gegevens instellen: een limiet instellen voor het gebruik
van mobiele gegevens.
• Cyclus gegevensgebruik: maandelijkse reset datum instellen om uw
gegevensgebruik in de gaten te houden. Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens
roaming.
• Achtergrondgegevens beperken: instellen dat het apparaat synchronisatie
op de achtergrond uitschakelt bij het gebruik van mobiele netwerken.
• Gegevens automatisch synchroniseren: instellen dat het apparaat
gegevens van contacten, agenda's, e-mail, favorieten en sociale
netwerkafbeeldingen automatisch synchroniseert.
• Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt
weergegeven.
• Mobiele hotspots: selecteer Wi-Fi-hotspots om te voorkomen dat applicaties
die op de achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.

Meer netwerken
Instellingen aanpassen om netwerken te beheren.

Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten
gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Mobiele netwerken

• Mobiele gegevens: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching
wilt toestaan voor netwerkservices.
• Roaming: instellen dat het apparaat met een ander netwerk verbinding maakt
wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkmodus: een type netwerk selecteren.
• Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor
roaming selecteren.

Tethering en draagbare hotspot

• Draagbare Wi-Fi hotspot: gebruik de draagbare Wi-Fi-hotspot om de
mobiele netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere
apparaten via het Wi-Finetwerk.

• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele netwerkverbinding van
het apparaat te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat
vervolgens op een computer is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor
de computer gebruikt.
• Bluetooth tethering: gebruik Bluetooth tethering om de mobiele
netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers via Bluetooth.
• Help: meer informatie over USB, Wi-Fi en Bluetooth-tethering.

VPN

Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.

