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Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Crosscall en voor uw aankoop van 

deze mobiele telefoon gecertificeerd IP68. 

 
 

Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees alle 

veiligheidsmaatregelen aandachtig door evenals deze 

gebruiksaanwijzing zodat een veilig en correct gebruik gegarandeerd 

kan worden. 

De inhoud, de afbeeldingen en de screenshots in deze 

gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de werkelijke weergave van 

het product. 

Het is verboden te reproduceren, te distribueren, te vertalen of te 

verzenden, in welke vorm en op enigerlei wijze, elektronisch of 

mechanisch, inclusief door fotokopieën, opname of opslag in een 

systeem van opslag en documentaire onderzoek of een deel van 

deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 
 

Copyright © 2017, Alle rechten voorbehouden 
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INSTRUCTIES VOORAF 
 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 

■ U hebt een mobiele telefoon gekocht die voldoet aan de 

internationale IP67-normen met betrekking tot waterdichtheid. Om 

een optimaal gebruik en waterdichtheid te garanderen, zorg ervoor 

dat de kleppen die de openingen afsluiten en de hoes goed 

gesloten zijn 

■ Open de achterkant van het apparaat niet als deze zich in water 

of een vochtige omgeving bevindt 

■ De rubberen afdichting aan de achterkant is een belangrijk 

onderdeel van het toestel. Zorg ervoor dat de rubberen afdichting 

niet beschadigd wordt als u de hoes openmaakt of sluit. Zorg ook dat 

er zich geen vuil zoals zand of stof op de afdichting bevindt om te 

vermijden dat het toestel beschadigd raakt. 

■ De hoes en de kleppen kunnen bij vallen of botsen losraken. Zorg 

ervoor dat alle kleppen op de juiste plaats zitten en perfect worden 

gesloten. 

■ Als het toestel is ondergedompeld in water of de microfoon of de 

luidspreker nat zijn, kan het geluid tijdens een gesprek onduidelijk zijn. 

Maak de microfoon of de luidspreker schoon en droog met een 

droge doek. 

■ Als het toestel nat is, droog het dan zorgvuldig af met een schone, 

zachte doek 

■ De waterdichtheid van het apparaat kan in bepaalde 
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omstandigheden lichte trillingen veroorzaken. Deze trillingen, 

bijvoorbeeld wanneer het volume erg hoog staat, zijn volkomen 

normaal en hebben geen invloed op het functioneren van het 

toestel. 

■ Demonteer het waterdichtheidsmembraan van de microfoon of 

de luidsprekers niet en gebruik geen apparaat dat dit membraan kan 

beschadigen. 

■ Een temperatuurschommeling kan een verhoging of verlaging van 

druk veroorzaken; dit kan de kwaliteit van het geluid beïnvloeden. 

Indien nodig, open de klepjes om de lucht te evacueren. 

 
 

VEILIGHEID EN GEBRUIK VAN DE BATTERIJ 
 

Gebruik het toestel met de geschikte oplader.  

Gooi de batterij niet in vuur. 

Geen kortsluiting veroorzaken. 

Niet blootstellen aan temperaturen boven de 60°C/ 140 °F.  

Recycle de batterij volgens de geldende normen. 

 
 
LET OP 
 
■ Volg tijdens het rijden alle veiligheidsvoorschriften en-maatregelen 

op voor het gebruik van uw toestel. 

■ Houd uw telefoon ten minste 15 mm verwijderd van uw lichaam 

tijdens het telefoneren. 
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■ De kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken. 

■ Uw telefoon kan een hard geluid maken. 

■ Vertrouw niet alleen op uw telefoon voor noodoproepen. 

■ Gebruik het apparaat niet bij benzinestations. 

■ Vermijd blootstelling aan magnetische velden. 

■ Houd het toestel verwijderd van pacemakers en andere 

elektronische, medische apparatuur (15 cm). 

■ Houd het apparaat aan de andere kant van het implantaat. 

■ Zet uw telefoon uit in ziekenhuizen en andere medische 

instellingen die dat vergen. 

■ Zet uw telefoon uit in vliegtuigen en op vliegvelden als dit vereist is. 

■ Zet uw telefoon uit als deze zich in de nabijheid van explosieve 

materialen of vloeistoffen bevindt. 

■ Extreme temperaturen vermijden. Bewaar uw toestel niet op 

extreem warme of koude plaatsen. 

■ Haal uw telefoon niet uit elkaar. 

■ Vermijd schokken of het beschadigen van uw telefoon. 

■ Vermijd het gebruik van de connector om verschillende acties uit 

te voeren en zorg ervoor dat de uiteinden van de batterij niet in 

contact komen met een ander geleidend element zoals metaal of 

een vloeistof. 

■ Stop het gebruik van uw apparaat als een van de delen 

gebarsten of gebroken is of als het apparaat oververhit raakt. 

■ Laat uw kinderen of huisdieren niet likken aan of kauwen op het 

apparaat. 

■ Raak met het apparaat niet uw ogen, oren of een ander deel van 

uw lichaam aan en doe het niet in uw mond. 
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■ Dit toestel is niet geschikt voor personen (met inbegrip van 

kinderen) met beperkte fysieke zintuigelijke of mentale capaciteiten 

of voor personen die geen ervaring of kennis van het apparaat 

hebben waardoor het gebruik niet veilig is als ze niet onder toezicht 

staan of als ze geen gebruiksinstructies hebben gekregen van de 

persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

■ Gebruik de flitser niet dichtbij de ogen van mensen of dieren. 

■ Gebruik uw toestel niet buiten tijdens onweer. 

■ Gebruik alleen originele accessoires met deze telefoon en gebruik 

de batterij niet voor een andere telefoon. 

 
 
GEHOORBESCHERMING 

 
■ Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving inzake de 

beperking van het maximale output volume. Langdurig luisteren met 

oortelefoons op een hoog volume kan gehoorbeschadiging 

veroorzaken! 

■ Stop het gebruik van het product of zet het volume lager als uw 

oren suizen. 

■ Zet het volume niet te hoog. Artsen bevelen aan niet te lang naar 

een hoog volume te luisteren. 

■ Maak redelijk gebruik van de oortelefoons want een buitensporige 

geluidsdruk van de oor- of hoofdtelefoons kan gehoorverlies 

veroorzaken. 

■ Om gehoorbeschadiging te voorkomen dient een hoog volume 

over een lange periode vermeden te worden. 
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■ Gebruik alleen hoofdtelefoons die geschikt zijn voor uw telefoon. 

 

 
MILIEUBESCHERMING 
 

De lokale regelgeving met betrekking tot de verpakking van 

de telefoon, de batterij en het weggooien van afgedankte 

telefoons dient nageleefd te worden door de apparatuur 

naar een inzamelpunt te brengen waar deze op de juiste wijze 

gerecycled kan worden. De afgedankte batterij of telefoon mag 

nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden. 

Breng afgedankte lithium-batterijen die u niet wenst te bewaren naar 

het juiste inzamelpunt. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk 

afval. 

 
 

AANBEVELINGEN OM BLOOTSTELLING VAN DE GEBRUIKER 

AAN STRALING TE VERMINDEREN 

 
■ Gebruik uw mobiele telefoon op overdekte plekken via het 

netwerk zodat de hoeveelheid straling verminderd wordt (met name 

in ondergrondse parkeergarages en tijdens reizen in de trein en in de 

auto). 

■ Gebruik de telefoon als er een goede ontvangst is (bijv. maximum 

aantal balkjes). 

■ Gebruik de hands-free kit. 
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■ Houd tijdens gesprekken de telefoon uit de buurt van de buik van 

zwangere vrouwen en de onderbuik van tieners. 

■ Kinderen en jongeren moeten redelijk gebruik maken van mobiele 

telefoons en 's avonds en 's nachts communicatie vermijden en 

bovendien de frequentie en duur van gesprekken beperken. 

 
 
CONFORMITEIT 
 

 

 
■ Verklaring. Wij, CROSSCALL, verklaren dat het bovengenoemde 

product voldoet aan de essentiële aanbevelingen en andere 

relevante verordeningen van richtlijn 2014/53/EU. De meest recente 

versie van de verklaring van overeenstemming kan worden 

geraadpleegd op het volgende adres:  

http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-

INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf 

■ Dit apparaat mag gebruikt worden in alle lidstaten van de 

Europese Unie. Leef de nationale en lokale regelgeving na die van 

toepassing is in de regio waar u het apparaat gebruikt. Het gebruik 

van dit toestel kan beperkt worden door het lokale netwerk. 

 

 

 

 

 

http://crosscall.com/wp-
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-
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FREQUENTIEBANDEN EN VERMOGEN 
 

■ Frequentieband gebruikt door de radioapparatuur: Bepaalde banden 

zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen of in alle regio’s. Neem contact op 

met de lokale operator voor meer informatie. 

■ De maximaal uitgezonden radiofrequentie signalen in de 

frequentieband of radioapparatuur: Het maximale vermogen voor alle 

banden is lager dan de maximale waarde aangegeven in de 

geharmoniseerde, relevante norm. 

De van toepassing zijnde nominale beperkingen van de 

frequentiebanden en het transmissievermogen (straling en/of geleiding) 

op deze radioapparatuur zijn de volgende: 

 
TECHNO BAND TRANSMISSIEVERMOGEN 

2G / GSM 900MHz 32.21 dBm 
 1800MHz 29.1 dBm 

3G / WCDMA 900MHz 22.4 dBm 

 2100MHz 22.8 dBm 

Bluetooth  3.87 dBm 
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ACCESSOIRES EN INFORMATIE OVER DE 

SOFTWARE 

 
We raden aan de volgende accessoires te gebruiken: 
 

ACCESSOIRE  MODEL TECHNISCHE GEGEVENS 

Batterij BA.PO.SH0950 3.7V, 950 mAh 

AC oplader Fabrikant: Crosscall 
 
EU type model: 
TUEU050055-A00 

UK type model: 
TUUK050055-A00 

Voedingsspanning:  
100-240V  
Voedingsfrequentie: 50/60Hz 
Uitgangsspanning: 5,0V  
Uitgangsstroom: 0,55A 
Uitgangsvermogen: 2,75W 
Gemiddelde actieve 
efficiëntie: 69,79% 
Efficiëntie bij lage belasting 
(10 %): N/A 
Energieverbruik in niet-
belaste toestand: 0,078W 

Oortelefoon JYK-E106Z  
JWEP1009-Z19 

 

Micro USB- 
KABEL 

JYK-D095Z  
JWUB1338-Z19 

 

 
De softwareversie van het product is SHARK_XXXXXXXX_XXXX (X = 0-

9, A - Z die bijgewerkte informatie over de gebruikerservaring, 

beveiligingspatches, enz. weergeeft). De software-updates worden 

door de fabrikant gepubliceerd om, na de lancering van het 

product, storingen te herstellen of functies te verbeteren. Alle 

softwareversies gepubliceerd door de fabrikant, zijn gecontroleerd 

en altijd in overeenstemming met de relevante regels. 
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Alle RF-parameters (bijvoorbeeld de frequentiebanden en 

uitgangsvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker en kunnen 

niet door de gebruiker gewijzigd worden. Voor de meest recente 

informatie over accessoires en software, lees de verklaring van 

overeenstemming op het adres:  

http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE- 

INTERNATIONAL- DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf 

 
 

SPECIFIC ABSORPTION RATE OF SAR 
 

Dit toestel voldoet aan de richtlijnen inzake blootstelling aan 

radiofrequentie wanneer het vlak bij het hoofd of op minimaal 5 mm 

van het lichaam wordt gebruikt. Volgens de ICNIRP-richtlijnen is de 

SAR-limiet gemiddeld 2,0 W/kg voor hoofd en lichaam, en 4,0 W/kg 

voor ledematen voor 10 gram celweefsel dat de meeste frequenties 

absorbeert. 

Maximale waarden voor dit model: 

• SAR hoofd: 0,80 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 2(W/kg) 

• SAR lichaam: 0,73 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 2(W/kg) 

• SAR ledematen: 2,43 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 4(W/kg) 

SHARK-X3, ontworpen in Frankrijk, geassembleerd in China  

Ontworpen & geïmporteerd door:  

CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN 

13290 AIX EN Pce – FRANKRIJK 

http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONAL-%20DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

TELEFOON 
 
 

Model SHARK-X3 

Afmetingen 134 x 62 x 24 mm 

Gewicht 138 g 
 
 
 
 
 
 
 



15  

BESCHRIJVING 

1 OK / Selecteren 

2 Menu 

3 Antwoorden 

4 Toetsenbord vergrendelen 

5 Microfoon 

6 Oortelefoon 

7 Short-cuts / Navigatie 

8 Contacten 

9 Ophangen / Stroomvoorziening 

10 Zaklamp 

11 Stille modus 

12 USB-poort voor opladen 

13 Aansluiting voor oortelefoons 

14 Camera 

15 Zaklamp 

16 Rode lamp 

17 Flitser 

18 Luidspreker 

19 Fluitje 
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MENUS EN FUNCTIES 
 
BESTANDSBEHEER 
 

Gebruik Bestandsbeheer voor de organisatie van uw bestanden in 

mappen. 

Als u een geheugenkaart gebruikt, worden de daarop opgeslagen 

bestanden apart georganiseerd. 

Selecteert Telefoon of Geheugenkaart en daarna Opties om de 

bestanden te raadplegen, kopiëren, wissen, hernoemen of te 

verplaatsen. 

• Openen: Druk op deze functie om de ontvangen bestanden en uw 

afbeeldingen, geluiden, e-boeken, muziek en foto's te openen. 

• Formaat: Druk op deze functie om de telefoon of de 

geheugenkaart te formatteren. 

 
 
CONTACTEN 
 

U kunt de naam en het telefoonnummer van een contact op de 

telefoon of op de SIM-kaart opslaan. 

U kunt tot 500 contacten in de telefoon opslaan. Opmerking: de 

opslagcapaciteit van de SIM-kaart wordt bepaald door het type 

kaart. 

 
Om een contact toe te voegen, ga in het Menu “telefoonboek”, druk 
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op “Opties” en op “Nieuw contact toevoegen”. Vul vervolgens het 

contactformulier in en druk op “Opties” en op “Opslaan”. 
 
 
 
GESPREKKEN 
 

Belhistorie 

 
Met deze functie kunt u de gemiste oproepen, de gekozen nummers 

en de ontvangen oproepen bekijken maar ook alle 

gesprekslogboeken wissen. 

 
Hiervoor dient u naar het menu “Belhistorie” te gaan. 

Om een gesprek te wissen, drukt u op “Opties”, daarna op “Wissen” 

of op “Alles verwijderen” op het hele gesprekslogboek te wissen. 

 
 
Gespreksinstellingen 

 
U kunt verschillende geavanceerde functies instellen voor de 

gesprekken. Hiervoor gaat u naar menu “Instellingen”, vervolgens 

naar “Gespreksinstellingen” en naar “Geavanceerde instellingen”. 

 
• Zwarte lijst: U kunt 20 nummers blokkeren. Als deze functie 

geactiveerd is, kunt u niet gebeld worden door de nummers die op 

de zwarte lijst staan. 
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• Automatisch terugbellen: Selecteer On (aan) of Off (uit) om het 

automatisch terugbellen in of uit te schakelen. Als het automatisch 

terugbellen ingeschakeld is, zal de telefoon na enkele ogenblikken 

automatisch de persoon die u heeft proberen te bereiken terugbellen 

als deze persoon de eerste keer niet bereikbaar was. Tijdens het 

automatisch terugbellen kunt u geen andere nummers bellen. 

Om de automatische terugbelfunctie uit te zetten, drukt u op de 

knop Ophangen/ Stroomvoorziening. De telefoon belt maximaal 10 

keer automatisch terug. 

Opmerking: 

Deze functie vereist de hulp van de netwerkoperator waar de SIM- 

kaart aan gekoppeld is. 

 
• Tijdindicatie tijdens een gesprek: U kunt een of meerdere beltonen 

instellen tijdens een gesprek om de tijd aan te geven. 

 
• Automatisch ophangen: U kunt deze functie inschakelen of 

uitschakelen. 

 
• Weigering per SMS: U kunt deze functie inschakelen of 
uitschakelen. 
 

• Antwoordmodus: Kies een antwoordmodus naar gelang uw 

behoeften. 
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BERICHTEN 
 
De telefoon ondersteunt het gebruik van SMS- en MMS-berichten. U 

kunt berichten versturen en de berichten beheren die u hebt 

verstuurd en ontvangen. 

Druk in stand-by modus op de linkerknop om naar het hoofdmenu te 

gaan, selecteer het menu “Berichten”, daarna “Een bericht schrijven” 

om naar het scherm te gaan voor het schrijven van een bericht. U 

kunt vervolgens op de linkerknop drukken om andere handelingen te 

verrichten. 

 
Via het menu “Berichten” krijgt u ook toegang tot: 

- de ontvangen berichten (“Ontvangen berichten”), 

- concepten (“Concepten”), 

- berichten die worden verzonden (“Berichten verzenden”), 

- verzonden berichten (“Berichten verzonden”), 

- de voicemail (“Voicemail”), 

- de berichtmodellen (“Modellen”), 

- berichtinstellingen (“Instellingen berichten”). 
 
 
 
MULTIMEDIA 
 
Camera 
 

Met deze applicatie kunt u foto’s nemen of video’s opnemen. 
 



20  

Om  een  foto  of  video  (op)  te nemen, gaat u naar het menu 

“Camera”: 

- Op het scherm drukt u op de toets aan de boven- of onderkant 

van de navigatietoets om in of uit te zoomen. 

- Druk op OK om de foto te nemen of de video op te nemen. 

- Druk op de linkerknop van de navigatietoets om toegang te krijgen 

tot de instellingen van het fototoestel/de camera of de 

opnamemodus te wijzigen. 

- Druk op de rechterknop van de navigatietoets om de Fototoestel- 

applicatie te verlaten. 

 
 
Mediaspeler 
 

Met deze applicatie kunt u audio- en videobestanden lezen. 
 

Ga naar het menu “Multimedia”, en daarna naar “Mediaspeler”. 

Op dit scherm drukt u op de knop bovenaan om een bestand te 

lezen of om op pauze te drukken. Houd de rechtertoets ingedrukt om 

snel vooruit te gaan; houd de linkertoets ingedrukt om terug te gaan; 

druk op 0 om het volledige scherm weer te geven. Druk op de toets * 

of # om het volume aan te passen. 
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Image Viewer 
 

Met deze applicatie kunt u de afbeeldingen bekijken die op uw 

telefoon of geheugenkaart zijn opgeslagen. 

 

Ga naar het menu “Multimedia”, en daarna naar “Foto-galerij”. 

Druk op 1 om de afbeelding op het scherm tegen de klok in te 

roteren; druk op 3 om de afbeelding met de klok mee te roteren; druk 

op 4 om uit te zoomen; druk op 6 om in te zoomen; druk op 5 om de 

afbeelding te optimaliseren; druk op OK om de afbeelding te roteren 

in de richting die aangegeven wordt door het icoon; druk op de 

linkerknop om andere aanpassingen te maken; druk op de 

rechterknop om de wijzigingen te annuleren. 

 
 
Geluidsrecorder 
 

Met deze applicatie kunt u geluidsopnames maken. 
 

Ga naar het menu “Multimedia”, en daarna naar “Geluidsrecorder”. 

Druk op de bovenste toets om te beginnen of de opname op pauze 

te zetten; druk op de rechterknop om te stoppen De opname wordt 

automatisch opgeslagen.  

Druk op de toets Ophangen/Stroomvoorziening om de functie te 

verlaten zonder het bestand op te slaan; druk op de linkerknop en  
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selecteer Lijst om de opnames weer te geven. Kies een bestand en 

druk op OK om het bestand af te spelen. Druk op de toets aan de 

onderkant om het bestand af te spelen of op pauze te zetten. Druk 

op de linker- of rechtertoets om de vorige of volgende opname af te 

spelen; druk op de toets aan de bovenkant om een nieuwe opname 

te maken. 

Opmerking: 

De duur van de opname is afhankelijk van het geheugen van de 

telefoon. 

 
 
FM-radio 
 

Uw telefoon is uitgerust met een FM-radio. Deze applicatie 

functioneert als een gewone FM-radio met een automatische 

afstemming en programmering van uw radiostations. U kunt de radio 

tegelijk met andere functies gebruiken. 

 
Ga naar het menu “Multimedia”, en daarna naar “Radio FM”. 
 

Volumeregeling: 

- Druk op de toets “*” om het volume te verlagen. 

- Druk op de toets “#” om het volume te verhogen. 
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ORGANISER 
 
Alarm 

Het alarm kan u aan een specifieke tijd herinneren. Er zijn vijf alarmen 

beschikbaar die standaard zijn uitgeschakeld. U kunt de tijd, de tijd 

tussen twee alarmen en de beltoon van elk alarm wijzigen, en een of 

meerdere beltonen activeren. 

Om een alarm in te stellen gaat u naar het menu “Organiser”, en 

daarna “Alarm”. 

 
Rekenmachine 
 

Druk op de hoog/laag/links/rechts toetsen om respectievelijk +/-/x/÷ 

te kiezen. Druk op = voor het resultaat. Druk op de linkerknop om te 

wissen en op de rechterknop Terug om de applicatie te verlaten. 

 
Agenda 
 

U kunt belangrijke evenementen in de agenda zetten, bijvoorbeeld 

uw afspraken. In dit menu wordt een kalender per maand 

weergegeven. De dagen waarop u iets hebt ingevuld, worden 

aangegeven. 

 

 



24  

Universele klok 
 
 

Op de universele klok en met behulp van de navigatieknop, kunt u 

de tijd in de grote steden in verschillende tijdszones zien. 

 

Notities 
 

In dit menu kunt u notities maken en deze opslaan. Maak een nieuwe 

notitie aan door op de linkerknop Toevoegen te drukken. Verlaat het 

menu door op de rechterknop Terug te drukken. Druk op de gekozen 

optie om deze op te slaan. 

 
Convertor 
 

Met de convertor kunt u verschillende meeteenheden zoals gewicht 

of lengte omzetten. 

Kies de meeteenheid die u wilt omzetten met gebruik van de 

liggende pijltjes, vul de waarde in en druk op “OK”. Het resultaat 

wordt eronder weergegeven. 

 
Stopwatch 

 
De stopwatch is een eenvoudige applicatie waarmee u de tijd kunt 

meten en verschillende resultaten kunt opslaan. U kunt de stopwatch 

functie op pauze zetten en later weer hervatten. 
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Takenlijst 
 

De functie "Takenlijst” kan u helpen bij het aanmaken 

van taakherinneringen. 

Klik op “Toevoegen” om een nieuwe taak toe te voegen, vul het 

formulier in om de taak aan te maken en klik, op “Opslaan”. 

 
 
Zaklamp 
 

Uw telefoon is uitgerust met een zaklampfunctie (een witte of rode 

lamp voor ‘s nachts) die toegankelijk is op het hoofdmenu via een 

sneltoets. 

 
Om de witte zaklamp te activeren, drukt u op het startscherm 3 

seconden op Menu. 

 
Om de rode zaklamp te activeren, drukt u opnieuw 3 seconden op 

dezelfde toets. 

 
Om de zaklamp uit te zetten, drukt u weer 3 seconden op dezelfde 

toets. 
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Keep Alive-functie 
 

Dit toestel heeft een “water sensor” en een speciale modus bestemd 

voor personen die watersporten beoefenen. Deze sensor kan 

verschillende noodsignalen uitzenden. 

 
Deze modus omvat: 

- Een functie die helpt de telefoon te lokaliseren als deze in het 

water gevallen is (mogelijkheid in de instellingen het scherm en de 

zaklamp te laten knipperen en de beltoon te laten rinkelen); 

- Een SOS-functie die de reddingsbrigade en vooraf 

geprogrammeerde contacten kan helpen u te vinden in geval van 

een probleem tijdens uw activiteit. Deze functie stuurt automatisch 

een SMS aan 3 vooraf geprogrammeerde contacten. 

 
1 Status 
 

U kunt de “Keep Alive”-functie in- of uitschakelen. Hiervoor gaat u 

naar het Menu “Instellingen Keep Alive”, selecteer status “Aan” of 

“Uit” en druk op de knop “OK” met gebruik van de liggende pijltjes en 

druk daarna op “Opslaan”. 

 
 
2 Knipperen 
 

 
2-1 Status 
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U kunt de knipper-functie in- of uitschakelen. Selecteer “Instelling 

knipperfunctie”, vervolgens “Status” en kies dan voor “Aan” of “Uit” 

met gebruik van de liggende pijltjes. 

 
2-2 Knippermodus 
 
 
U kunt kiezen uit 4 verschillende knippermodi door de klikken op 

“Knippermodus”. Kies vervolgens uit “Rood licht”, “Wit licht”, “Flits” of 

“LCD-scherm” (meerdere opties tegelijk mogelijk). 

 
 
3 Beltoon 
 

3-1 Status 
 
 
Druk op “Instelling beltoon” en daarna op “Status” om deze functie 

aan of uit te zetten. Gebruik de liggende pijltjes om te navigeren en 

sla de keuze op. 

 
3-2 Keuze van beltoon en volume 
 
 
Beltoon 1 is standaard geselecteerd, op maximum volume. U kunt 

deze keuze wijzigen door te drukken op “Beltoon” en op “Volume”. 

Opmerking: afhankelijk van de positie van de telefoon in het water 

zal de beltoon meer of minder hoorbaar zijn. 
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4 SMS-instellingen 
 

4-1 Status 
 

U kunt de functie aan- of uitzetten door te drukken op “Instelling SMS” 

en dan op “Status”. Gebruik de liggende pijltjes om te navigeren en 

sla de keuze op. 

 
4-2 Contacten 
 
 
U kunt tot 3 contacten in de telefoon opslaan. 
 

Druk op “Opties” en selecteer de gewenste actie om een contact 

toe te voegen: 

1) Een nieuw contact aanmaken, bewerken 

2) Een geprogrammeerd contact in uw telefoon toevoegen 

3) Een contact wissen 

 

 

4-3 Waarschuwingsbericht 
 
 
U kunt een SMS programmeren om uw familie in geval van nood te 

waarschuwen. 
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Een standaard bericht is opgeslagen. U kunt dit bericht wijzigen: schrijf 

een bericht en klik op “Opslaan”. 

Opmerking: we raden u aan in het bericht de plaats aan te geven 

waar u zich bevindt zodat u makkelijker gevonden kunt worden in 

geval van nood. 

 
4-4 Bericht einde waarschuwing 
 
 
U kunt een SMS programmeren om uw familie te laten weten dat de 

noodsituatie is opgelost. 

 
Een standaard bericht is opgeslagen. U kunt dit bericht wijzigen: schrijf 

een bericht en klik op “Opslaan”. 
 

4-5 Tijd tot uitzending waarschuwing 
 
 
U kunt de tijd tot het uitzenden van de waarschuwing selecteren (van 

1 tot 999 seconden). 

 
Let op: De SMS-waarschuwingsfunctie gebruikt het netwerk om de 

waarschuwing uit te zenden en de SMS te versturen. CROSSCALL wijst 

alle aansprakelijkheid af indien het bericht niet verzonden wordt. 

 
Fluitje 

Uw telefoon heeft een fluitje aan de achterkant. 

Blaas in de hoes van de telefoon om een fluitsignaal af te geven. 



30  

INSTELLINGEN 
 
INSTELLINGEN VAN DE TELEFOON 

 
o Datum en tijd: Bepaal uw woonplaats, tijd en datum, het 

weergaveformaat en update deze informatie door de tijdzone te 

kiezen en het automatisch updaten van de tijd. 

 
o Energieplanner ON/OFF: Op de telefoon kan men twee uur 

programmeren dat het toestel aan- of uitstaat. U kunt de status en 

het tijdstip van elk geprogrammeerd uur bepalen. 

 
o Taal: Bepaal de taal voor de telefoon. 

 
o Voorkeursmethode invoer: Selecteer een invoermodus. 

 
o Weergave: Bepaal een achtergrond en weergave van datum en 

tijd. 

 
o Sneltoetsen: Koppel een sneltoets aan een pijltoets om snel 

toegang te krijgen tot belangrijke functies. In standby-modus kunt u 

op de betreffende pijl drukken om toegang te verkrijgen tot de 

functie. 

 
o Airplane-modus: Als de telefoon aanstaat, selecteert u de normale, 

airplane of zoekmodus. 
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o LCD-achtergrondverlichting: Stel de helderheid van het scherm in. 

De achtergrondverlichting gaat automatisch uit als de telefoon niet 

gebruikt wordt. 

 
 
GESPREKSINSTELLINGEN 
 

Selecteer “Instellingen” en daarna “Gespreksinstellingen” via het 

hoofdmenu. 

 

Facturering 

o Gesprekskosten: Herprogrammeer en geef de kosten van het 

laatste gesprek weer evenals de totale gesprekskosten. 

o Gesprekstijd: Herprogrammeer en geef de duur van het laatste 

gesprek weer evenals de gebelde nummers en ontvangen oproepen. 

 
Een oproep in de wacht zetten: Met deze functie kunt u de status van 

de beltoon aanzetten, uitzetten of controleren als een tweede 

oproep binnenkomt. 

 
Oproep doorverbinden: Met deze functie kunt u inkomende 

oproepen naar een ander nummer doorverbinden dat u vooraf hebt 

aangegeven. 

 
Belbeperking: Met deze functie kunt u bepaalde oproepen 

blokkeren. Om deze functie in te stellen dient u een blokkeringscode 

bij uw netwerkoperator aan te vragen. Er verschijnt een foutmelding 
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op het scherm als de code verkeerd is. Na het selecteren van de 

blokkeringsoptie, kiest u voor Aan of Uit. De mobiele telefoon vraagt u 

dan om de blokkeringscode. 

Vervolgens maakt de telefoon contact met het netwerk. Enkele 

ogenblikken later zal het netwerk een antwoord versturen en de 

resultaten van de handeling aan de telefoon doorgeven. 

 
Weergave van inkomende oproepen 

o Bepaling per netwerk: Deze functie kan verschillen in functie van 

het netwerk in uw land. 

o Verborgen nummer: Verberg uw nummer bij het bellen. 

o Weergave van het nummer: Uw nummer is zichtbaar bij het bellen. 

 
Geavanceerde instellingen 

o Zwarte lijst: Voeg contacten toe aan de zwarte lijst. Door deze 

functie te activeren, worden alle gesprekken van de contacten op 

deze lijst geblokkeerd. 

o Witte lijst: Voeg contacten toe aan de witte lijst. Door deze functie  

te activeren, worden alleen gesprekken van de contacten op deze  

lijst ontvangen. 

o Automatisch terugbellen: Zet het automatisch terugbellen van elke 

oproep die de eerste keer niet slaagt aan of uit. 

o Tijdindicatie tijdens het gesprek: U kunt een of meerdere beltonen 

instellen tijdens een gesprek om de tijd aan te geven. 

o Automatisch gesprek beëindigen: Met deze functie kunt u automatisch 

een gesprek beëindigen, op een vooraf geprogrammeerde tijd. 

o Weigering per SMS: Met deze functie kunt u een SMS versturen als u 

een inkomende oproep weigert. 
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o Antwoordmodus: Kies een antwoordmodus naar gelang

 uw behoeften. 

 
 

AANSLUITING 
 

• Internet modem functie (Gedeelde aansluiting): Raadpleeg voor 

meer informatie de rubriek Help van dit menu. 

 
• Datadienst: Selecteer de GPRS of roaming datadienst. 
 
 
 
VEILIGHEIDSINSTELLINGEN 
 

Veiligheid van de telefoon 

Om uw telefoon en uw privacy te beschermen, kunt u een 

wachtwoord instellen voor uw telefoon. Bij het aanzetten van de 

telefoon, dient u elke keer dit wachtwoord in te voeren. Na drie 

pogingen zal de telefoon geblokkeerd worden. Het standaard 

wachtwoord is 1122. 

Om deze functie te activeren, gaat u naar het menu “Instellingen”, 

“Veiligheidsinstellingen” en dan “Veiligheid van de telefoon”. Maak 

een wachtwoord aan (maximaal 4 cijfers) en klik op “OK”. 

 
Automatische vergrendeling van het toetsenbord 

De vergrendeling van het toetsenbord voorkomt onvrijwillige gebruik 
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van de telefoon. U kunt nog steeds oproepen ontvangen en in geval 

van nood zelf bellen. 

U kunt de vergrendelingstijd van het toetsenbord instellen in het menu 

“Veiligheidsinstellingen” en dan “Automatische vergrendeling van het 

toetsenbord”. 

 
Certificatenbeheer 

U kunt met deze functie de certificaten beheren. 
 
 
 
HERSTELLING VAN STANDAARDINSTELLINGEN 
 

Met deze functie kunt u alle in de telefoon opgeslagen persoonlijke 

gegevens wissen, met name de instellingen van uw systeem en uw 

applicaties en de bestanden die u hebt gedownload. Het standaard 

wachtwoord is 1122. 

 
Opmerking: 

Wees voorzichtig met het gebruik van deze functie. Bewaar de 

gegevens die op uw telefoon zijn opgeslagen voordat u deze functie 

gebruikt. 
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PROFIELEN 
 
De gebruiker kan van de ene naar de andere modus gaan. 
 

De telefoon biedt de volgende modi: algemeen, stil, vergadering en 

buiten. 

 
• Algemeen: Druk op de linkerknop om Activeren, Personaliseren of 

Herprogrammeren te kiezen. 

 
• Stil: Druk op de linkerknop om Activeren te kiezen zodat de 

telefoon op Stilmodus gaat. 

 
• Vergadering: Druk op de linkerknop om Activeren te kiezen zodat 

de telefoon op Vergadermodus gaat. 

 
• Buiten: Druk op de linkerknop om Activeren te kiezen zodat de 

telefoon op Buitenmodus gaat. 

 
Kies de modus in het menu “Gebruikersprofielen”.  Elke modus kan 

gewijzigd worden door te klikken op “Opties”, en dan 

“Personaliseren”. 
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DIENSTEN 
 
INTERNETDIENSTEN 
 

Toegang tot internet is beschikbaar als de functie GPRS/WCDMA, 

3G+ geactiveerd is. 

 
Browser 

Druk op OK om toegang tot de instellingen te verkrijgen 
 

• Startpagina: Bepaal de startpagina. 

• Bladwijzer: Sla uw favorieten op om de webpagina’s die u 

regelmatig bezoekt eenvoudig terug te vinden. 

• Een URL zoeken of invoeren: Voer de URL handmatig in. 

• Laatste webadres:  URL van de webpagina die het laatst 

geraadpleegd is. 

• Recente pagina’s: Geeft de recentelijk geraadpleegde pagina’s 

weer. 

• Bewaarde pagina’s: De telefoon geeft offline de pagina’s weer 

die u hebt opgeslagen. 

• Instellingen: Wijzig de archieven, maak plaats op uw telefoon of 

wis persoonlijke informatie op de SIM-kaart. 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 
Om gehoorbeschadiging te voorkomen dient een hoog volume over 

een lange periode vermeden te worden. 

 
Gebruik de meegeleverde batterij om risico op ontploffing te 

voorkomen. Gooi alle gebruikte batterijen weg volgens de 

plaatselijke voorschriften. Recycle uw telefoon. 

 
Het AEEA-logo verschijnt op het product om aan te geven 

dat dit product niet mag worden weggegooid in dezelfde 

vuilnisbak als het huishoudelijke afval. Houd u aan de 

lokale regels op het gebied van afvalverwijdering bij het 

weggooien van de verpakking, de batterij en de afgedankte 

telefoon. Breng deze producten naar een verzamelpunt zodat ze 

correct gerecycled kunnen worden. De afgedankte batterij of 

telefoon mag nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden. Breng 

afgedankte lithium-batterijen die u niet wenst te bewaren naar het 

juiste inzamelpunt. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk 

afval. 
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