ACTION-X3

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en de aankoop van deze smartphone.
Met deze gebruikersgids kunt u uw nieuwe toestel volledig leren kennen.
GEBRUIKERSVOORDELEN
■

Waterdicht en bestendig (IP68)

■

Batterij met lange levensduur (3500 mAH)

■ X-Link:

Innovatief magnetisch verbindingssysteem voor het laden en
overzetten van gegevens

■

Foto’s/video 12 MP pixel technologie / PDAF

■

Ruisonderdrukkende technologie en 80db speaker

De ACTION-X3 heeft de certificatie MIL-STD-810G*.
De militaire norm MIL-STD-810G werd opgezet door het Amerikaanse leger om de gebruiksomstandigheden van
elektronische apparatuur in het veld en in extreme omstandigheden te reproduceren. De ACTION-X3 is in het
laboratorium getest om bestand te zijn tegen vijandige en veeleisende buitenomgevingen.
Het toestel heeft met succes de volgende 11 testen ondergaan: bestendigheid tegen lage druk (hoogte: + 4000
meter), tegen extreme temperaturen van -40°C/-104°F tot 60°C/140°F ), bestendigheid tegen temperatuurschommelingen, tegen zonnestraling (UV), regen, zoute nevel, bestendigheid tegen vloeistofverontreiniging
(2-propanol), trillingen, bestendigheid tegen schokken en hoge acceleratie.
De Action-X3 is geschikt voor de meest veeleisende situaties: parachute springen, schermvliegen, luchtvaart, hoge
temperaturen, zware regen, extreem kajakken, bouwvaksector, laboratoria....fietsen, quads, 4x4, waterskiën....
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
INFORMATIE OVER DE ALGEMENE VEILIGHEID
Wanneer u zich niet aan de volgende veiligheidsvoorschriften houdt, kan er
brand, een elektrische schok, letsel of schade aan uw telefoon of een andere zaak
ontstaan. Lees alle onderstaande veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat
u uw telefoon gebruikt.
■

 et uw telefoon niet aan wanneer het gebruik ervan verboden is, als deze
Z
interferenties kan veroorzaken of een gevaar vormt.

■

Vermijd blootstelling aan magnetische velden.

■

Zet uw telefoon uit in het vliegtuig en in de luchthaven als dit verplicht is.

■

 et uw telefoon uit als u zich vlak bij elektronische hoog-precisie apparatuur
Z
bevindt. De telefoon heeft mogelijk invloed op de prestaties van deze apparatuur.

■

 eg uw telefoon en de accessoires niet ergens neer waar een sterk magnetisch
L
veld is.

■

aat geen magnetische gegevensdragers vlak bij uw telefoon. Door de
L
uitgezonden straling van de telefoon kunnen de erop opgeslagen gegevens
worden gewist.

■

 oud de telefoon buiten direct zonlicht. Stel uw telefoon niet aan hoge
H
temperaturen bloot en gebruik deze niet bij ontvlambare gassen (bijvoorbeeld
op een tankstation).

■

Houd uw telefoon minstens 15 mm van uw lichaam wanneer u belt.

■

Kleine onderdelen vormen een verstikkingsrisico.

■

Uw telefoon kan een hard geluid maken.

■

Voorkom stoten of beschadigen van uw telefoon.
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■

 ommige onderdelen van uw telefoon zijn van glas. Glas kan breken als uw
S
telefoon op een hard oppervlak valt of een grote schok te verduren krijgt. Als
het glas breekt, raak dan de glazen onderdelen van de telefoon niet aan en
probeer ook niet om het gebroken glas uit de telefoon te verwijderen. Gebruik
uw telefoon niet meer zolang het glazen onderdeel niet door een erkende
operator is vervangen.

■

 robeer niet zelf uw telefoon of de accessoires uit elkaar te halen. Onderhoud
P
en reparatie van de telefoon mag alleen door gekwalificeerd personeel worden
gedaan.

■

Het stopcontact moet vlak bij de telefoon zijn en gemakkelijk te bereiken.

■Houd u aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van uw telefoon. Respecteer

de privacy en rechten van anderen wanneer u uw telefoon gebruikt.
■


Volg
de instructies voor het gebruik van de USB-kabel in deze handleiding
letterlijk op. Als u dit niet doet, kunnen uw telefoon en/of PC beschadigd raken.

■

 einig uw telefoon met een droog zacht doekje. Gebruik hiervoor geen water,
R
alcohol, zeep of chemische producten.

■

 voor u belangrijke gegevens op. Door een reparatie of andere factoren
Sla
kunnen gegevens verloren gaan.

■

 ntkoppel uw telefoon niet tijdens het overzetten van bestanden of het
O
formatteren van het geheugen. Hierdoor kan een programma defect of kunnen
de bestanden beschadigd raken.

■

 oud de telefoon en de oplader buiten bereik van kinderen. Laat kinderen niet
H
zonder toezicht de telefoon of de oplader gebruiken.

■

 oud de kleine accessoires van de telefoon buiten bereik van kinderen om elk
H
risico op verstikking te voorkomen.

■

Laat uw kinderen of huisdieren niet aan het toestel likken of erop kauwen.

■

Wijzig of verbeter uw telefoon niet zelf.
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■

Stel uw telefoon niet bloot aan vlammen, explosies of andere gevarenbronnen.

■

 et uw telefoon uit wanneer u zich vlak bij explosieve materialen of vloeistoffen
Z
bevindt.

■

De telefoon mag alleen verbonden zijn met een USB-interface met versie 2.0.

■

 e ideale werkingstemperatuur ligt tussen de 0 °C en 40 °C. De ideale
D
opslagtemperatuur ligt tussen de -20 °C en 50 °C

■

 top met het gebruik van uw toestel als een van de delen gebarsten of gebroken
S
is of als het toestel oververhit raakt.

■

 aak met het toestel niet uw ogen, oren of een ander deel van uw lichaam aan
R
en doe het niet in uw mond.

■

Gebruik de flits niet dichtbij de ogen van mensen of dieren.

■

Gebruik uw toestel niet buiten tijdens onweer.

■


Gebruik
alleen de originele accessoires met deze telefoon en plaats de accu niet
in een andere telefoon.
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INFORMATIE OVER DE WATER- EN STOFDICHTHEID
■

 hebt een mobiele telefoon aangeschaft die voldoet aan de IP68-norm. Met
U
het oog op optimaal gebruik en waterdichtheid moet u ervoor zorgen dat alle
doppen op de openingen zitten en de cover goed gesloten is.

■

 pen de achterkant van het apparaat niet als deze zich in water of een vochtige
O
omgeving bevindt.

■

 e rubberen afdichting op de cover is een belangrijk onderdeel van het toestel.
D
Wees voorzichtig wanneer u de cover opent en sluit om beschadiging van de
rubberen afdichting te voorkomen. Zorg ook dat er zich geen vuil zoals zand of
stof op de afdichting bevindt om te vermijden dat het toestel beschadigd raakt.

■

De cover en de doppen op openingen kunnen losraken door vallen of botsen.

■

Zorg dat alle covers goed aansluiten en sluiten.

■

 ls het toestel is ondergedompeld in water of de microfoon of de luidspreker
A
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.

■

 e waterdichtheid van het apparaat kan in bepaalde omstandigheden lichte
D
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.

■

 ij temperatuurschommelingen kan de luchtdruk stijgen of dalen, en dit kan
B
gevolgen hebben voor de geluidskwaliteit. Indien nodig, open de klepjes om
de lucht te evacueren
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MEDISCHE APPARATUUR
■

 et uw telefoon uit in ziekenhuizen en andere medische instellingen wanneer
Z
dit vereist is.

■

 w telefoon bevat straling die elektromagnetische velden uitzendt. Deze
U
elektromagnetische velden kunnen interfereren met pacemakers of andere
medische apparatuur.

■

 ls u een pacemaker draagt, houd dan minstens 20 cm afstand tussen uw
A
pacemaker en uw telefoon.

■

Houd het apparaat aan de andere kant van het implantaat.

■

 ls u van mening bent dat uw telefoon met uw pacemaker of ieder andere
A
medisch toestel interfereert, stop dan met het gebruik ervan en raadpleeg uw
arts voor specifieke informatie over uw medisch toestel.

■

 anneer u repetitieve handelingen uitvoert, zoals het invoeren van een tekst
W
of een game op uw telefoon spelen, kunt u soms een blokkade in uw handen,
armen, polsen, schouders, nek of elk ander lichaamsdeel voelen. Als u een
blokkade voelt, stop dan met het gebruik van uw telefoon en raadpleeg een
arts.

VEILIGHEID OP DE WEG
■

 olg tijdens het rijden alle veiligheidsvoorschriften en -maatregelen op voor het
V
gebruik van uw toestel.

■

 oud u volledig aan de lokale wetgeving. Houd uw handen altijd vrij om te rijden
H
als u een voertuig bestuurt. Als u een voertuig bestuurt, moet de veiligheid op
de weg uw hoofdprioriteit zijn.

■

 top aan de kant van de weg en parkeer alvorens de telefoon op te nemen of te
S
bellen als de verkeersomstandigheden dit vereisen.

■

 e radio-elektrische frequenties kunnen bepaalde elektronische systemen in uw
D
auto verstoren, zoals de autoradio en de veiligheidsvoorzieningen.
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■

 ls uw voertuig met een airbag is uitgerust, versper de toegang hiertoe dan niet
A
door hiervoor een draadloos draagbaar of vast toestel te plaatsen. Als u zich
hier niet aan houdt, loopt u het risico dat de airbag niet meer werkt en u ernstig
lichamelijk letsel oploopt.

■

 ls u naar muziek luistert, houd het volume dan op een redelijk niveau zodat
A
u zich bewust bent van wat er om u heen gebeurt. Dit geldt in het bijzonder
wanneer u vlak bij een autoweg bent.

■

 et gebruik van uw telefoon kan u in sommige omstandigheden afleiden en
H
gevaar veroorzaken. Houd u aan de verboden of beperkingen voor uw telefoon
of oortjes (stuur bijvoorbeeld geen sms'jes wanneer u een voertuig bestuurt en
gebruik bijvoorbeeld geen oortjes als u fietst).

VOEDING EN OPLADEN
■

Niet in het vuur gooien

■

Geen kortsluiting veroorzaken

■

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

■

Recycle de accu volgens de van kracht zijnde regelgeving.

■

 aad uw telefoon op met behulp van de meegeleverde USB-kabel en elektrische
L
adapter. Door het gebruik van een niet-compatibele adapter of kabel kan uw
telefoon blijvend beschadigd raken.

■

 e elektrische adapter moet vlak bij de telefoon worden geplaatst en gemakkelijk
D
bereikbaar zijn.

■

 et gebruik van beschadigde kabels of opladers of opladen in een vochtige
H
omgeving kan een elektrische schok veroorzaken.

■

De elektrische adapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

■

 et stopcontact moet gemakkelijk te bereiken zijn. Tijdens het gebruik mag de
H
oplaadingang niet geblokkeerd raken.
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■


Om
de telefoon volledig te ontkoppelen van de voeding voor de
stroomvoorziening haalt u de CA/CC-kabel uit het stopcontact.

■

 lektrische adapters kunnen warm worden tijdens normaal gebruik. Langdurig
E
contact hiermee kan letsel veroorzaken.

■

 org altijd voor voldoende ventilatie rondom elektrische apparatuur tijdens het
Z
gebruik ervan.

■

e ventilatie mag niet verhinderd worden door het afdekken van de
D
ventilatieopeningen met voorwerpen (zoals kranten, tafellakens, gordijnen
e.d.) om oververhitting en een verminderde werking ervan te voorkomen. Houd
minstens 10 cm ruimte vrij rondom de telefoon.

■

De telefoon mag alleen gebruikt worden in gebieden met een gematigd klimaat.

■

 laats de USB-kabel niet met natte handen in de USB-poort en haal de USBP
kabel ook niet met natte handen uit de USB-poort, want hierdoor ontstaat het
risico op een elektrische schok.

■


Omdat
de telefoon een interne heroplaadbare accu heeft, mag dit product niet
aan extreme warmte (zoals zon en vuur) worden blootgesteld.

■


Voer
geen verschillende acties met de connector uit en zorg ervoor dat de
uiteinden van de accu niet in contact komen met een ander geleidend onderdeel
zoals metaal of een vloeistof.
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GEHOORBESCHERMING
 eze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving inzake de beperking van
D
het maximale output volume. Langdurig luisteren met een hoofdtelefoon op
een hoog volume kan tot gehoorbeschadiging leiden !
■

Stop het gebruik van het product of zet het volume lager als uw oren suizen.

■

 et het volume niet te hoog. Artsen bevelen aan niet te lang naar een hoog
Z
volume te luisteren.

■

 aak redelijk gebruik van de oortelefoons want een buitensporige geluidsdruk
M
van de oor- of hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.

■

 m gehoorbeschadiging te voorkomen dient een hoog volume over een lange
O
periode vermeden te worden.

■

Gebruik alleen de meegeleverde oortjes met uw telefoon.

MILIEUBESCHERMING
■

 oud u aan de lokale regels op het gebied van afvalverwijdering bij het
H
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.

■

 ever uw gebruikte, afgedankte lithiumbatterijen in op de daarvoor bedoelde
L
plek. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk afval.
Versleten telefoons en accu's mogen niet in de gewone afvalbak
terechtkomen.

Als er een niet-geschikte accu in de telefoon wordt geplaatst, is er een explosierisico.
Verwijder versleten accu's volgens de instructies.
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REINIGING EN ONDERHOUD
■

 et de telefoon uit alvorens deze te reinigen of er onderhoudswerkzaamheden
Z
aan te plegen. De oplader moet uit de oplaadingang zijn gehaald. De telefoon
en de oplader mogen niet met elkaar verbonden zijn om elektrische schokken
of kortsluiting van de accu of de oplader te voorkomen.

■

 einig de telefoon en de oplader niet met chemische stoffen (zoals alcohol
R
of benzeen) of bijtende chemische middelen of reinigingsmiddelen om te
voorkomen dat de onderdelen beschadigd raken of minder goed werken. Reinig
het toestel met een enigszins vochtig zacht antistatisch doekje.

■

 org ervoor dat er geen krassen op de hoes komen en dat de hoes niet stuk
Z
gaat, want de stoffen in de verf kunnen een allergische reactie veroorzaken. Als
een dergelijke reactie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de
telefoon en raadpleeg een arts.

■

 erwijder het stof uit de voedingsingang en houd deze droog om risico op
V
brand te voorkomen.

■

 ls de telefoon of de accessoires niet goed werken, neem dan contact op met
A
uw lokale dealer.

■

Haal de telefoon en/of de accessoires niet zelf uit elkaar.

NOODOPROEP
Met deze functie kunt u, als de telefoon aan is en u in het dekkingsgebied van het
netwerk bent, een noodoproep uitzenden. De alarmnummers zijn echter niet via
alle netwerken bereikbaar. Reken nooit op uw telefoon om noodoproepen uit te
zenden.
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AANBEVELINGEN OM BLOOTSTELLING VAN DE
GEBRUIKER AAN STRALING TE VERMINDEREN
■

 ebruik uw mobiele telefoon bij goede signaalontvangst, zodat u zo min
G
mogelijk straling ontvangt (met name in ondergrondse parkeergarages, tijdens
treinreizen, in een auto, etc.).

■

 ebruik de telefoon als er een goede ontvangst is (bijv. : maximaal aantal
G
staafjes voor signaalsterkte).

■

Gebruik een handsfree-kit.

■

 oud tijdens gesprekken de telefoon uit de buurt van de buik van zwangere
H
vrouwen en de onderbuik van tieners.

AANVULLENDE INFORMATIE
CONFORMITEIT

■


Verklaring
CROSSCALL verklaart dat dit toestel overeenkomt met de essentiële
vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG. De
meest recente en geldige versie van de DoC (Declaration of Conformity) kan
geraadpleegd worden op http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/
CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf

■

 eperkingen voor de 2.4 GHz band : Noorwegen : Deze rubriek is niet van
B
toepassing op het geografische gebied dat binnen een straal van 20 km
rond het centrum van Ny-Ålesund ligt. Beperkingen voor de 5 GHz band :
Overeenkomstig artikel10 (10) van richtlijn 2014/53/EG, staat op de verpakking
vermeld dat deze radioapparatuur onderworpen is aan enkele beperkingen
wanneer verkocht in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken
(DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES),
Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT) , Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT),
Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT),
Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland
(FI), Zweden (SE), het Verenigd Koninkrijk (UK), Turkije (TR), Noorwegen (NO),
Zwitserland (CH), IJsland (IS), en Liechtenstein (LI).
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De WLAN-functie voor dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik
binnenshuis, met een frequentiebereik tussen de 5150 en 5350 MHz.

FREQUENTIEBANDEN EN VERMOGEN
■

requentieband gebruikt door de radioapparatuur: bepaalde banden zijn
F
mogelijk niet beschikbaar in alle landen of in alle regio’s. Neem contact op met
de lokale operator voor meer informatie.

■

 e maximaal uitgezonden radiofrequentie signalen in de frequentieband of
D
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:
BANDEN
GSM850
GSM900
GSM1800
GSM1900
WCDMA B1
WCDMA B2
WCDMA B8
LTE B1
LTE B2
LTE B3
LTE B7
LTE B8
LTE B20
LTE B28
WiFi
Bluetooth
NFC

FREQUENT
824MHz-894MHz
880MHz-960MHz
1710MHz-1880MHz
1850MHz-1990MHz
1920MHz-2170MHz
1850MHz-1990MHz
880MHz-960MHz
1920MHz-2170MHz
1850MHz-1990MHz
1710MHz-1880MHz
2500MHz-2690MHz
880MHz-960MHz
791MHz-862MHz
703MHz-803MHz
2400MHz-2483.5MHz
5170MHz-5835MHz
2400MHz-2483.5MHz
13.56 MHz
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MAX VERMOGEN
33±2dBm
33±2dBm
30±2dBm
30±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
<20dBm
<20dBm
<10dBm
<42dBμA/m

INFORMATIE OVER ACCESSOIRES EN SOFTWARE
We raden aan de volgende accessoires te gebruiken:

INFORMATIE OVER
ACCESSOIRES
Wisselstroomoplader

Oortelefoon
Type-C USB-kabel

MODEL

TECHNISCHE GEGEVENS

EU type model :
ST050020CT/Crosscall : CSAC3.BK.NN0EU
UK type model: ST050020CT/Crosscall :
CSAC3.BK.NN0UK
S-185-2
Crosscall : CPC.BK.NN0001

INPUT:
100-240V˜50/60HZ
350mA
OUTPUT : 5.0VDC,
2 400mA
3mW, 20-20Khz, 16Ω
USB 2.0, 480Mbps, 3A

De softwareversie van het product is L1407.X.XX.XX.XXXX (X=0-9, A-Z staat voor
updates met betrekking tot gebruikerservaring, beveiligingspatches, etc.). 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.
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, raadpleeg
de DoC (Declaration of Conformity) op :
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONALDECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf

SPECIFIC ABSORPTION RATE OF SAR)
Dit toestel voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequenties als
het toestel tijdens gebruik op een minimale afstand van 5 mm van het lichaam
verwijderd gehouden wordt. Volgens de aanbevelingen van ICNIRP is de SARlimiet gemiddeld 2.0 watt/kg voor celweefsel van 10 gram dat de meeste
frequenties absorbeert. Maximale waarden voor dit model:
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■

0,803 W/kg voor het hoofd

■

1,463 W/kg voor het lichaam

AUTEURSRECHTEN
Dit toestel is voor privégebruik bedoeld. Cd's kopiëren of muziek, video's en foto's
downloaden om ze door te verkopen of voor welk ander commercieel doeleinde
dan ook, kan een schending van de auteursrechtenwetgeving inhouden. Mogelijk
hebt u toestemming nodig om een document, werk of presentatie waarop de
auteursrechtenwetgeving van toepassing is, geheel of gedeeltelijk te kopiëren of
op te slaan. Zorg ervoor dat u alle van toepassing zijnde wetgeving op het gebied
van opslag en gebruik van deze inhoud in uw land en rechtsgebied kent.
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WEERGAVE VAN DE TELEFOON
OVERZICHT VAN DE TELEFOON

1
2

5
6

11
12
13

3
7
4
14
8

9

15
16

10

1. Aansluiting voor
oortelefoons
2. Ontvanger
3.Simkaart houder
4. Aan-/Uit-knop
5. Lichtsensor

6. Voorkant camera
7. Volumeknop +/8 .Crosscall
programmeerbare knop
9. Microfoon
10. USB C-aansluiting
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11. Ruisonderdrukking
12. Flitser
13. Hoofdcamera
14. X-Link
15. Luidspreker
16. Secur-haak

NEKBAND
Stel de nekband af zoals op onderstaande figuur wordt weergegeven

DE PLUSPUNTEN VAN DE ACTION-X3
X-LINK
Uw telefoon is uitgerust met X-Link technologie. Dit betekent dat u uw mobiele
telefoon (2.1 A) kunt opladen en/of gegevens kunt overdragen met de OTGfunctie. De X-Link technologie bestaat uit een centrale magneet en 4 omringende
magneten die het snel en veilig positioneren van uw mobiele telefoon op
specifieke apps verzekeren evenals een eenvoudige rotatie van uw smartphone
van portrait- naar landscape-modus. Deze waterdichte aansluiting is verguld
waardoor het beschermd is tegen oxidatie.

X-LINK

SLIM MAGNETISCH AANSLUITINGSSYSTEEM

OMGEKEERDE POLARITEIT

S

S

N

S

N

N

S

N

N

S

Eenvoudig te
bevestigen en te richten
in de afdrukstanden
staand / liggend

EENVOUDIG IN GEBRUIK

WATER- EN STOFDICHT

Geen kabels meer nodig! In 1
keer bevestigd
Opladen en overzetten
van gegevens

water- en stofdichtheid
IP67
Antiroestvorming

SNEL EN EFFICIËNT OPLADEN

ECOSYSTEEM

98% van het vermogen overgedragen, 2,1 A.

Ga voor het volledige assortiment accessoires die compatibel zijn met de x-link naar CROSSCALL.COM

Ontdek het complete assortiment van accessoires compatibel met X-link en de
Houder op www.crosscall.com
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BEVESTIGINGSSYSTEEM – X-BLOCKER
Dit exclusieve accessoire wordt meegeleverd met uw Action-X3 en versterkt de
magnetische aansluiting voor volledige ondersteuning voor de meest veeleisende
situaties. Het is eenvoudig aan te brengen in de inkepingen aan de zijkant van
uw smartphone. De silicone bekleding vermindert de trillingen als gevolg van
schokken en verzekert stabiliteit en vereenvoudigt de zichtbaarheid van het
scherm.

APPS
X3 SENSORS

Als u de app voor de eerste keer opent, klikt u op Akkoord gaan om de algemene
gebruiksvoorwaarden te accepteren.
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De meegeleverde app X3 Sensors geeft toegang tot verscheidene ingebouwde
sensoren.
■

 e magnetometer: meet de richting van de telefoon ten opzichte van het
D
magnetische noorden

■

 e versnellingsmeter: hiermee wordt de snelheid van de telefoon op de 3 assen
D
gemeten en gevisualiseerd. Door middel van wiskundige integratie kunt u de
reissnelheid van het toestel en zelfs de posities ervan door de tijd heen weten.

■

GPS: positie van het toestel en nauwkeurige weergave van het GPS-signaal

■

abijheidssensor: hiermee kan het scherm worden uitgeschakeld tijdens
N
telefoontjes als u uw telefoon vlak bij uw oor plaatst.

■

Lichtsterktesensor: meet het licht dat op het telefoonscherm valt

■

 luetooth (4.1) en netwerken (2G, 3G en 4G): geeft de aanwezigheid en sterkte
B
van de communicatienetwerken aan.

■

Accu: geeft het opladen en het onmiddellijk ontladen van de accu aan.

TOUCH-LOCK-FUNCTIE

Als u op de app fototoestel bent, klikt u op het icoontje
boven aan het scherm.
Met deze functie kunt u uw scherm in een vochtige omgeving of onder water
vergrendelen.
Na het vergrendelen van het scherm drukt u op een van de volumetoetsen om
een foto te nemen.
Om het scherm te ontgrendelen, schudt u met de telefoon of dubbelklikt u op de
aan- en uitknop.
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SOS-FUNCTIE

Op uw Action-X3 is een SOS-functie meegeleverd.
Open de app.
Voer een bericht in. Dit bericht wordt automatisch verzonden als u in gevaar bent.
Voorbeeld: "Ik ben in gevaar. Waarschuw de hulpdiensten. Hier is mijn
geolokalisatie"
U kunt de SOS-functie eveneens direct via de programmeerbare knop
programmeren. (zie Programmeerbare knop)

PROGRAMMEERBARE KNOP

Kies bij Instellingen > Knoppen > Inschakelen > de functie die u aan deze knop
wilt geven.
Deze knop staat standaard op "foto" geprogrammeerd. Door op "gepersonaliseerd"
te klikken, kunt u de gewenste functie kiezen.
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INSTALLATIE VAN DE SIMKAART
1

CONTROLEER OF UW TOESTEL IS UITGESCHAKELD

Indien dit niet het geval is, schakel het toestel dan uit via de Aan-/Uit-knop.

2

PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN KAARTEN

Plaats of verwijder de houder niet als het apparaat aanstaat.

3

OPEN DE HOUDER MET DE MEEGELEVERDE SIMKAART TOOL

A. Pak de meegeleverde tool.
B. Steek het in de opening zoals hieronder weergegeven.
C. Druk op de tool om de houder uit te schuiven.

4

VERWIJDER DE HOUDER VOLLEDIG
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5

PLAATS DE KAARTEN

A. Plaats de SIM-kaart met de voorkant naar beneden gericht.
B Het geheugen van uw smartphone kan worden uitgebreid. Plaats een SD-kaart
van maximaal 128 GB (optioneel) met de voorkant naar beneden gericht.

6

DUW DE HOUDER TERUG IN DE TELEFOON

A. Controleer dat de kaarten goed uitgelijnd zijn.
B. Zorg ervoor dat de houder goed uitgelijnd is met de opening in de telefoon
wanneer u de houder terugduwt in het toestel.
C. Duw de houder terug zoals hieronder weergegeven.

 m de waterdichtheid te verzekeren dient u te controleren dat de houder
O
compleet teruggeduwd en goed vergrendeld is.
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ACCU
Accuduur bij communicatie: 35 uur
Accuduur op standby: 24 dagen
Accuduur bij GPS*: 10 uur
*GPS + DATA + GOOGLE-kaarten geactiveerd + Scherm met 100% helderheid

NB: H
 et accuverbruik kan beïnvloed worden door de kwaliteit van het netwerk,
de helderheid van het scherm, de actieve connectiviteit (Wifi, Bluetooth,
NFC), de lokalisatie e.d.

DE ACCU OPLADEN
Voor het eerste gebruik volledig opladen met de meegeleverde AC-oplader.

 aad de accu nooit op als de magnetische verbinding X-LINK en de USBL
verbinding tegelijk gebruikt worden, want hierdoor kan de levensduur van
uw telefoontoestel worden verkort.

1


Open
de klep voor water- en stofdichtheid en sluit de USB-kabel aan de
elektrische USB-adapter aan. Vervolgens steekt u het uiteinde van de USBkabel in de USB-poort.

2

Steek de elektrische USB-adapter in een stopcontact.

25

3


Wanneer
de accu volledig opgeladen is, haalt u de kabel van de telefoon uit de
oplader. Haal eerst de kabel van de oplader uit het toestel en haal deze kabel
pas daarna uit het stopcontact.

ENERGIEBESPARINGSMODUS
Met deze functie worden de functionaliteiten van uw telefoon beperkt tot de
basisfuncties (bellen, SMS/MMS, internet en SOS + 4 programmeerbare functies).
Het scherm gaat op zwart-wit om het energieverbruik te verminderen.
Toegankelijk en instelbaar via:
Instellingen > accu >

(rechtsboven op het scherm) > Energiebesparingsmodus

Of: via de snelkoppeling in de notificatiebalk (door met uw vinger van boven
>
naar beneden op het scherm te vegen), op de tweede pagina, icoontje
energiebesparingsmodus.
> De
Om de functie energiebesparing te deactiveren, klikt u op
energiebesparingsmodus deactiveren.

AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET OPLADEN VAN DE ACCU
 e accu is in de telefoon ingebouwd en is niet verwijderbaar. Haal de accu
D
er niet zelf uit.
■

 ebruik alleen goedgekeurde opladers, accu's en kabels. Het gebruik van nietG
goedgekeurde opladers of kabels kan een explosie van de accu of schade aan
de telefoon veroorzaken.

■

 ebruik uw telefoon niet als deze zich aan het opladen is. Dek uw telefoon of
G
elektrische adapter niet af.

■

 oor een onjuiste aansluiting van de oplader kan de telefoon beschadigd raken.
D
Beschadigingen die veroorzaakt worden door verkeerd gebruik vallen niet
onder de garantie.

■

Als de CA-voeding een lagere spanning heeft, is de oplaadtijd mogelijk langer.

 ls u niet-conventionele opladers zoals computers gebruikt, is de oplaadtijd
A
mogelijk langer.
■
Laad de accu vóór het eerste gebruik van de telefoon op en ontkoppel de
■
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oplader meteen nadat de telefoon voor de eerste keer is opgeladen.
■

 aal de kabel van de oplader uit het stopcontact als de telefoon niet wordt
H
opgeladen.

■

 ogelijk werkt uw telefoon niet meteen als deze met een zwakke accu wordt
M
opgeladen. Na enige oplaadtijd begint de telefoon weer normaal te werken.

■

 e oplaadtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende
D
niveau van de accu.

■

 et opladen van de telefoon kan veilig gebeuren bij een temperatuur tussen
H
de 0 °C en 40 °C. Opladen bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C
kan de prestaties van de accu en de accuduur verminderen. Door opladen bij
extreme temperaturen kan de accu op lange termijn beschadigd raken.

■

Tijdens het opladen kunnen de telefoon en de oplader warm worden.

Dit is heel normaal en heeft geen invloed op de levensduur of prestaties van de
telefoon. Als de accu warmer wordt dan normaal, stop dan met opladen. Plaats
uw telefoon op een koele plek en laat deze afkoelen. Vermijd langdurig contact
met uw telefoon als deze warm wordt.
 e functionaliteiten van het toestel variëren naargelang uw locatie, taal,
D
provider en model. Dit toestel heeft de functie OTG. Gebruik dus een
standaard OTG-gegevenskabel.
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Aan-/uitknop

■

Druk op deze knop om het scherm aan te zetten of te vergrendelen.

■

Druk op deze knop en houd deze ingedrukt om het toestel aan of uit te zetten.

■

 ruk tegelijkertijd op deze knop en de Volumeknop "-" om een screenshot te
D
maken.

DE TELEFOON AANZETTEN

Druk op de aan- / uitknop en wacht enkele seconden totdat het scherm aan gaat.
Wanneer u uw telefoon voor de eerste keer of na het resetten van de gegevens
aanzet, volgt u de instructies op het scherm om uw toestel te configureren.
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DE TELEFOON UITZETTEN
Houd de aan- / uitknop ingedrukt totdat het contextmenu verschijnt en selecteer
daarna
om de telefoon uit te zetten.
VOLUMEKNOP

Druk op deze knop om het volume van het toestel af te stellen.
START

Druk op deze toets om het startscherm in te schakelen.

RECENT

Druk op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
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TERUG

Druk op deze toets om naar het vorige scherm terug te gaan.

BASISELEMENTEN
HANDELINGEN OP HET TOUCHSCREEN
Met enkele eenvoudige handelingen kunt u uw telefoon en de apps erop gebruiken.

		

AANTIPPEN
Om een app te openen, een onderdeel van het menu
te kiezen, op een toets van het touchscreen te drukken
of om een teken met het toetsenbord op het scherm
in te voeren, tikt u het element met uw vinger aan.

AANTIKKEN EN AANHOUDEN
Plaats uw vinger op een element of op het scherm en houd uw vinger er 2
seconden lang op om naar de beschikbare opties te gaan.
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OVER HET SCHERM VEGEN
Veeg met uw vinger over het startscherm of het
appscherm naar links of rechts om andere vensters
weer te geven.
Veeg met uw vinger naar boven of beneden op het
scherm om op over een webpagina of onderdelenlijst
te scrollen.

HANDELINGEN MET TWEE VINGERS
Zet twee vingers uit elkaar op een webpagina, een
kaart of een afbeelding om op een deel daarvan in te
zoomen.

		

Plaats uw vingers weer dichter bij elkaar om uit te
zoomen.
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VERPLAATSING
Om een element te verplaatsen, plaatst u uw vinger
erop, houdt u het ingedrukt en veegt u het element
naar de gewenste plek.

NOTIFICATIECENTRUM
HET NOTIFICATIECENTRUM OPENEN

1


Veeg
met uw vinger vanaf de bovenrand van het scherm naar beneden om het
notificatiecentrum te openen.

2

 eeg opnieuw met uw vinger vanaf de bovenrand van het scherm naar beneden
V
om naar het tabblad snelkoppelingen te gaan.

CONFIGURATIE VAN DE NOTIFICATIEOPTIES

1

Ga naar Instellingen > Notificaties.

2

Activeer of deactiveer de notificatie-instellingen volgens uw wensen.
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HET NOTIFICATIECENTRUM SLUITEN
Veeg met uw vinger naar boven op het scherm of druk op de startknop om het
notificatiecentrum te sluiten.

VERGRENDELING EN ONTGRENDELING VAN HET SCHERM
VERGRENDELING VAN HET SCHERM
■

Druk op de aan-/uitknop om het scherm handmatig te vergrendelen.

■

 et scherm wordt automatisch vergrendeld en gaat in de standbymodus nadat
H
het enige tijd inactief is geweest. Hierdoor wordt het energieverbruik minder
en zijn ongewilde verrichtingen niet mogelijk. Om de tijd voor het op standby
zetten van het scherm te wijzigen, gaat u naar Instellingen >Weergave > Standby
en selecteert u een duur.

ONTGRENDELING VAN HET SCHERM
Druk op de aan-/uitknop om het scherm weer aan te zetten en veeg met uw
vinger over het scherm in een willekeurige richting.

PERSONALISERING VAN HET SCHERM
1


Druk
op de lege plek op het scherm en houd uw vinger erop om naar de editor
van het startscherm te gaan.

2

Selecteer
SCHERMACHTERGROND en WIDGETS om uw scherm te
personaliseren.

3

 m een widget te verwijderen, houdt u uw vinger op het te verwijderen widget
O
ingedrukt. Boven aan het scherm komt "Verwijderen" te staan. Veeg de widget
naar "verwijderen".

WIJZIGING VAN DE DATUM EN DE TIJD
Ga naar Instellingen > Datum en tijd.
■

Activeer Automatische tijdzone om de tijdzone van het netwerk toe te laten.

■

Activeer 24 uursklok gebruiken om de klok in het 24 uursformat te gebruiken.
33

BEHEER VAN DE TOESTELLEN EN DE GEGEVENS
OVERZETTEN VAN GEGEVENS
 aal de USB-kabel niet uit het toestel tijdens het overzetten van de gegevens.
H
Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het toestel beschadigd
raken.

1

Sluit het toestel aan een computer aan met de USB-kabel.

2

 pen het notificatiecentrum, druk daarna op Herladen via de USB van dit toestel
O
> Bestanden overzetten. Druk op Foto's overzetten (PTP) als uw computer
niet met het format Media Transfer Protocol (MTP) overweg kan.

3

 et uw gegevens over tussen uw toestel en uw computer. Op uw computerscherm
Z
verschijnt een bericht. Volg de aanwijzingen op om uw foto's, video's e.d. over
te zetten.

HET RESETTEN VAN DE GEGEVENS
Verwijder alle instellingen en gegevens op het toestel.
 oordat u het toestel weer op de fabrieksinstellingen reset, dient u een
V
back-up te maken van alle belangrijke gegevens die op het toestel zijn
opgeslagen.Op het appscherm drukt u op Instellingen > Opslaan en resetten
> De fabrieksconfiguratie herstellen > DE TELEFOON RESETTEN > ALLES
WISSEN. Het toestel wordt automatisch opnieuw gestart.

GEBRUIK VAN UW TELEFOON
STARTSCHERM
Het startscherm is het beginpunt van waaruit alle functies van de telefoon bereikt
kunnen worden. Hierop staan widgets, snelkoppelingen naar de apps en nog veel
meer.
 oe het startscherm eruitziet kan variëren. Dit hangt van de regio of de
H
provider af.
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Statusbalk
Hierop staan de status- en notificatie-icoontjes.
Widgets
Widgets zijn kleine apps voor het opstarten van specifieke appfuncties om
informatie te geven en zijn makkelijk bereikbaar vanuit het startscherm.
Appicoontjes
Druk op een icoontje zoals een app of map om het te openen of te gebruiken.
Hotplugging
Hiermee hebt u snel toegang tot apps met hotplugging

TELEFOON
BELLEN

1

Druk op

2


Druk
op
in.

om het toetsenbord te openen en voer het telefoonnummer

3

Druk op

om te bellen.

op het startscherm of het appscherm.

Bellen vanuit de oproepinfo of de contactenlijst
Druk op

of

en op een contact of telefoonnummer

om te bellen.
Internationaal bellen

1

Druk op

2

Druk op 0 en houd uw vinger ingedrukt totdat het +-teken verschijnt.

om het toetsenbord te openen.
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3

Voer het landnummer, het gebiedsnummer en het telefoonnummer in.

Druk daarna op

.

TELEFOONTJES ONTVANGEN
De telefoon opnemen
Als er een telefoontje binnenkomt, drukt u op
nemen.

om de telefoon op te

Een telefoontje weigeren
Als er een telefoontje binnenkomt, drukt u op
weigeren.

om het telefoontje te

CONTACTEN
CONTACTEN TOEVOEGEN
Handmatig een contact aanmaken

1

Druk op het contacticoontje op het startscherm of het appscherm.

2

Druk op

3

Druk op

om de gegevens van het contact in te voeren.
om het op te slaan.

Toevoegen vanaf het toetsenbord

1

Druk op

2

Voer het nummer in en druk op Een contact aanmaken.

om

Vanuit ontvangen telefoontjes toevoegen

1

Druk op

2

Druk op

.
om het ontvangen telefoontje te bekijken.
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3


Voeg
de ontvangen telefoontjes aan een contact toe.
Contacten importeren
U kunt vanuit de opslagservices contacten naar uw toestel importeren.

1

Druk op het contacticoontje op het startscherm of appscherm.

2

Druk op CONTACTEN IMPORTEREN.

3

Selecteer een importoptie.

Contacten zoeken
Druk op het contacticoontje op het startscherm of appscherm.
Gebruik een van de volgende zoekmethodes:
■

Scrol de contactenlijst naar boven of beneden.

■

 eeg met uw vinger over de hele index rechts van de contactenlijst om snel te
V
scrollen.

■

Druk op

boven aan het scherm om een contact te zoeken.

BERICHTEN
BERICHTEN VERZENDEN

1

Druk op het berichtenicoontje op het startscherm of appscherm.

2

Maak een bericht aan.

3

Voeg de ontvangers toe en schrijf een bericht.

4

Verzend het bericht.

BERICHTEN TONEN

1

Druk op het berichtenicoontje op het startscherm of appscherm.
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2

Selecteer een contact in de berichtenlijst.

3

Toon uw gesprek.

BERICHTEN ZOEKEN

1

Druk op het berichtenicoontje op het startscherm of appscherm.

2

Druk op

om zoekwoorden in te voeren om de berichten te zoeken.

CAMERA
U kunt foto's nemen en video's opslaan.

Foto's nemen
1

Druk op

2

Centreer wat u wilt fotograferen op het scherm.

3

Neem een foto. Uw foto wordt automatisch opgeslagen in de Galerij.

op het startscherm of appscherm.

DE CAMERA OP EEN VERGRENDELD SCHERM STARTEN
Om snel foto's te kunnen nemen, start u de camera op een vergrendeld scherm.
Veeg met uw vinger op
vergrendelde scherm.

aan de buitenkant van de grote cirkel op het

GALERIJ
AFBEELDINGEN EN VIDEO'S VIEWEN

1

Druk op het galerij-icoontje op het appscherm.

2

Selecteer een afbeelding of video.

AFBEELDINGEN EN VIDEO'S VERWIJDEREN
■

 m een afbeelding of video te verwijderen, selecteert u een afbeelding of video
O
om deze te verwijderen.
en drukt u op
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■

 m meer afbeeldingen en/of video's te verwijderen, drukt u op
O
op het
hoofdscherm van de galerij om naar Een element selecteren te gaan. Vervolgens
selecteert u de afbeeldingen of de video's die u wilt verwijderen en drukt u op
om ze te verwijderen.

AFBEELDINGEN EN VIDEO'S DELEN
Selecteer een afbeelding of video en druk op
Selecteer een methode om te delen.

onder aan het scherm.

REKENMACHINE
U kunt eenvoudige of ingewikkelde rekensommen maken met behulp van de
Rekenmachine.

1

Druk op

2


Verander
de richting van het scherm om van de standaardrekenmachine naar
de wetenschappelijke rekenmachine te gaan.

op het appscherm.

MUZIEK
NUMMERS AAN UW TELEFOON TOEVOEGEN
■

Kopieer nummers vanuit uw computer met behulp van de USB-kabel.

■

Download nummers via internet.

■

Kopieer nummers via Bluetooth.

MUZIEK LUISTEREN

1

Druk op het muziekicoontje.

2

Selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

3


Tijdens
het afspelen van het nummer drukt u op de startknop om het
muziekafspeelscherm te verlaten zonder dat het nummer stopt. Om naar het
muziekafspeelscherm terug te gaan, opent u het notificatiecentrum en drukt u
op de titel van het nummer.
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BROWSER
Verbindu met de webpagina om informatie te zoeken en voeg uw favoriete
webpagina's toe om deze snel te bereiken.

1

Druk op

2


Voer
het webadres in de zoekbalk in en druk op
. U kunt naar de
webpagina's gaan. Deze functie geldt ook voor de favorieten, het schakelen
tussen meerdere vensters en andere functies.

.

E-MAIL
E-MAILACCOUNTS CONFIGUREREN
Configureer een e-mailaccount wanneer u de functie E-mail voor de eerste keer
opent.

1

Druk op

2


Voer
het e-mailadres in en druk daarna op VOLGENDE. Voer het wachtwoord
in en druk daarna op VOLGENDE. Om een e-mailaccount van een organisatie
handmatig op te slaan, drukt u op HANDMATIGE CONFIGURATIE.

3

Volg de instructies op het scherm om de configuratie te realiseren.

op het appscherm.

E-MAILS VERZENDEN

1

Druk op

2

Voeg de ontvangers toe en voer een tekst in de e-mail in.

3

Druk op

om een e-mail te schrijven.

om de e-mail te verzenden.

SYSTEEMUPDATES
Systeemupdates zijn ontwikkelingen van de oorspronkelijke softwareversie in de
telefoon.
Het doel van deze systeemupdates is het corrigeren van mogelijke bugs en
ontwikkelingen bieden ter verbetering van de gebruikservaring.
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Als er een update beschikbaar is, krijgt u een notificatie hierover.
U kunt deze beschikbaarheid van deze updates handmatig verifiëren via de app
"Update".
Wanneer de update gedownload is, kunt u deze installeren (hierdoor start uw
telefoon opnieuw op) of tot een later moment uitstellen. Wanneer de telefoon
voor de eerste keer opnieuw opstart, duurt dit enkele minuten vanwege de
systeemoptimalisatie.

BIJLAGE
BELANGRIJKE INFORMATIE
Om u een optimale ervaring te bieden, wordt de telefoon regelmatig met interneten berichtenservers verbonden. Hierdoor ontstaat onvermijdelijk automatische
data-uitwisseling waardoor mogelijk extra kosten in rekening gebracht worden
naast uw bestaande vaste bedrag of waardoor deze extra kosten van uw prepaid
tegoed worden afgeschreven.
Om problemen met de facturering in verband met deze internetdiensten te
voorkomen, raden wij u ten zeerste aan om te kiezen voor een geschikt aanbod
voor onbeperkte toegang tot internet en e-mail. Wijzig ook niet de vooraf
geconfigureerde standaardinstellingen. Als u dit wilt, verbindt u het toestel met
het wifi-netwerk voor meer snelheid en efficiëntie. Wij raden u in het bijzonder
aan om een wifi-netwerk te gebruiken tijdens de streaming of het downloaden
van enorm grote games, video's en films.
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
■

 iet-originele accessoires, zoals headsets en opladers, zijn niet compatibel
N
met de telefoon. Hierdoor werkt het toestel minder goed of zelfs niet. Voor de
schade die hieruit voortvloeit, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

■

 de gebruikershandleiding staat slechts algemene informatie. De technische
In
kenmerken en de functies van uw telefoon kunnen verschillen van die in de
gebruikershandleiding.
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■


Vanuit
de fabriek wordt gegarandeerd dat uw telefoon goed werkt. Bij
fabricageschade of -gebreken zijn de algemene voorwaarden van de
garantiekaart van toepassing.

■

 oor de functies van uw telefoon die afhankelijk zijn van de functionaliteiten en
V
diensten van uw provider zijn de algemene voorwaarden van die provider van
toepassing.

■

 et op: op het gebied van de technische kenmerken en functies heeft uw telefoon
L
bepaalde beperkingen. Deze beperkingen zijn geen fabricageschade, -fouten of
-gebreken.

■

Gebruik uw telefoon en de functies ervan zoals bedoeld.

PROBLEMEN OPLOSSEN
In dit hoofdstuk staan problemen vermeld waarmee u bij het gebruik van uw
telefoon te maken kunt krijgen. Voor sommige problemen moet u contact
opnemen met uw operator, maar de meeste kunt u zelf oplossen.
SIM-kaartfout
Zorg ervoor dat de SIM-kaart goed geplaatst is.
Geen verbinding met het netwerk / netwerk kwijt
■

 vlak bij een raam of in een open ruimte staan. Ga na in welke gebieden de
Ga
provider dekking heeft.

■


Controleer
of uw SIM-kaart niet te oud is. Als dit het geval is, laat dan uw SIMkaart in de dichtstbijzijnde winkel van uw provider vervangen. Neem hiervoor
contact op met uw provider.

De codes kloppen niet
Als u uw code niet meer weet, neem dan contact op met uw provider.
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Ik kan niet bellen
■

 ontroleer of u niet het verkeerde nummer heeft ingetoetst. Een nieuw netwerk
C
is niet vrijgegeven.

■

 ls er een nieuwe SIM-kaart geplaatst is, controleer dan of hier geen nieuwe
A
beperkingen aan zijn gesteld.

■

Als uw prepaid tegoed op is, neem dan contact op met uw provider.

De telefoon gaat niet aan
■

Druk minstens 2 seconden lang op de aan-/uitknop.

■

Laad de accu op. Controleer de oplaadindicator op het scherm.

Oplaadfout
■

De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. Laad de accu op.

■

Laad de telefoon bij een normale temperatuur op.

■

Controleer de oplader en de verbinding ervan met de telefoon.

■

Steek de kabel in een ander stopcontact.

■

Controleer of de oplader niet defect is. Als dit het geval is, vervang deze dan.

■

Gebruik alleen originele accessoires.

Ik kan geen sms'jes en foto's ontvangen of verzenden
Controleer of er voldoende opslagruimte is. Verwijder een of meer berichten van
uw telefoon.
Ik kan geen bestanden openen
Controleer de formats van de bestanden.
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Het scherm licht niet op wanneer ik gebeld word.
■

 ls u een beschermband of -hoes gebruikt, controleer dan of deze niet de ruimte
A
rond de lichtsensor afdekt.

■

Zorg ervoor dat de ruimte rond de lichtsensor schoon is.

De telefoon maakt geen geluid
Verifieer de status van de instellingen in het menu Geluid om te controleren of de
telefoon niet in de trilstand of stille modus staat.
Mijn telefoontjes worden onderbroken of geblokkeerd
Update uw software via de website.
De contacten worden twee keer getoond
De contacten zijn zowel op de telefoon zelf als op de SIM-kaart opgeslagen.
Verifieer de opgeslagen contacten.
Ik kan geen apps installeren
■

De provider ondersteunt deze apps niet of ze voldoen niet aan de aanmeldnormen.

Neem contact op met uw provider.
■

 r is onvoldoende opslagruimte op uw telefoon. Verwijder een of meer berichten
E
van uw telefoon.

Ik kan de telefoon niet met een computer verbinden
■

Verwissel de gegevenskabel.

■

Kies een andere poort op de computer.

De oproepinfo wordt niet opgeslagen
Controleer of de tijd goed is ingesteld. Controleer de tijdsinstellingen.
ACTION-X3. Ontwikkeld in Frankrijk, geassembleerd in China en geïmporteerd door: CROSSCALL – 655 RUE P.S LAPLACE 13290 AIX EN Pce –
FRANKRIJK
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