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ALGEMENE INFORMATIE
Copyright © 2018 Sonim Technologies, Inc.  
Sonim en het Sonim-logo zijn handelsmerken van Sonim 
Technologies, Inc. Andere bedrijfs- en productnamen 
kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken 
zijn van de respectievelijke eigenaren op wie ze betrekking 
hebben. 

HANDELSMERKEN VAN DERDEN
Google, Android, Google Calendar, Google Now, Google 
Play en andere merken zijn handelsmerken van Google Inc.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE EN 
ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak 
geeft aan dat binnen de landen van de 
Europese Unie dit product en alle uitbreidingen 
die met dit symbool zijn gemarkeerd niet als 
restafval mogen worden afgevoerd, maar aan 
het einde van hun levensduur apart moeten 
worden ingezameld. 

VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ
Controleer de plaatselijke regelgeving voor 
het verwijderen van batterijen. De batterij 
mag nooit bij de gemeentevuilnis worden 
geplaatst. Gebruik indien beschikbaar een 
batterijeninzamelpunt.

RICHTLIJN VOOR KOP- EN OORTELEFOONS
Luister alstublieft niet langere tijd bij hoge 
volumeniveaus, om mogelijke gehoorschade 
te voorkomen.

UW TELEFOON REGISTREREN
Registreer uw telefoon op http://sonimxperience.
com/registration_portal/portal/registration.php 
om productinformatie en updates te ontvangen.

                               Sonim-apparaten hebben een 3-jarige 
garantie uitgebreide garantie De 
garantie van de batterij is beperkt 
tot 1 jaar. 

Gefeliciteerd met de aankoop van een Sonim XP8 
(XP8800) mobiele telefoon! Deze telefoon is een 
smartphone en beschikt over LTE. Hij heeft een intuïtieve 
gebruikersinterface met veel functies, zodat u zo goed 
mogelijk gebruik kunt maken van de aangeboden 
kenmerken.

BETROKKEN TELEFOONTYPEN
De gebruikersgids beschrijft de Sonim XP8 telefoon met 
het modelnummer XP8800. 

ONDERSTEUNENDE INFORMATIE VAN 
SONIM 
Ga voor ondersteunende productinformatie en 
assistentie naar www.sonimtech.com.

DE HANDLEIDING EFFECTIEF GEBRUIKEN
Maak uzelf bekend met de in deze handleiding gebruikte 
terminologie en symbolen om u te helpen uw telefoon 
effectief te gebruiken.

STARTSCHERM Dit is het scherm dat wordt 
weergegeven wanneer de 
telefoon in standby is.

AANRAKEN & 
VASTHOUDEN

Raak een item op het scherm 
aan en blijf dit aanraken tot een 
actie wordt uitgevoerd.

SLEPEN Houd een item een moment vast 
en beweeg vervolgens uw vinger, 
zonder deze op te tillen, over het 
scherm tot u de doelpositie heeft 
bereikt.

VEGEN Beweeg uw vinger snel over 
het oppervlak van het scherm, 
zonder te pauzeren na de eerste 
aanraking. U kunt bijvoorbeeld 
een Startscherm naar links of 
rechts vegen om de andere 
Startschermen te bekijken.

DUBBELTIKKEN Tik snel tweemaal achter elkaar 
op een webpagina, kaart, of 
ander scherm om te zoomen.

KNIJPEN In sommige toepassingen kunt 
u in- en uitzoomen door twee 
vingers tegelijk op het scherm te 
plaatsen en ze samen te knijpen 
of te spreiden.

http://sonimxperience.com/registration_portal/portal/registration.php
http://sonimxperience.com/registration_portal/portal/registration.php
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VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Zorgt dat u de volgende veiligheidsregels 
leest en begrijpt voordat u de telefoon 
gebruikt. Deze regels voorzien u van 
informatie zodat u uw telefoon veilig 
kunt gebruiken en zich aan alle wettelijke 
voorschriften houdt betreffende het 
gebruik van mobiele telefoons.

Gebruik de telefoon niet bij een 
tankstation. Houdt u aan de beperkingen 
bij het gebruik van radioapparatuur bij 
brandstofopslaglocaties, chemische 
fabrieken, of wanneer springstof wordt 
gebruikt.

Elektrische interferentie kan het gebruik 
van uw telefoon bemoeilijken. Houdt u aan 
de beperkingen in ziekenhuizen en in de 
buurt van medische apparatuur.

Zet uw telefoon uit in vliegtuigen. 
Draadloze telefoons kunnen storingen of 
gevaren veroorzaken voor een vliegtuig. 
In een vliegtuig kan de telefoon in de 
vluchtstand worden gebruikt.

Stel het apparaat niet aan hoge 
temperaturen bloot (hoger dan 55°C).

Houdt u aan de 
verkeersveiligheidswetgeving. Gebruik 
geen telefoon terwijl u rijdt; zoek eerst een 
veilige plek om te stoppen. Gebruik de 
handsfree microfoon tijdens het rijden.

Voorkom gebruik van de telefoon dichtbij 
persoonlijke medische apparaten zoals 
pacemakers en hoortoestellen. 

Gebruik alleen Sonim XP8800 
goedgekeurde oplaadapparatuur om uw 
telefoon op te laden, om schade aan de 
telefoon te voorkomen.

Het symbool van de doorgekruiste 
afvalbak geeft aan dat dit product en 
alle uitbreidingen die met dit symbool 
zijn gemarkeerd niet als restafval mogen 
worden afgevoerd, maar aan het einde 
van hun levensduur apart moeten worden 
ingezameld.

Zorg dat alleen gekwalificeerd personeel 
uw telefoon installeert of repareert.

De Sonim XP8800 is waterdicht en kan 
gedurende 30 minuten tot een diepte 
van 2 meter onder water blijven.

• Zorg dat de audioaansluiting en 
het simslot op juiste wijze zijn 
afgesloten. Dit voorkomt afzetting van 
waterdruppels op de aansluitingen 
wanneer de telefoon in water is 
ondergedompeld.

• Er kunnen waterdruppels condenseren 
onder de displayafdekking wanneer 
de telefoon in zeer koud water 
wordt ondergedompeld. Dit is geen 
waterlekkage. De druppels verdwijnen 
bij kamertemperatuur.

De Sonim XP8800 is stofbestendig, 
robuust en schokwerend. Wanneer de 
telefoon wordt blootgesteld aan zeer 
krachtige schokken, is deze echter 
niet stofbestendig of onbreekbaar. 
Voor de beste resultaten en een lange 
productlevensduur dient de Sonim XP8800 
te worden beschermd tegen zout water, 
stof en sterke schokken.
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REGULERING INZAKE DE COMPABILITEIT MET 
HOORTOESTELLEN (HAC) VOOR MOBIELE 
TELEFOONS
In 2003 heeft de FCC regels aangenomen om te zorgen 
dat draadloze digitale telefoons compatibel zijn met 
hoortoestellen en cochlea-implantaten. Hoewel analoge 
draadloze telefoons gewoonlijk geen storing geven met 
hoortoestellen of cochlea-implantaten, is dit soms wel het 
geval met digitale draadloze telefoons vanwege de uitstraling 
van elektromagnetische energie door de antenne, het 
achtergrondlicht of andere onderdelen van de telefoon. Uw 
telefoon voldoet aan de FCC HAC-regelgeving (ANSI C63.19- 
2011). Als bepaalde draadloze telefoons dichtbij bepaalde 
hoorapparatuur (hoortoestellen en cochlea-implantaten) 
worden gebruikt, kunnen gebruikers een zoemend, neuriënd 
of zeurend geluid waarnemen. Sommige hoorapparaten zijn 
meer bestand tegen dit storingsgeluid en ook de telefoons 
kunnen verschillende niveaus van storing genereren. De 
draadloze telefoonindustrie heeft een classificatiesysteem 
voor draadloze telefoons ontwikkeld om gebruikers van 
hoortoestellen te helpen bij het vinden van telefoons die 
compatibel zijn met hun hoorapparaten. Niet alle telefoons 
zijn geclassificeerd. Bij geclassificeerde telefoons staan de 
waarden op de verpakking of op het etiket. Deze waarden zijn 
niet gegarandeerd. Resultaten zullen verschillen naargelang 
het hoortoestel en het gehoorverlies van de gebruiker. Als 
uw hoortoestel gevoelig is voor storing, kan het zijn dat u een 
geclassificeerde telefoon niet goed kunt gebruiken. Probeer 
de telefoon uit met uw hoortoestel. Dit is de beste manier 
om te kijken of hij geschikt is voor uw persoonlijke behoeften.

Deze telefoon is getest en geclassificeerd voor het gebruik 
met hoortoestellen en bepaalde technologieën waar hij 
gebruik van maakt. Er kunnen echter nieuwere draadloze 
technologieën in deze telefoon worden gebruikt die nog 
niet getest zijn voor het gebruik met hoortoestellen. Het 
is belangrijk dat u de verschillende kenmerken van deze 
telefoon grondig uitprobeert op verschillende locaties, 
waarbij u uw hoortoestel of cochlea-implantaat gebruikt 
en bepaalt of u enig storend geluid hoort. Raadpleeg uw 
dienstverlener of de fabrikant van deze telefoon voor meer 
informatie over compabiliteit met hoortoestellen. Voor vragen 
over de teruggave of het ruilen van uw telefoon kunt u uw 
dienstverlener of winkelier raadplegen.

M-classificaties: Telefoons met de classificatie M3 of M4 
voldoen aan de FCC-vereisten en produceren minder storing 
voor hoortoestellen dan telefoons die dit etiket niet hebben. 
M4 is de beste/hoogste classificatie van beide. 

T-classificaties: Telefoons met de classificatie T3 of T4 
voldoen aan de FCC-vereisten en zijn waarschijnlijk 
bruikbaarder met een hoortoestel in de telecoilstand 
("T" schakelaar of "Telefoonschakelaar") dan niet-
geclassificeerde telefoons. T4 is de beste/hoogste 
classificatie van beide. (Merk op dat niet alle  
hoortoestellen in de telecoilstand kunnen worden gezet.) 

Uw telefoon voldoet aan de M4/T4-classificatie.

Hoortoestellen kunnen ook worden geclassificeerd. 
Uw fabrikant van hoortoestellen of gespecialiseerde 
arts kunnen u helpen bij deze classificatie. Ga voor meer 
informatie over de FCC-compabiliteit met hoortoestellen 
naar http://www.fcc.gov/cgb/dro.

Deze telefoon is getest en geclassificeerd voor het gebruik 
met hoortoestellen voor bepaalde technologieën waar hij 
gebruik van maakt. Er kunnen echter nieuwere draadloze 
technologieën in deze telefoon worden gebruikt die nog 
niet getest zijn voor het gebruik met hoortoestellen. Het 
is belangrijk dat u de verschillende kenmerken van deze 
telefoon grondig uitprobeert op verschillende locaties, 
waarbij u uw hoortoestel of cochlea-implantaat gebruikt 
en bepaalt of u enig storend geluid hoort. Raadpleeg uw 
dienstverlener of de fabrikant van deze telefoon voor meer 
informatie over compabiliteit met hoortoestellen. Voor vragen 
over de teruggave of het ruilen van uw telefoon kunt u uw 
dienstverlener of winkelier raadplegen.

VERMIJD HOGE TEMPERATUREN
Het achterlaten van de batterij in warme of koude 
omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomerse of 
winterse omstandigheden, vermindert de capaciteit en de 
levensduur van de batterij. Probeer voor de beste resultaten 
het apparaat te gebruiken tussen -20°C en +55°C. Een 
apparaat met een warme of koude batterij werkt mogelijk 
tijdelijk niet, zelfs al is de batterij volledig opgeladen. De 
batterijprestaties zijn met name beperkt bij temperaturen 
ver onder het vriespunt.

PERSOONLIJKE MEDISCHE APPARATEN
Mobiele telefoons kunnen de werking van pacemakers en 
andere geïmplanteerde apparatuur beïnvloeden. Voorkom 
dat de mobiele telefoon op de pacemaker wordt geplaatst, 
bijvoorbeeld in uw borstzakje. Gebruik de mobiele telefoon 
met het oor tegenover de pacemaker. Wanneer een minimale 
afstand van 15 cm wordt aangehouden tussen de mobiele 
telefoon en de pacemaker, blijft het risico op storing beperkt. 
Wanneer u vermoedt dat er storing plaatsvindt, schakel 
dan onmiddellijk uw mobiele telefoon uit. Neem contact op 
met uw cardioloog voor meer informatie. Raadpleeg voor 
andere medische apparaten uw huisarts en de fabrikant 
van het apparaat. Houd u aan instructies die uitschakeling 
van de telefoon of deactivering van de RF-zender vereisen, 
met name in ziekenhuizen en vliegtuigen. Op deze plaatsen 
gebruikte apparatuur kan gevoelig zijn voor radiogolven die 
door de telefoon worden uitgezonden en hun werking negatief 
beïnvloeden. Houdt u ook aan beperkingen bij tankstations 
of andere gebieden met een ontvlambare atmosfeer, of in de 
buurt van elektronische explosieapparatuur.

http://www.fcc.gov/cgb/dro
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KINDVEILIGHEID
Laat uw kinderen niet met uw mobiele telefoon of accessoires 
spelen. Houd de telefoon buiten hun bereik. Ze kunnen 
zichzelf of anderen bezeren, of per ongeluk de mobiele 
telefoon of accessoires beschadigen. Uw mobiele telefoon en 
de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten, welke los 
zouden kunnen raken en een verstikkingsgevaar opleveren.

NOODOPROEPEN
Mobiele telefoons werken met radiosignalen, welke niet een 
verbinding kunnen garanderen onder alle omstandigheden. 
Vertrouw daarom nooit uitsluitend een mobiele telefoon voor 
essentiële communicatie (bijv. medische noodgevallen). 
Het kan zijn dat noodoproepen niet mogelijk zijn in alle 
gebieden, op alle mobiele netwerken, of wanneer bepaalde 
netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn. 
Raadpleeg uw lokale dienstverlener.

WAARSCHUWING

Het is niet toegestaan om externe apparaten op 
alle poorten/interface (USB, Top x-pand en laterale 
connector) aan te sluiten in gevarenzones.
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VEILIGHEIDSWAARSCHUWING BATTERIJ 
VOOR IEEE1725

Niet demonteren of openbreken, buigen of 
vervormen, doorprikken of scheuren.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot 
een ander product, probeer er geen vreemde 
voorwerpen in te brengen, dompel hem niet 
onder in water of stel hem niet aan water of 
aan andere vloeistoffen bloot, noch aan vuur, 
explosie of ander gevaar. 

Gebruik de batterij alleen voor het systeem 
waarvoor hij gespecificeerd is.

Gebruik de batterij alleen met een 
oplaadsysteem dat gekwalificeerd is volgens 
de CTIA-certificatievereisten voor de naleving 
van batterijsystemen volgens IEEE 1725. Bij het 
gebruik van een niet-gekwalificeerde batterij of 
oplader bestaat het risico van vuur, explosie, 
lekkage of ander gevaar. 

De batterij niet kortsluiten en laat geen metalen 
geleidende voorwerpen in contact komen met 
de batterijklemmen.

Verwijder gebruikte batterijen terstond in 
overeenstemming met de lokale regelgeving.

Vervang de batterij alleen door een andere 
batterij die gekwalificeerd is met het systeem 
volgens deze norm, IEEE-Std-1725. Bij het 
gebruik van een niet-gekwalificeerde batterij 
bestaat het risico van vuur, explosie, lekkage of 
ander gevaar. Laat de batterij alleen vervangen 
door bevoegde dienstverleners. (indien 
de batterij een batterij is die niet door een 
gebruiker kan worden vervangen). 

Het gebruik van batterijen door kinderen moet 
onder toezicht gebeuren. 

Zorg dat de telefoon of batterij niet valt. Neem 
de telefoon of batterij naar een servicecentrum 
als de telefoon of batterij gevallen is, vooral 
op een hard oppervlak, en u vermoedt dat hij 
beschadigd is. 

Het gebruik van defecte batterijen kan leiden 
tot vuur, explosie of ander gevaar.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING VOOR HET 
OPLADEN

De apparatuur dient alleen te worden 
opgeladen in niet-gevaarlijke gebieden met 
behulp van een specifiek geleverde oplader 
voor het gebruik met de USB-kabel en AC-
oplader S42A02(VS-stekker)/ S42A00(EU plug)/ 
S42A01(VK-stekker).

DC5 V/2A-pin aanbevolen voor het gebruik met 
een oplader met SELV-functie.
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BATTERIJGEBRUIK
Uw Sonim XP8 telefoon wordt geleverd met een 
uitneembare batterij. Neem contact op met de  
Sonim-klantenservice voor vragen over de batterij.

• Gebruik alleen een Sonim XP8800 gecertificeerde 
batterij die is ontworpen voor dit telefoontype.

• Het gebruik van andere batterijen kan de garantie 
van uw telefoon doen vervallen en schade 
veroorzaken.

• Het wordt aangeraden de batterij te beschermen 
tegen extreme temperatuuromstandigheden en 
vocht.

• Houd de batterij buiten bereik van kinderen.

PLAATSEN VAN DE BATTERIJ

1. DEKSEL LOSSCHROEVEN

Verwijder het deksel van de batterij met 
behulp van de Sonim-schroevendraaier uit 
de verpakking, door de schroef linksdraaiend 
los te schroeven. Soms kan het batterijdeksel 
stevig vast zitten en moet er wat extra moeite 
worden gedaan om dit te openen.

2. HET DEKSEL AFNEMEN

Neem de achterzijde af om bij het batterijvak 
te komen.

3. DE BATTERIJ PLAATSEN

Plaats de batterij dusdanig in het batterijvak 
dat de drie metalen contacten aan de 
onderzijde van de batterij contact maken 
met de metalen contacten in het batterijvak.

4. HET DEKSEL SLUITEN

Sluit het batterijdeksel. Plaats het 
batterijdeksel terug en schroef de batterijdeur 
dicht door de schroef rechtsdraaiend aan te 
draaien. Zorg dat u de schroeven niet te hard 
aandraait.

VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ

Controleer de plaatselijke regelgeving voor 
het verwijderen van batterijen. De batterij 
mag nooit bij de gemeentevuilnis worden 
geplaatst. Gebruik indien beschikbaar een 
batterijeninzamelpunt.

BATTERIJ OPLADEN

De met uw mobiele telefoon meegeleverde batterij is 
niet volledig opgeladen. 

Wij raden u aan uw mobiele telefoon eerst 2,5 uur op 
te laden voordat u uw mobiele telefoon voor het eerst 
gebruikt. 

Alleen elektrische voorzieningen met 
vermogens die voldoen aan de SELV-vereisten 
kunnen worden gebruikt voor het opladen. 
De maximale toegestane ingangsspanning 
voor de telefoon is 9 V.

Vervang de batterij niet door een ander onjuist 
model, want dan bestaat er ontploffingsgevaar.

Wanneer de batterij helemaal leeg is, 
kan het enkele minuten duren voordat het 
oplaadpictogram verschijnt als de oplader 
wordt aangesloten.

WAARSCHUWING

DE BATTERIJ KAN ALLEEN IN EEN 
NIET-GEVAARLIJKE LOCATIE WORDEN 
VERVANGEN.

1. OPLADER INSTEKEN

Steek de stekker van de oplader in 
een stopcontact

2. DE TELEFOON AANSLUITEN

De oplaadpoort bevindt zich onderaan 
de telefoon en heeft een deksel. Open 
het deksel van de oplaadpoort en 
steek de oplaadstekker in de poort.
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TIPS OM DE BATTERIJDUUR TE 
VERGROTEN
Volg deze tips om de batterijduur van uw telefoon te 
verlengen.

• Als u geen gebruik maakt van Wi-Fi, Bluetooth 
of GPS, gebruik dan de Instellingen om dit uit 
te schakelen. De GPS-instelling bevindt zich in 
Instellingen > Persoonlijk > Locatie.

• Stel de scherpte van het scherm in op Laag 
en stel een kortere tijd in voor de slaapstand 
(15 seconden). De instellingen bevinden zich 
in Instellingen > Apparaat > Weergave.

• Als u reist en geen toegang heeft tot mobiele 
gegevens of Wi-Fi-netwerken, schakel dan de 
vluchtstand in: Selecteer Vliegtuigmodus onder 
Snelle instellingen.

3.  OPLAADANIMATIE/-PICTOGRAM

• Wanneer de batterij wordt opgeladen 
terwijl de telefoon uit staat, wordt een 
batterijoplaadanimatie weergegeven met 
het huidige batterijniveau.

• Wanneer de batterij wordt opgeladen 
terwijl de telefoon aan staat, toont het 
batterijpictogram op de statusbalk de 
animatie, om aan te geven dat de batterij 
wordt opgeladen. 

• Nadat de batterij volledig is opgeladen, 
stopt de animatie en kunt u de oplader 
afkoppelen van de telefoon.

BATTERIJGEBRUIK CONTROLEREN EN 
OPTIMALISEREN
U kunt de batterijgebruiksstatus controleren en 
sommige toepassingen sluiten om de batterij te sparen. 
Selecteer in het scherm Alle applicaties Instellingen  
(  ) > Apparaat > Batterij (  ). 

Het huidige batterijniveau (opladen of niet opladen) 
wordt bovenaan het scherm weergegeven. De 
ontladingsgrafiek aan de bovenzijde van het scherm 
toont het batterijniveau sinds het tijdstip dat u het 
apparaat het laatst heeft opgeladen, samen met de 
tijd dat u gebruik maakt van de batterij.

De lijst onderin het scherm toont het batterijgebruik 
van afzonderlijke apps en diensten. Tik op de getoonde 
items voor meer gegevens. Voor sommige apps zijn 
er knoppen op het gegevensscherm betreffende 
instellingen over het stroomverbruik die u kunt 
aanpassen of u kunt de applicatie volledig uitzetten.

Als u apps of diensten uitschakelt, werkt uw 
apparaat mogelijk niet correct.
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UW SIM/GEHEUGENKAART
Koop een simkaart van een mobiele provider. Via de 
simkaart koppelt u uw netwerkdiensten (bijvoorbeeld 
telefoonnummer, datadiensten, etc.) aan uw telefoon.

HET ACHTERDEKSEL VERWIJDEREN

1. DEKSEL LOSSCHROEVEN

Om het batterijdeksel te openen, draait u de 
schroef rechtsom.

BATTERIJ VERWIJDEREN

1. DEKSEL LOSSCHROEVEN

Verwijder het deksel achterop met behulp van 
de Sonim-schroevendraaier uit de verpakking 
om toegang tot de batterij te krijgen.

2. HET DEKSEL AFNEMEN

Neem de batterij uit om bij het batterijvak te 
komen.

3. EEN SONIM-SCHROEVENDRAAIER 
GEBRUIKEN

U kunt de Sonim-schroevendraaier gebruiken 
om de schroeven te openen.

SIMKAARTEN PLAATSEN
Gebruik voor toegang tot de simkaartsleuven de Sonim-
schroevendraaier om de schroef van de batterijdeur 
los te schroeven en de batterij te verwijderen. De 
simkaartsleuven bevinden zich onder de batterij.

1. DEKSEL LOSSCHROEVEN

Gebruik de Sonim-
schroevendraaier om 
het batterijdeksel los 
te schroeven aan de 
achterzijde van de 
telefoon. 

2. DEKSEL AFNEMEN

Verwijder het batterijdeksel 
en de batterij.

3. SIMKAART 1 INSTEKEN

Schuif de zilveren clip 
opzij en steek de simkaart 
in. Vergrendel de zilveren 
clip. 

4. SIMKAART 2 INSTEKEN

Schuif de zilveren clip 
opzij en steek de simkaart 
in. Vergrendel de zilveren 
clip. 
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GEHEUGENKAART INSTEKEN
Gebruik voor toegang tot de sleuf van de 
geheugenkaart, uw Sonim-schroevendraaier om de 
schroef van de batterijdeur  los te schroeven en de 
batterij te verwijderen. De geheugenkaartsleuf bevindt 
zich onder de batterij.

1. DE ZILVEREN CLIP OPZIJ 
SCHUIVEN.

Schuif de zilveren clip opzij 
(naar voren drukken) en 
neem deze uit boven de 
aangewezen sleuf. 

2. DE GEHEUGENKAART                                                                  
PLAATSEN

Plaats de geheugenkaart 
in de daarvoor bestemde 
sleuf en sluit de metalen 
clip. 

3. EEN SONIM-
SCHROEVENDRAAIER 
GEBRUIKEN

U kunt de Sonim-
schroevendraaier 
gebruiken om de 
schroeven te openen.
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STARTEN

INHOUD VAN DE VERPAKKING
De inhoud van de Sonim XP8 telefoonverpakking 
bestaat uit:

• Sonim XP8 telefoon 
• Batterij
• Snelstartgids
• Schroevendraaier
• C-oplaadkabel van het USB-type
• Sneloplader
• Batterijdeksel

TELEFOONSPECIFICATIES

KENMERK BESCHRIJVING
Chipset Qualcomm SDM630, Octa core 

64bits processor 

Band LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/20/25/ 
26/27/28/29/30/38/39/40/41/B66

UMTS: B1/B2/B4/B5/B8

GSM: 850/900/1800/1900MHz

Antenne 2X Rx / 1X Tx antenne voor LTE

Wi-Fi Dubbele band (2,4G/5G)

802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h met 
hotspot
Wi-Fi Direct (Miracast™)

Geheugen 64GB eMMC 5.1/ 4GB LPDDR4x

VERBINDINGEN

Bluetooth BT5.0/BLE (laag energieverbruik) 

Ondersteunde 
talen Engels en Spaans

Capaciteit(mAh) 4900 mAh, verwijderbare Li-ion 

Levensduur 
batterij

Standby: tot 653 uur
Gespreksduur: tot 22 uur
Muziek afspelen: tot 11 uur
Video afspelen: tot 16 uur
Web browsen: tot 19 uur

NFC 13,56 MHz

Toegang tot 
locatie GPS/GLONASS

FYSIEKE KENMERKEN

KENMERK BESCHRIJVING
Omgevings-
temperatuur. -20oC tot +55oC

Grootte 152 mm x 79,5 mm x 18 mm

Gewicht ongeveer 335 g.

Toegekende 
toetsen

Inschakeltoets/PTT-toets/
Volumetoets (omhoog en omlaag)/
Gele toets/Alarmtoets/Startscherm/
Recent/Terug-toetsen

Poorten Waterdicht USB3.1 type-C, hoge 
snelheid, OTG

SCHERM

Grootte 5” 1080p met buitenvisibiliteit en 
laag energieverbruik

Handschoenvriendelijk 
aanraakscherm

Visibiliteit 
buiten Ja

Kleur 16,7 M

Helderheid: 500 nits

AUDIO

Microfoon 3 Mics met geluidsannulering

Luidspreker Dubbele ultra-loud luidspreker aan 
voorzijde

HD-spraakondersteuning

Ontvanger Ontvanger voldoet aan HAC;  
HD-spraakondersteuning

 MULTIMEDIA

Audioformaten AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, 
AAC+V2, MP3

Videoformaten 3GP,MP4, WMV, AVI, MOV, MPEG-2, 
MPEG-4,H.263, H.264, H-265

Beeldformaten JPEG

Grafische 
formaten JPEG, PNG en BMP

FM-radio Ja

Camera 12MP Auto-focus met laag-lichtsensor

8MP camera met fix-focus

LED-
lichtlantaarn

Opnieuw gebruiken met camera 
flash-LED
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UW SONIM XP8 GEBRUIKEN
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1. Sonim XPand Connector
2. USB-type C
3. Volume omhoog/omlaag
4. AAN-knop
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8. Luidsprekers
9. Terugknop (back)
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11. Microfoon
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21. Sonim SecureAudio 

Connector
22. Geheugenkaartsleuf onder de 

batterij
23. Simkaartsleuf onder de batterij
24. Schroef batterijdeksel
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TELEFOON INSCHAKELEN
Druk op de Aan/Uit-knop en houd deze gedurende 
2 seconden ingedrukt.

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, probeert deze 
zich aan te melden op het netwerk. Na een succesvolle 
registratie wordt de naam van de dienstverlener getoond.

Zorg dat een geldige simkaart in uw telefoon is 
geplaatst.

TELEFOON INSTELLEN

Voor instructies over het gebruik van de toetsen van 
uw telefoon, oplader, batterij en andere hardware-
eigenschappen, zie de gedrukte Snelstartgids die 
met uw telefoon is meegeleverd.

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, loopt u de 
volgende stappen door om de telefoon in te stellen. U wordt 
gevraagd het volgende te doen:

1. Kies de taal waarmee u uw telefoon wilt gebruiken.
2. Verbind met een Wi-Fi-netwerk of het gegevensnetwerk 

van uw mobiel.
3. Meld u aan met uw Google Account.

Als u een Gmail account hebt, gebruik dan hetzelfde 
e-mailadres en wachtwoord om u aan te melden. 
Bij het aanmelden worden al uw e-mail, contacten, 
kalenderevenementen en andere gegevens van dat account 
met uw telefoon gesynchroniseerd. Als u meer dan één 
Google Account hebt, kunt u dit later toevoegen.

Als u geen Google Account hebt, kunt u er een aanmaken 
tijdens het instelproces. U kunt deze stap ook overslaan en 
dit later aanmaken.

SIMKAARTEN INSTELLEN
De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, loopt u de 
volgende stappen door om uw simkaarten in te stellen. Als u 
2 simkaarten op uw telefoon hebt, kunt u selecteren welke u 
wilt gebruiken.

1. Selecteer Menu > Instellingen > Simkaarten
2. Activeer SIM 1 en SIM 2 die onder de simkaarten staan.
3. Tik op SIM 1 en de volgende opties kunnen worden 

gewijzigd voor simsleuf 1:
• Sim-naam: U kunt uw SIM een naam geven.
• Kleur: U kunt een kleur kiezen uit de neervallende lijst. 
• Drager: De naam van de drager verschijnt nu. 
• Nummer: Het telefoonnummer verschijnt nu.
Voer alle gegevens in en tik op OK om uw instellingen 
te bewaren.

4. Tik op SIM 2 om de volgende opties te wijzigen voor 

simsleuf 2:
• Sim-naam: U kunt uw SIM een naam geven.
• Kleur: U kunt een kleur kiezen uit de neervallende lijst. 
• Drager: De naam van de drager verschijnt nu. 
• Nummer: Het telefoonnummer verschijnt nu.
Voer alle gegevens en tik op OK om uw instellingen te 
bewaren.

5. Voorkeurs-SIM voor:
• Gegevens mobiel: U kunt een voorkeurs-SIM kiezen 

die u voor de gegevens van uw mobiel kunt gebruiken.
• Oproepen: U kunt een voorkeurs-SIM kiezen die u 

kunt gebruiken voor het bellen met een standaard SIM.
• SMS-berichten: U kunt de gewenste SIM kiezen om 

te gebruiken voor het versturen en ontvangen van 
berichten.

STARTSCHERM BEHEREN
Nadat de telefoonconfiguratie is voltooid, wordt het 
Startscherm weergegeven. Het Startscherm is het beginpunt 
voor toegang tot alle functies van het apparaat. 

Het apparaat is uitgerust met een vooraf 
geïnstalleerde schermbeschermer voor extra 
bescherming. Deze schermbeschermer dient 
niet te worden verwijderd.

1. Bericht-/
waarschuwings-
notificaties

2. Netwerkindicator 
en signaalsterkte

3. Batterijoplaad-
indicator en tijd

4. Startscherm
5. Toepassin-

genraster of 
menubalk

3

4

1 2

5
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TOETSOMSCHRIJVING

De navigatietoetsen bevinden zich onderaan het scherm.

PICTOGRAMMEN BESCHRIJVING

Terug:

Opent het vorige scherm in de 
werkvolgorde tot het Startscherm 
wordt weergegeven. Wanneer het 
Startscherm wordt weergegeven, 
blijft dit ook zichtbaar als u op de 
terugtoets drukt.

Home:

Kort drukken in een app: gaat 
naar het Startscherm.

Langdurig drukken: Google-
assistent

Recent:

Kortstondig drukken:

Opent een lijst van 
duimnagelbeelden van apps waar 
u recentelijk mee gewerkt hebt. Om 
een app te openen, raak deze aan. 
Om een toepassing uit deze lijst te 
verwijderen, veegt u de toepassing 
naar links of rechts.

Dubbeltikken: Dubbeltikken opent 
menu-opties van toepassingen.

BERICHTENBALK PICTOGRAMMEN
De pictogrammen die bovenin het scherm worden 
weergegeven bieden informatie over de status van het 
apparaat. Details zoals datum en tijd, batterijstatus en 
gegevensdienst verschijnen wanneer de telefoon in standby 
is. Andere indicatoren zoals Bluetooth-verbindingen, 
vluchtstand, alarm en oproepdoorschakeling (alleen als altijd 
doorschakelen geactiveerd is) en Wi-Fi-verbinding worden 
weergegeven wanneer deze functies zijn geactiveerd.

PICTOGRAMMEN BESCHRIJVING

Batterij-indicator

Batterij wordt opgeladen

PICTOGRAMMEN BESCHRIJVING

Geen signaal

Signaalsterkte

Geen simkaart

Roaming

 4G LTE-netwerkverbinding

HSPA- of UMTS-netwerkverbinding

GPRS-netwerkverbinding

EDGE-netwerkverbinding

Wi-Fi-verbinding

Bluetooth ingeschakeld

Gesprek in voortgang

Oproepdoorschakeling (alleen als 
altijd doorschakelen geactiveerd is)

Nieuw aangepast bericht voor 
G-mail 

FM-radio

Gemiste oproep

Nieuwe SMS of MMS

Alarm ingeschakeld

Stille stand ingeschakeld

Vibratiestand ingeschakeld

Vluchtstand ingeschakeld

Fout/informatiebericht - aandacht 
vereist
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PICTOGRAMMEN BESCHRIJVING

Schermfoto vastgelegd

Muziek wordt afgespeeld

Apparaatopslagruimte bijna vol

Dubbele SIM geplaatst

TELEFOONBEDIENING ZONDER SIMKAART
U kunt de volgende handelingen uitvoeren zonder een 
simkaart in uw telefoon te plaatsen.

• Een noodoproep doen.
• Alle instellingen bekijken en aanpassen, behalve 

enkele instellingen betreffende gegevensgebruik 
en mobiele netwerken.

• Bluetooth inschakelen en bestanden delen. 
• Toegang tot internet met behulp van Wi-Fi-verbinding.
• Uw telefoonboek, multimediabestanden, alle tools en 

toepassingen gebruiken.
• Uw profielinstellingen bekijken en aanpassen.

SCHERMVERGRENDELING INSTELLEN EN 
GEBRUIKEN
Om uw telefoon te beschermen tegen onbevoegde toegang, 
dient u de schermvergrendeling in te stellen om uw apparaat 
te vergrendelen.

• In het Startscherm, tik op Systeeminstellingen of 
selecteer Menu > Instellingen (  ).

• Blader naar boven en selecteer Veiligheid (  ), 
onder Persoonlijke instellingen

• Tik op Schermvergrendeling en selecteer een van 
de volgende opties om de telefoon te configureren:
• Geen: Schakelt de telefoonvergrendeling uit.
• Vegen: Als het scherm vergrendeld is, veeg met 

uw vinger van beneden naar boven om dit te 
ontgrendelen.

• Patroon: Wanneer dit is ingeschakeld, kunt u uw 
eigen patroon invoeren. Wanneer de telefoon is 
vergrendeld, ontgrendelt u hem met het patroon. 
Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u een 
inkomende oproep aannemen zonder de telefoon 
te ontgrendelen.

• PIN: Wanneer dit is ingeschakeld, kunt u uw 
eigen pincode invoeren. Wanneer de telefoon is 
vergrendeld, ontgrendelt u hem met de pincode. 
Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u een 
binnenkomende oproep aannemen zonder de 
telefoon te ontgrendelen.

• Wachtwoord: Wanneer dit is ingeschakeld, kunt 
u een willekeurig wachtwoord invoeren. Wanneer de 
telefoon is vergrendeld, ontgrendelt u hem met het 
wachtwoord. Wanneer de telefoon is vergrendeld, 
kunt u een binnenkomende oproep aannemen 
zonder de telefoon te ontgrendelen.

ACHTERGROND VERANDEREN

U kunt een op uw telefoon opgeslagen afbeelding of foto 
instellen als behang van uw Startscherm. Maak een keuze 
uit een van de volgende behangcollecties.

• Tik lang op Startscherm > Behangen. Selecteer 
Behang in het menu dat verschijnt.
• Mijn foto's: omvat foto's en schermfoto's die 

worden genomen met de camera van de telefoon.
• Standaard Sonim-achtergronden met Holo Spiral 

live-achtergrond.
• Achtergronden: Tik op Systeeminstellingen > 

Weergave > Achtergronden. Dit omvat foto's die 
vooraf op de telefoon zijn geladen.

EEN SCHERMFOTO NEMEN
U kunt een foto maken van wat er op uw scherm staat die 
in de foto's van uw telefoon wordt opgeslagen. Om een 
schermfoto te maken: 

1. Zorg dat het beeld dat wordt vastgelegd op het scherm 
staat.

2. Druk tegelijkertijd op de knoppen Aan/Uit en 
Volume omlaag. De schermfoto wordt vastgelegd en 
opgeslagen in Foto's. Een pictogram met Schermfoto  
(  ) wordt ook op de berichtenbalk getoond.
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AANBEVELINGEN
Uw Android-apparaat biedt aanbevelingen en 
herinneringen over de kenmerken van het apparaat en 
u kunt deze gemakkelijk verwijderen onder Instellingen.

SNELLER BETALEN MET GOOGLE

U kunt informatie over betalingen bewaren in uw 
Google account om het proces van het uitchecken 
op internet gemakkelijker te maken.

KALENDER VOOR NIET STOREN INSTELLEN

U kunt uw apparaat instellen in de stille stand om op 
bepaalde tijden niet te worden gestoord. U kunt een regel 
toevoegen door te tikken op Regel toevoegen (  ).

ACHTERGROND WIJZIGEN

U kunt behang kiezen in Live behangen, Foto's en 
Behangen.

VINGERAFDRUK GEBRUIKEN

U kunt het apparaat ontgrendelen met behulp van uw 
vingerafdruk. Om uw apparaat te vergrendelen en te 
ontgrendelen dient u uw vingerafdruk te registreren.

DETECTIE OP LICHAAM 

Schakel met ON de detectie op het lichaam in 
om het apparaat ontgrendeld te houden als u het 
meedraagt op uw lichaam. Het maakt gebruik van de 
versnellingsmeter en andere sensoren om uw apparaat 
ontgrendeld te houden als het detecteert dat het in uw 
hand, zak of tas wordt meegedragen. 
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DRAADLOOS & 
NETWERKINSTELLINGEN

WI-FI
Wi-Fi is een draadloze netwerktechnologie die 
internettoegang biedt op een afstand van tot 300 meter, 
afhankelijk van de Wi-Fi-router en omgeving.

U hebt toegang tot internet als u uw XP8 met een Wi-Fi-
netwerk verbindt. Voor het verbinden van uw telefoon met 
een Wi-Fi netwerk:

1. Tik in het Kennisgevingen of Apps-menu op 
Instellingen (  ).

2. Wi-Fi (  ) selecteren.
3. Schakel Wi-Fi in via ON onder de instellingen 

Draadloos & netwerken.
Er verschijnt een lijst van Wi-Fi toegangspunten 
die geschikt zijn voor het bereik van uw telefoon.

4. Uw voorkeursnetwerk selecteren. Voer de WEP/WPS/
WPA-toets in (als het een beveiligd netwerk is) en 
selecteer Verbinden. Om het wachtwoord te verifiëren 
alvorens verbinding te maken, activeer Wachtwoord 
tonen. 

Het wordt altijd aanbevolen om een veilige  
Wi-Fi-netwerkverbinding te maken en om ook 
uw telefoon met een veilig netwerk te verbinden.

MET HET NETWERK VERBINDEN

1. Tik op het netwerk van de lijst en houd dit vast.
2. Selecteer Met netwerk verbinden en voer het 

wachtwoord in via het venster dat verschijnt.
3. Selecteer de optie Verbinden en het apparaat verbindt 

nu met het netwerk.

NETWERK WIJZIGEN

1. Druk langdurig op de netwerkverbinding.
2. Selecteer Netwerk wijzigen. U kunt het 

wachtwoord van het netwerk wijzigen. Andere 
netwerkinstellingengegevens zoals Geavanceerde 
opties, Proxy, IP Instellingen kunnen worden 
bijgewerkt.

3. Selecteer Bewaren om de wijzigingen te bewaren.

NETWERK VERGETEN

1. Tik op de netwerkverbinding en houd deze ingedrukt.
2. Selecteer Netwerk vergeten.

Nu wordt de verbinding met het geselecteerde netwerk 
verbroken en in de Wi-Fi-lijst getoond.

Als u met hetzelfde netwerk wilt verbinden, voer dan het 
wachtwoord in.

NAAR NFC TAG SCHRIJVEN

1. Houd het aangesloten netwerk ingedrukt.
2. Selecteer Naar NFC-tag schrijven.
3. Voer het wachtwoord in om de Wi-Fi NFC tag in te 

stellen.

GEAVANCEERD 

Tik in het Wi-Fi-scherm op Optie (  ) > Geavanceerd. 
De volgende opties verschijnen nu:

• Certificaten instellen: U kunt naar een certificaat 
browsen om te installeren.

• Paspunt aan: U kunt de optie activeren
• Wi-Fi Direct: Tik op Wi-Fi Direct om naar peer-

apparaten te zoeken en selecteer Aapparaat 
herbenoemen om het apparaat een nieuwe naam te 
geven.

• WPS-drukknop: Druk op de WPS-drukknop op uw 
router als hiernaar wordt gevraagd.

• WPS Pin-invoering: Voer het gegeven PIN-nummer in 
op uw Wi-Fi-router.

BLUETOOTH
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie op 
korte afstand die wordt gebruikt voor het communiceren 
over korte afstanden van ongeveer 8 meter.

Met Bluetooth kunt u de volgende taken uitvoeren:

• Kopiëren van mediabestanden en contacten tussen 
mobiele apparatuur die via Bluetooth zijn aangesloten.

• Toegang tot internet via Bluetooth-apparatuur.
• Gebruik van Bluetooth-koptelefoonverbinding voor het 

afspelen van mediabestanden.

KOPPELEN VAN BLUETOOTH-APPARATUUR

Om Bluetooth te activeren en uw XP8 telefoon met andere 
Bluetooth-apparaten te verbinden:

1. Tik in het menu Berichten of Apps op Instellingen (  ).
2. Tik op Bluetooth (  ) en schakel Bluetooth in.

Er verschijnt een lijst van beschikbare apparaten.

3. Tik op Optie (  ) > Vernieuwen om meer beschikbare 
apparaten te zien. Er verschijnt een lijst van Bluetooth-
apparatuur.

4. Tik op uw favoriete apparaat.
5. Selecteer Koppelen in uw apparaat nadat u de 

koppelcodes tussen uw apparaat en het andere 
apparaat hebt vergeleken. 
Het apparaat verschijnt nu in de lijst van Gekoppelde 
apparaten.
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DIT APPARAAT HERNOEMEN

1. Tik in het Bluetooth-scherm op Optie (  ) > Dit 
apparaat herbenoemen om het apparaat een nieuwe 
naam te geven.

2. Voer de naam in en tik op HERBENOEMEN.

ONTVANGEN BESTANDEN TONEN

Tik in het Bluetooth-scherm op Optie (  ) > Ontvangen 
bestanden tonen om de ontvangen bestanden te zien.

Er wordt een lijst van de ontvangen bestanden getoond.

KOPPELEN MET AUTOKIT

1. Markeer in het Bluetooth-scherm Optie (  ) > 
Koppelen met Autokit.

2. Schakel Koppelen met Autokit in, waarbij de telefoon 
automatisch met de autokit verbindt als hij op het 
station wordt geplaatst.

SIMKAARTEN BEHEREN
U kunt SIM 1 en SIM 2 inschakelen/uitschakelen.

1. Tik in het scherm Berichten of App, op Instellingen  
(  ).

2. Selecteer simkaarten > SIM 1 en SIM 2.

VOORKEURS-SIM VOOR

U kunt de voorkeurs-SIM voor deze acties instellen:

1. Gegevens mobiel: U kunt slechts één actieve 
gegevensverbinding met internet hebben. De gebruiker 
moet de voorkeurs-SIM instellen om met internet te 
verbinden.

2. Bellen: U kunt de standaard-SIM instellen om te bellen.
Selecteer de optie Elke keer vragen als u belt, u kunt 
dan tikken en de provider selecteren.

3. SMS-berichten: U kunt slechts één simkaart gebruiken 
voor het versturen van SMS/MMS-berichten.
Selecteer de optie Elke keer vragen bij het sturen van 
SMS/MMS-berichten, u kunt dan tikken en de provider 
selecteren.

GEGEVENSGEBRUIK
Het gegevensgebruik verwijst naar het aantal gegevens 
dat wordt gebruikt door uw telefoon tijdens de 
gegevensoverdracht via internet. Het verbruik van de 
gegevens hangt af van het draadloze plan dat uw service 
provider u verleent.

Voor het controleren van uw gegevensgebruik, past u de 
instellingen van het gegevensgebruik aan.

1. Tik in het Kennisgevingen of Apps-menu op 
Instellingen (  ).

2. Tik op Gegevensverbruik (  ), dat zich bevindt onder 
de instellingen Draadloos & Netwerken.

3. Onder Gebruik ziet u het gegevensgebruik gedurende 
een specifiek tijdsraam.

4. Schakel de Gegevenssaver in voor onbeperkte 
toegang tot de gegevens.

5. Selecteer Wi-Fi gegevensgebruik voor een specifiek 
tijdsraam.

6. Tik op Netwerkbeperkingen voor een lijst van de 
specifieke netwerken.

VERDER

VLIEGTUIGMODUS 

Als uw telefoon in de vliegtuigstand staat, zijn de 
netwerkverbinding of mobiele gegevensverbinding 
uitgeschakeld. Maar u hebt wel toegang tot uw camera, 
mediabestanden en andere functies waarvoor geen 
connectiviteit voor mobiele gegevens nodig is. 

Voor het activeren van de Vliegtuigmodus:

1. Tik in het Kennisgevingen of Apps-menu op 
Instellingen (  ).

2. Tik op Verder dat zich bevindt onder de instellingen 
Draadloos & Netwerken.

3. Schakel de Vliegtuigstand in.

NFC

Een NFC (Near-Field Communication) is een serie 
netwerkprotocollen waarmee twee elektronische apparaten 
worden ingeschakeld, waarvan er één gewoonlijk een 
draagbaar apparaat is zoals een smartphone, om een 
communicatie uit te voeren door de apparaten binnen 
een afstand van 4 cm tot elkaar te brengen.

1. Tik in het Kennisgevingen of Apps-menu op 
Instellingen (  ).

2. Tik op Verder dat zich bevindt onder de instellingen 
Draadloos & Netwerken. Schakel NFC in om de 
gegevensuitwisseling mogelijk te maken als de telefoon 
een ander apparaat raakt.

ANDROID BEAM

1. Tik in het Kennisgevingenof Apps-menu op 
Instellingen (  ).

2. Tik op Verder dat zich bevindt onder de instellingen 
Draadloos & Netwerken. Schakel de beam-app in 
via ON om de inhoud van de app naar een ander 
NFC-compatibel apparaat uit te laten stralen door de 
apparaten bij elkaar te houden.

TETHERING & DRAAGBARE HOTSPOT

Met behulp van tethering en draagbare hotspot kunt u de 
internetverbinding van uw apparaat delen met een computer 
of andere apparatuur via USB, Wi-Fi of Bluetooth. 

DRAADLOZE & NETWERKINSTELLINGEN BEHEREN
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Voor het activeren van USB Tethering,

1. Tik in het Kennisgevingenof Apps-menu op 
Instellingen (  ).

2. Selecteer Verder dat zich bevindt onder de instellingen 
Draadloos & Netwerken.

3. SelecteerTethering & Draagbare Hotspot.
4. Schakel USB tethering in.

DRAAGBARE WI-FI HOTSPOT.

Als u uw telefoon opstart als een Wi-Fi hotspot, kunt 
u andere apparatuur met deze telefoon verbinden door 
middel van Wi-Fi en internettoegang.

1. Tik in het Kennisgevingen of Apps-menu op 
Instellingen (  ).

2. Selecteer Verder dat zich bevindt onder de instellingen 
Draadloos & Netwerken.

3. SelecteerTethering & Draagbare Hotspot.
4. Selecteer draagbare Wi-Fi Hotspot. 
5. Selecteer Wi-Fi hotspot instellen om een mobiele 

hotspot in te stellen.
6. Voer de gegevens in voor de Netwerknaam, Veiligheid 

en Wachtwoord. Selecteer Bewaren.

BLUETOOTH TETHERING

Als Bluetooth tethering is geactiveerd, kunt u de 
internetverbinding van uw telefoon delen met andere 
Bluetooth-gekoppelde apparatuur.

1. Tik in het Kennisgevingenof Apps-menu op 
Instellingen (  ).

2. Selecteer Verder dat zich bevindt onder de instellingen 
Draadloos & Netwerken.

3. Tik op Tethering & Draagbare hotspot.
4. Activeer Bluetooth Tethering.

VPN

1. Tik in het Kennisgevingen of Apps-menu op 
Instellingen ( ).

2. Selecteer Draadloos & Netwerken > Verder > VPN.
3. Tik op het pictogram (  ) om een nieuw VPN-profiel 

toe te voegen.
4. Voer in het scherm VPN-profiel bewerken de Naam, 

en het Type in (uit de neervallende lijst selecteren) en 
verder het serveradres.

5. Voer de Gebruikersnaam en het wachtwoord in.
6. Selecteer Bewaren.

MOBIELE NETWERKEN

1. Tik in het menu Kennisgevingen of App-
menu op Instellingen (  ) > Draadloos & 
Netwerkinstellingen > Verder > Mobiel netwerk.

• Navigeer naar Mobiel netwerk > Inschakelen 
standaardgegevens.

U kunt via het mobiele netwerk mobiele gegevensdiensten 
gebruiken zoals browsen op internet of andere diensten.

• International Data Roaming inschakelen om een 
netwerkverbinding aan te maken waarbij u op een 
ander netwerk kunt roamen als u niet in uw land bent.

U zult misschien deze service moeten 
activeren met uw drager alvorens u toegang 
tot het roaming-netwerk heeft.

• Uitgebreide 4G LTE-diensten inschakelen. 
U kunt geavanceerde communicatiediensten gebruiken 
waar dit beschikbaar is.

• Namen van toegangspunt: Tik op Namen 
toegangspunt (APN) om de netwerktoegangspunten 
te zien en te bewerken. Tik op Netwerk toevoegen  
(  ) om een nieuw toegangspunt toe te voegen.

• Netwerkproviders: Tik op Netwerkprovider om uw 
netwerkprovider te zien en te wijzigen in de lijst van 
beschikbare netwerken.

NETWERKINSTELLINGEN RESETTEN

1. Tik in het Kennisgevingen of Apps-menu op 
Instellingen (  ).

2. Selecteer Draadloos & Netwerken > Verder > 
Netwerkinstellingen resetten.

3. Selecteer INSTELLINGEN RESETTEN.
Nu worden alle netwerkinstellingen gereset, waaronder 
Wi-Fi, mobiele gegevens, Bluetooth en NFC.
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APPARAATINSTELLINGEN BEHEREN.

WEERGAVE
1. Tik in het Kennisgevingen of Apps-menu op 

Instellingen (  ) > onder Apparaat > Scherm (  ).
2. Stel een van de volgende opties in voor het 

configureren van de weergave op uw telefoon;
•  Helderheid: Stel de helderheid op het scherm in.
• Helderheid aanpassen: Hiermee wordt de helderheid 

aan het beschikbare licht aangepast. 
• Netwerkprovider tonen: Als dit geactiveerd is, wordt 

de naam van het netwerk op de statusbalk getoond.
• Behang: Stel het behang van uw startscherm in. 

U kunt een keuze maken uit een van de volgende 
behangcollecties:
• Live behang: Dit omvat foto's die op het internet 

beschikbaar zijn.
• Foto's: Mijn foto's: omvat foto's en schermopnames 

om de camera van de telefoon te gebruiken.
• Achtergronden: Dit omvat foto's die vooraf op de 

telefoon zijn geladen.
• Slaapstand: Stel de slaaptijd in zodat het schermlicht 

uitgaat als de telefoon gedurende een tijdje niet 
wordt gebruikt. Deze instelling optimaliseert ook het 
energieverbruik van de batterij.

• Schermsaver: U kunt elke applicatie als schermsaver 
instellen.

• Weergave omgeving: Als dit geactiveerd staat, zal 
de schermweergave actief blijven als u een bericht 
ontvangt.

• Lettertype grootte: Geeft de grootte van het lettertype 
weer van de tekst op het scherm.

• Weergavegrootte: U kunt de voorwerpen op uw 
scherm kleiner of groter maken. Sommige apps op uw 
scherm kunnen van plaats veranderen.

• Bediening met één hand: Als dit geactiveerd staat, 
kunt u met één hand een nummer draaien of het 
apparaat ontgrendelen.

• Als het apparaat gedraaid is: U kunt de inhoud van 
het scherm draaien of deze in de huidige richting 
laten staan.

• Overzetten (Cast): U kunt uw scherm van uw 
apparaat overzetten. Verbind uw apparaat op hetzelfde 
Wi-Fi-netwerk als uw Miracast™ of tv. Tik op Optie  
(  ) > markeer het vakje naast Draadloze weergave 
activeren.

MELDINGEN
1. Tik in het Kennisgevingen of App-menu op 

Instellingen (  ) > Apparaat > Kennisgevingen (  ).
2. Tik op Alle apps in de neervallende lijst.
3. U kunt de kennisgeving instellen volgens deze regels:

• Alle apps
• Blokkeren
• Zonder geluid tonen
• Geen gevoelige inhoud op het vergrendelde scherm
• Nooit op vergrendeld scherm tonen
• Niet Storen annuleren

4. Tik op Instellingen (  ). De volgende opties 
verschijnen nu:

• Kennisgeving met lichtpuls
• Knipperende lichtpuls
• Op het vergrendelde scherm

5. Tik op Opties (  ). De volgende opties verschijnen nu:
• Systeem tonen
• App-voorkeuren resetten

GELUID
1. Tik in het Kennisgevingen of App-menu op 

Instellingen (  ) > Apparaat > Geluid (  ).
2. Mediavolume: Stelt het volume in volgens uw keuze.
3. Alarmvolume: Stelt het volume van het alarm in 

volgens uw keuze.
4. Belvolume: Stelt het belvolume in volgens uw keuze.
5. Vibreren ook bij oproepen: Deze optie laat het 

apparaat vibreren als er gebeld wordt.
6. Ringtoon verhogen: Deze optie verhoogt het volume 

van de ringtoon.
7. Hac-modus: Schakel deze optie in om uw apparaat 

compatibel te maken met een gehoorapparaat.
8. FENS: Activeer deze optie om de annulering van het 

geluid te verminderen.
9. Niet storen: 

• Alleen voor prioriteiten: 
• Alarmen: Alarmen inschakelen.
• Herinneringen: Activeer deze optie om de 

herinneringen in te stellen.
• Evenementen: Activeer deze optie om de 

evenementen te tonen.
• Berichten: U kunt de prioriteit van de berichten 

instellen op basis van Van iedereen, Alleen 
van contacten, Alleen van contacten met een 
sterretje en Geen.

• Oproepen: U kunt de prioriteit van de oproepen 
instellen op basis van Van iedereen, Alleen 
van contacten, Alleen van contacten met een 
sterretje en Geen.

• Oproepen herhalen: Als u deze optie activeert 
kan een persoon voor de tweede keer bellen binnen 
15 minuten.

• Automatisch nieuwe regel instellen: U kunt een 
nieuwe regel toevoegen voor Evenement of Tijd.
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• Visuele storing blokkeren:
• Blokkeren als scherm ingeschakeld is: Dit 

voorkomt dat de kennisgeving op het scherm 
getoond wordt.

• Blokkeren als scherm uitgeschakeld is: Voorkomt 
dat door de kennisgevingen het scherm wordt 
ingeschakeld of dat het scherm verlicht wordt.

10. Ringtoon van telefoon: Selecteer de gewenste 
ringtoon uit de lijst en tik op OK om dit als ringtoon 
te kiezen.

11. Standaard ringtoon van bericht: Selecteer de 
gewenste ringtoon uit de lijst en tik op OK om dit als 
ringtoon te kiezen.

12. Standaard ringtoon van alarm: Selecteer de gewenste 
ringtoon uit de lijst en tik op OK om dit als ringtoon te 
kiezen.

13. Draadloze noodoproepen: 
• Draadloze noodberichtoproepen: 

• Presidentiële waarschuwingen tonen: Markeer 
deze optie om een systeem van noodberichten in te 
stellen waarbij de president van de VS zich tot het 
land richt ingeval van een nationaal noodgeval.

• Extreme bedreigingen tonen: Markeer deze 
optie om waarschuwingen van extreme bedreiging 
te krijgen. Bijvoorbeeld: waarschuwingen voor 
Tsunami, tornado, extreem harde wind, orkaan 
en tyfoon.

• Ernstige bedreigingen tonen: Markeer deze 
optie om waarschuwingen van ernstige bedreiging 
te krijgen. Bijvoorbeeld: waarschuwingen van 
naderende storm, overstroming en stofstormen.

• Amberkleurige waarschuwingen tonen: 
Markeer deze optie om de noodrapporten van 
kinderontvoering te krijgen.

• Berichten inschakelen: Als dit gemarkeerd staat, 
worden noodberichten getoond.

• Herinnering van waarschuwingen: U kunt de 
Herinnering van waarschuwingen instellen voor het 
volgende tijdsraam: Eenmaal, Om de 2 minuten, 
Om de 15 minuten en Uit.

• Vibreren: Deze optie laat het apparaat vibreren bij 
waarschuwingen. 

• Waarschuwingsbericht inspreken: Markeer 
deze optie om tekstberichten in te spreken voor 
noodberichten.

• Waarschuwing in andere taal: Markeer deze optie 
om waarschuwingen in andere talen te krijgen.

• Instellingen voor Brazilië (Uitzendingen kanaal 
50 tonen): Kanaal 50 wordt in Brazilië gebruikt om 
informatie van het gebied te updaten, als deze optie 
gemarkeerd staat.

• Instellingen voor India (Uitzendingen kanaal 
60 tonen): Kanaal 60 wordt in India gebruikt om 
informatie van het gebied te updaten, als deze optie 
gemarkeerd staat.

• Ontwikkelaarsopties: Markeer de optie 

CMAS-proefuitzendingen tonen om de 
uitzendingen van het commerciële mobiele 
waarschuwingsberichtensysteem te tonen. Markeer 
de optie Opt-out dialoog tonen om een opt-out 
dialoog niet te ontvangen als het eerste CMAS-
waarschuwingsbericht getoond is (anders dan een 
presidentieel bericht).

14. Andere geluiden: Schakel de volgende opties in via 
ON voor toegang tot de volgende geluidsopties:
• Geluid toetsenbord
• Tonen bij het tikken op de dialpad
• Schermvergrendelingsgeluid
• Geluid bij aanraken van toetsen
• Vibreren bij aanraken

15. Overzetten (Cast): U kunt uw scherm van uw apparaat 
overzetten. Verbind uw apparaat op hetzelfde  
Wi-Fi-netwerk als uw Miracast™ of tv. Tik op Optie  
(  ) > markeer het vakje naast Draadloze weergave 
activeren.

APPS
1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 

Instellingen (  ) > Apparaat > Apps (  ).
2. Selecteer Alle apps in de neervallende lijst. U kunt uit 

een van de volgende opties kiezen:
• Alle apps
• Ingeschakeld
• Uitgeschakeld

3. Als u een applicatie geforceerd wilt stoppen 
(Force Stop), opent u het Apps-menu en selecteer de 
applicatie die u geforceerd wilt stoppen, en selecteer 
vervolgens Stoppen forceren.

Als u een applicatie geforceerd wilt stoppen, 
kan dit ertoe leiden dat de app in de toekomst 
niet goed werkt.

4. Tik in het Appsscherm op Opties (  ). De volgende 
opties verschijnen nu:
• Systeem tonen
• App-voorkeuren resetten

5. Tik op het Instellingen-pictogram (  ) in het Apps-
scherm. Het venster Apps configureren verschijnt nu. 
De volgende opties verschijnen nu:

• Toestemmingen App: De lijst van apps met de 
toestemmingen verschijnt. 

• Standaard: De toegewezen standaard-apps 
verschijnen.

• Geavanceerd Toont de lijst van Speciale toegang.

USB-ENERGIEBESPARING
1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op Instellingen  

(  ) > Apparaat > Energie besparen met USB (  ).
2. Automatisch inschakelen: Als dit geactiveerd is, wordt 

het apparaat automatisch ingeschakeld bij een USB-
verbinding.
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3. Automatisch uitschakelen:
• Automatisch uitschakelen: Als dit wordt 

geactiveerd, wordt het apparaat automatisch 
uitgeschakeld op de ingestelde tijd.

• Apparaat uitschakelen bij: Als u Automatisch 
Uitschakelen activeert, zal deze optie actief 
blijven. U kunt de tijd instellen gedurende welke 
het apparaat uitgeschakeld moet zijn.

• Automatisch uitschakelen: Als dit is geactiveerd, 
waarbij de USB niet is verbonden, wordt het 
apparaat uitgeschakeld op de ingestelde tijd.

• Als er geen USB-verbinding is: U kunt de tijd 
instellen gedurende welke het apparaat uitgeschakeld 
moet zijn als er geen USB-verbinding is. 

OPSLAG
1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 

Instellingen (  ) > Apparaat > Opslag (  ).
2. Bij Intern gedeelde opslag worden de volgende opties 

getoond waarbij het geheugen wordt gebruikt bij elke 
app:
• Toont het gebruikte geheugen
• Apps
• Beelden
• Video's 
• Audio
• Systeem
• Overig
• Cachegegevens
• Exploreren

3. Tik op Verder (  ) > Opslag verwijderen. U kunt de 
volgende junkbestanden verwijderen:

• Cache junk
• Residuele junkbestanden
• Obsolete apps
Selecteer de bovenstaande bestanden en tik op JUNK 
VERWIJDEREN.

BATTERIJ
1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 

Instellingen (  ) > Apparaat > Batterij (  ).
2. Schakel de Batterijsaver in door de optie van 

automatisch inschakelen te selecteren:
• Nooit
• bij 5% batterij
• bij 15% batterij

De batterij-saver wordt automatisch 
uitgeschakeld als uw apparaat aan het 
opladen is.

U kunt ook de verbruiksgegevens van de batterij zien.

3. Activeer Batterijpercentage tonen om het 
percentageniveau van de batterij op de statusbalk 
te zien.

4. Tik onder Gebruik sinds laatste volledige lading 
op het Scherm. De volgende opties verschijnen nu:
• Vermogensgebruik instellen: U kunt de helderheid 

en tijd dat het scherm uit staat instellen.
• Gebruiksgegevens: De gegevens zoals Tijd aan en 

Berekend vermogensverbruik worden getoond.
5. Tik in het Batterij-scherm op het pictogram 

Vernieuwen (  ) om het percentageniveau van de 
batterij te vernieuwen.

6. Tik in het Batterij-scherm op Optie (  ) > Batterij 
optimaliseren. Selecteer in de neervallende lijst Alle 
apps of Niet geoptimaliseerde apps.

7. Tik in het Batterij optimaliseren-scherm op Optie (  ) > 
App-voorkeuren resetten. 

GEHEUGEN
1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 

Instellingen (  ) > Apparaat > Geheugen (  ).
2. Ga naar Geheugen en selecteer de tijd in de 

neervallende lijst. U kunt het applicatiegebruik zien op 
basis van het ingestelde tijdsraam. 

3. Selecteer Geheugen gebruikt door apps om het 
geheugen voor elke app voor het ingestelde tijdsraam 
te markeren.

GEBRUIKERS
1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 

Instellingen (  ) Apparaat > Gebruikers (  ).
2. Tik op U (eigenaar). Wijzig de Profielinformatie en tik 

op OK.
3. Tik op Gast > Instellingen (  ) en activeer 

Telefoonoproepen inschakelen.
4. Tik op Gebruiker toevoegen (  ). U kunt een nieuwe 

gebruiker instellen. Het apparaat herkent maximaal 
drie gebruikers: U (eigenaar van het apparaat), Nieuwe 
gebruiker en Gast.

5. Onder Instellingen schermvergrendeling worden de 
volgende opties getoond:

• Gebruikers toevoegen: Schakel deze optie in om een 
gebruiker toe te voegen als het apparaat vergrendeld is.

• Informatie noodgevallen: Tik op Info en geef de 
toepasselijke informatie van de primaire gebruiker van 
dit apparaat in.
• Naam
• Adres
• Bloedgroep
• Allergieën
• Medicijngebruik
• Donor
• Medische aantekeningen

• Tik op Contacten > Contact toevoegen (  ). Kies 
een contact in het telefoonboek om als noodcontact in 
te stellen. Tik op Optie (  )Alles verwijderen om alle 
gegevens te verwijderen.
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TIKKEN & BETALEN
1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 

Instellingen (  ) > Apparaat > Tik & betaal (  ).
2. Tik op Standaardbetaling en selecteer Google Pay.
3. Tik op Standaard gebruiken en selecteer een van de 

opties:
• Behalve wanneer er een app van een andere betaling 

openstaat
• Altijd

4. Tik op Optie (  ) > Hoe werkt dit om meer te weten 
over de functies van dit kenmerk.

GEBAREN
1. Tik in het Kennisgevingen of Apps-scherm op 

Instellingen (  ) > Apparaat > Gebaren (  ).
2. Door dit gebaar te activeren kunt u snel de camera 

inschakelen door tweemaal op de Aan/Uit-knop te 
drukken. Dit gebaar werkt vanuit elk scherm.

3. Door dit gebaar te activeren kunt u uw flashlicht (of 
lantaarn) activeren als u twee keer met het apparaat 
schudt.
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PERSOONLIJKE INSTELLINGEN 
BEHEREN

LOCATIE
U kunt de locatie-instellingen activeren en configureren.

1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm, op 
Instellingen (  ) > Persoonlijk.

2. Selecteer Locatie (  ). De gewenste locatie-
instellingen activeren en wijzigen.

3. Stel de Modus in op een van de volgende opties:
• Hoge precisie: maakt gebruik van AGPS, Wi-Fi, 

mobiele netwerken en andere sensoren om de 
locatie van uw apparaat met de hoogste precisie 
te verkrijgen. Het gebruikt de locatie om uw locatie 
sneller en preciezer in te schatten.

• Batterij uitsparen: hiermee kan uw apparaat uw 
locatie inschatten met een laag gebruik van de 
batterij-intensieve hulpmiddelen ter plekke, zoals 
Wi-Fi en mobiele netwerken. Het gebruikt de locatie 
om uw locatie sneller en preciezer in te schatten.

• Apparaat alleen: hiermee kan uw apparaat uw 
locatie schatten met behulp van GPS alleen. Het 
maakt gebruik van de satellietinformatie om de 
informatie van de locatie te geven. In deze modus 
kan het batterijverbruik hoger zijn en neemt het meer 
tijd in beslag om uw locatie te bepalen.

4. Onder Locatiediensten worden de volgende opties 
getoond: 

• Versnelde locatie: Tik op Akkoord om de prestatie 
van de locatie en de batterijbesparing te verbeteren.

• Locatiegeschiedenis van Google: Schakel de 
locatiegeschiedenis in:
• Dit apparaat: Inschakelen om de meest recente 

gerapporteerde locatiedatum te zien.
• Andere apparaten met dit account: De andere 

apparaten die via Bluetooth zijn verbonden 
verschijnen hier samen met de datum van de meest 
recente locatie.

• Tik op Tijdlijn beheren om de tijd te beheren op 
basis van uw locatiegeschiedenis.

• Tik op Verder (  ) waarbij de volgende opties 
verschijnen: Zien/Beheren en Help

• Locatiedeling van Google: Om uw locatie in realtime 
te delen, open Google Maps en meld u aan. Tik op 
Menu (  ) > Locatie delen (  ). Tik op STARTEN 
of op het pictogram (  ), zodat u uw locatie in 
realtime kunt delen op de volgende wijze:
• Gedurende 1 uur: U kunt de tijd voor het delen van 

uw realtime locatie verhogen of verlagen met behulp 
van de tekens + en -. De minimale tijd is 15 minuten 
en de maximale tijd is drie dagen.

• Totdat u dit uitschakelt: Als u deze optie activeert, 
kunt u uw realtime locatie niet delen totdat u dit 
inschakelt.

• Personen selecteren: Tik op deze optie om de 
gegevens van uw realtime locatie te delen met de 
geselecteerde personen uit uw contacten.

• Berichten: Tik op deze optie om uw gegevens van uw 
realtime locatie te delen. Er wordt een link aangemaakt 
en een nieuw berichtenvenster getoond. U kunt de 
ontvanger selecteren en het bericht versturen.

• Verder: U kunt de gegevens van uw realtime locatie 
delen aan de hand van: Berichten, Bluetooth, Naar 
klembord kopiëren, Op Drive bewaren, Gmail, 
Facebook, Messenger en SMS.

• Tik in het scherm Locatie delen op Verder (  ), 
waarbij de volgende opties verschijnen: Locatie 
Instellingen, Over en Help 

5. Markeer de optie GPB-assistentie gebruiken om 
de server te gebruiken voor het gebruik van GPS-
assistentie. Haal de vink weg om het netwerkverbruik te 
verminderen.

6. U kunt de apps zien die recentelijk uw locatie hebben 
gevraagd, onder Recente locatie-aanvragen.

7. Tik in het Locatie-scherm op Verder (  ) > Scannen. 
De volgende opties verschijnen nu:

• Wi-Fi scannen: Schakel deze optie in om de 
locatiediensten te verbeteren door de systeem-apps 
en diensten toe te staan om op elk moment Wi-Fi-
netwerken te detecteren.

• Bluetooth scannen: Schakel deze optie in om de 
locatiediensten te verbeteren door de systeem-apps 
en diensten toe te staan om op elk moment Bluetooth 
te detecteren.

VEILIGHEID
U kunt uw telefoon activeren en beschermen tegen 
onbevoegde toegang door de veiligheidsinstellingen 
te configureren.

1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 
Instellingen (  ) > Persoonlijk > Veiligheid (  ).

2. Tik onder Veiligheid apparaat op Scherm 
vergrendelen en selecteer één van de volgende opties 
om de telefoon te configureren:

• Geen: Schakelt de telefoonvergrendeling uit.
• Vegen: Als de telefoon vergrendeld is, veeg dan naar 

boven in het scherm om dit te ontgrendelen.
• Patroon: U kunt het apparaat ontgrendelen met 

behulp van het patroon.
• PIN: Wanneer dit is ingeschakeld, kunt u uw eigen 

pincode invoeren. Wanneer de telefoon is vergrendeld, 
ontgrendelt u deze met de pincode.

• Wachtwoord: Wanneer dit is ingeschakeld, kunt 
u een wachtwoord naar keuze invoeren. Wanneer de 
telefoon is vergrendeld, ontgrendelt u deze met het 
wachtwoord.

Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u een 
binnenkomende oproep aannemen zonder de telefoon 
te ontgrendelen.
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Tik op Instellingen (  ), waarbij de volgende opties 
verschijnen:

• Maak het patroon zichtbaar: U kunt deze optie 
omschakelen om het patroon zichtbaar te maken.

• Automatische vergrendeling: Als de veiligheid 
is ingesteld op patroon/PIN/wachtwoord, kunt u 
elk van de volgende tijdframes instellen om het 
apparaat automatisch te vergrendelen: Onmiddellijk, 
5 seconden, 15 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 
2 minuten, 5 minuten, 10 minuten en 30 minuten

• De Aan/Uit-knop staat onmiddellijk vergrendeld: 
De Aan/Uit-knop staat onmiddellijk vergrendeld als 
deze optie geselecteerd is.

• Bericht schermvergrendeling: U kunt het bericht 
invoeren en hetzelfde wordt op het scherm getoond 
als de telefoon vergrendeld is.

• Vingerafdruk: Gebruiker kan Vingerafdruk instellen 
om het apparaat te beveiligen.

• Smart Lock: Haalt de vergrendeling van uw apparaat 
in de volgende gevallen:
• Detectie op lichaam
• Vertrouwde plekken
• Vertrouwde apparaten
• Vertrouwd gezicht
• Overeenkomende stem

Om meer te weten over Smart Lock, tik vanuit het 
scherm Smart Lock op de Optie (  ) > Hoe werkt 
het. 

Tik op Help en het ondersteuningsvenster van 
Google verschijnt nu. U kunt de volgende informatie 
controleren.

3. Versleuteling: De telefoon is standaard versleuteld.
4. Simkaartslot: Selecteer Simkaartvergrendeling 

instellen om de Sim-instellingen te zien.
• Simkaart vergrendelen: U kunt de vereiste PIN 

instellen om de telefoon te gebruiken.
• Sim-PIN wijzigen: U kunt de Sim-PIN wijzigen.

5. Activeer de optie Wachtwoord zichtbaar maken om 
de tekens van het wachtwoord te zien.

6. Apparatuurbeheer:
• Apparatuurbeheerders: U kunt de apparaatbeheerder 

zien of uitschakelen.
• Onbekende bronnen: Als dit ingeschakeld is,  

kunt u apps installeren vanuit onbekende bronnen.
7. Opslag van toegangsgegevens:

• Soort opslag: Toont het soort opslag.
• Vertrouwde toegangsgegevens: U kunt het systeem 

zien en verifiëren samen met de gebruikerscertificaten.
• Toegangsgegevens van de gebruiker: U kunt de 

opgeslagen toegangsgegevens zien en wijzigen.
• Van SD-kaart installeren: U kunt de nieuwe 

gebruikerscertificaten van de SD-kaart zien en 
installeren.

• Toegangsgegevens verwijderen: U kunt alle 
certificaten verwijderen.

8. Geavanceerd: 
• Vertrouwde vertegenwoordigers: Om deze optie te 

gebruiken, moet er een schermvergrendeling worden 
ingesteld.

• Scherm vastpinnen: Schakel dit in om het scherm 
vast te pinnen en het huidige scherm te blijven zien 
totdat u dit verwijdert.

• Apps met gebruikerstoegang: Selecteer de app en 
selecteer de middentoets om de Gebruikerstoegang 
toestaan in of uit te schakelen.

ACCESSOIRES
1. Tik in het Kennisgevingenof App-scherm op 

Instellingen (  ) > Persoonlijk > Accessoires (  ).
2. Tik op CSM-instellingen.
3. Schakel CSM-instellingen in om een applicatie te 

selecteren voor het krijgen van CMS-evenementen.
4. U kunt ook een CMS-applicatie registreren.

PROGRAMMEERBARE TOETSEN
U kunt elke applicatie aan de programmeerbare toets 
toewijzen.

1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 
Instellingen (  ) > Persoonlijk > Programmeerbare 
toetsen (  ). 

2. Uw XP8 heeft drie programmeerbare toetsen en u kunt 
de functies van deze knoppen op elk moment wijzigen.
Links is de PTT-toets en rechts is de GELE 
programmeerbare toets en de (rode) programmeerbare 
ALARM-toets.

3. Om een nieuwe functie voor één van deze knoppen 
of voor alle knoppen te programmeren, ga naar 
Instellingen > Persoonlijk > Programmeerbare 
toetsen. Markeer de toets die u wilt programmeren en 
selecteer in het volgende scherm de applicatie die u wilt 
uitvoeren als er op die knop wordt gedrukt.

ACCOUNTS
1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 

Instellingen (  ) > Persoonlijk > Accounts (  ).
2. Tik op Account toevoegen (  ).
3. U kunt verschillende rekeningen aan uw account 

toevoegen.
4. Tik op Optie (  ) en markeer Gegevens automatisch 

synchroniseren om de gegevens automatisch te 
synchroniseren.

GOOGLE
Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op Instellingen  
(  ) > Persoonlijk > Google (  ).

Google Disclaimer: Google apps worden voortdurend 
bijgewerkt en daarom zullen er nieuwe opties worden 
toegevoegd of bestaande opties van apps worden 
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verwijderd.

Tik op Optie (  ), waarbij de volgende opties verschijnen:

• App-gegevens verwijderen
• Gebruik & diagnostiek
• Bronlicenties openen
• Items debuggen tonen
• Help & feedback

TALEN & INVOERING
U kunt de taal van de telefoon instellen op elk van de in de 
talenlijst weergegeven talen.

1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 
Instellingen (  ) > Persoonlijk > Talen & invoering  
(  ).

2. Ga naar Talen en selecteer de gewenste taal in de lijst.
• Standaardtaal: De standaard taalinstelling is 

Engels. Dit kan worden gewijzigd als u een andere 
standaardtaal wenst.

• Een taal toevoegen: De volgende talen kunnen 
worden ingesteld als Vooringestelde taal:
• Engels (India)
• Engels (XA)
• Spaans (Verenigde Staten)
• Frans (Frankrijk)
• Chinees -Eenvoudig
• Chinees (Traditioneel)

Alle menu-opties en gebruikersmeldingen worden in de 
ingestelde taal weergegeven.

• Alle talen: Alle talen worden weergegeven. U kunt elke 
van de beschikbare talen selecteren en deze zal dan 
aan de lijst worden toegevoegd.

• Zoeken: Tik op het pictogram Zoeken (  ) om een 
taal te vinden.

3. Tik op Spellingscontrole. Schakel de 
Spellingscontrole in. 

• Talen: Stel Engels als systeemtaal in of selecteer een 
andere taal uit de lijst.

• Standaard spellingscontrole: U kunt de 
Indiaas-Engelse spellingscontrole of Google 
spellingscontrole selecteren als spellingscontrole. 

Tik op Instellingen (  ) en activeer Namen van 
contacten vinden, zodat de Spellingscontrole de 
invoeringen van uw contactenlijst gebruikt.

4. Persoonlijk woordenboek: De standaard invoertaal is 
ingesteld op Engels (VS). U kunt de taal wijzigen op 
basis van uw behoefte. Tik op + om een veelgebruikt 
woord toe te voegen in het veld Een woord typen 
en stel ook voor het persoonlijke woordenboek een 
sneltoets in.

5. De volgende opties verschijnen onder Toetsenbord & 
invoeringsmethodes.

• Virtueel toetsenbord: 
• Google toetsenbord: U kunt het Google 

toetsenbord gebruiken dat een toetsenbord met 
toetsen voor meerdere talen is. 

• Google Dicteren en intypen: U kunt de optie 
Google dicteren en intypen gebruiken om tekst in te 
voeren in plaats van het toetsenbord te gebruiken.

• Toetsenbord beheren: In dit menu kunt 
u verschillende voor u beschikbare toetsenborden 
activeren en beheren.

• Fysiek toetsenbord: 
• Virtueel toetsenbord tonen: Activeer deze optie 

om dit op het scherm te houden terwijl het fysieke 
toetsenbord actief is.

• Hulp bij sneltoetsen op toetsenbord: Toont 
verschillende sneltoetsen.

6. De volgende opties verschijnen nu onder Inspreken:
• Tekst voor inspreken: De machine waar u de 

voorkeur aan geeft wordt ingesteld op Google 
tekst om in te spreken .Om de Google-instellingen 
voor tekst om in te spreken te wijzigen, tikt u op 
Instellingen (  ) naast de machine.

• Algemeen: 
• Tik op Inspreeksnelheid om de snelheid van het 

inspreken op een aangename snelheid in te stellen.
• Tik op Toonhoogte om de toonhoogte in te stellen.
• Inspreeksnelheid resetten: Stelt de snelheid van 

de ingesproken tekst in op normaal.
• Toonhoogte resetten: Stelt de toonhoogte van de 

ingesproken tekst in op standaard. 
• Naar een voorbeeld luisteren: Een kort voorbeeld 

van het inspreken afspelen.
• Standaardtaalstatus: Geeft de taalinstelling voor de 

spraakuitgang weer.
7. Onder Muis/trackpad worden de volgende opties 

getoond:
• Stel de Snelheid van de muisaanwijzer in volgens uw 

behoefte.

BACKUP & RESETTEN
Als u uw apparaat dient te vervangen of de gegevens hierop 
wilt verwijderen, kunt u deze gegevens herstellen voor de 
accounts waarvoor eerder een backup is gemaakt.

Om een backup te maken van uw gegevens 

1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 
Instellingen (  ) > Backup & reset (  ).

2. Tik op Een backup maken van mijn gegevens. 
Schakel Automatisch herstellen in om een applicatie 
opnieuw te installeren of om instellingen en gegevens 
waarvan een backup is gemaakt te herstellen.
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Zonder een SD-kaart kan de gebruiker geen 
backup aanmaken.

3. Tik op Een backup maken van een account. U kunt 
een backup instellen van een account. Tik op Account 
toevoegen (  ) om een nieuw account toe te voegen.

4. Schakel Automatisch herstellen in om een applicatie 
opnieuw te installeren of om instellingen en gegevens 
waarvan een backup is gemaakt te herstellen.

5. Terug naar fabrieksinstellingen: Tik op Terug naar 
fabrieksinstellingen om alle gegevens te verwijderen 
van uw interne telefoonopslag, waaronder

• Uw Google account
• Systeem- en app-gegevens en instellingen
• Gedownloade apps
• Muziek
• Foto's
• Andere gebruikersgegevens

U bent op dit moment bij de volgende accounts aangemeld:

• Persoonlijk:
• Google account
• Andere applicaties van derden

• Tik op TELEFOON RESETTEN om het apparaat te 
resetten.

Er wordt een bericht getoond: Al uw persoonlijke 
informatie en gedownloade apps verwijderen? 
U kunt deze actie ongedaan maken.

• Tik op ALLES VERWIJDEREN om alle gegevens te 
verwijderen.

TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN
Het is belangrijk om erop te wijzen dat bij het teruggaan 
naar de fabrieksinstellingen alle bestaande bestanden en 
applicaties die u op uw telefoon hebt gedownload, volledig 
zullen worden verwijderd, waarbij het apparaat naar de 
originele fabrieksinstellingen zal worden teruggezet. 

Omdat in de versie van Lollipop 5.1, android-apparaten 
een ingebouwde veiligheidsfunctie hebben onder de 
naam Factory Reset Protection (FPR), wordt dit 
automatisch geactiveerd als u een Google Account op 
uw apparaat instelt. U moet een volledige reset naar de 
fabrieksinstellingen uitvoeren. Als uw Sonim XP8 eenmaal 
volledig succesvol is gereset, wordt u gevraagd u aan 
te melden op uw Google Account die met uw apparaat 
geregistreerd is. Als u meerdere Google Accounts op dit 
apparaat hebt geregistreerd, gebruik dan één van deze 
accounts om u aan te melden en toegang te krijgen tot 
uw Google Account. Dit wordt gedaan om uw apparaat 
te beschermen ingeval hij verloren gaat of gestolen wordt. 
Als er geprobeerd wordt uw Sonim XP8 op andere wijze te 
resetten, wordt u nog altijd gevraagd om u aan te melden 

met behulp van de gebruikersnaam van Google en het 
wachtwoord dat u met uw apparaat hebt geregistreerd. 
Daarom bevelen wij u ten sterkste aan dat u gemakkelijk 
toegang hebt tot de gebruikersnaam en het wachtwoord 
van uw Google Account. 

Om het terugstellen van het apparaat naar de 
fabrieksinstellingen te voltooien, moet u uw gebruikersnaam 
en wachtwoord van Google weten als de reset klaar is. 
Als u uw gebruikersnaam en/wachtwoord van Google 
niet meer weet, dan kunt u uw wachtwoord resetten via 
www.google.com. Dit proces kan tot 24 uur duren totdat het 
geresette wachtwoord met de op uw account geregistreerde 
apparaten wordt gesynchroniseerd. Een andere optie is om 
het Google account eenvoudigweg te verwijderen alvorens 
u het apparaat reset.

Als uw Sonim XP8 al gereset is, maar u weet niet uw Google 
gebruikersnaam en/of wachtwoord, dan kunt u uw apparaat 
niet langer gebruiken. Om uw apparaat te herstellen zodat 
u dit weer kan gebruiken, voer het volgende uit:

• Identificeer het aan uw apparaat gekoppelde 
Google account en stel uw wachtwoord opnieuw 
in op www.google.com. Dit proces kan tot 24 uur 
duren totdat het geresette wachtwoord met de 
op uw account geregistreerde apparaten wordt 
gesynchroniseerd.

• Als u geen van de Google accounts meer 
weet, dan kunt u uw apparaat samen met het 
bewijs van aankoop naar het Sonim Customer 
Experience-centrum sturen. Het serviceteam van 
Sonim zal uw apparaat resetten naar de originele 
fabrieksinstellingen. Hiervoor kunnen kosten in 
rekening worden gebracht.

http://www.google.com
http://www.google.com
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PERSOONLIJKE 
SYSTEEMINSTELLINGEN BEHEREN

DATUM & TIJD
U kunt de tijd en datum instellen en weergeven op de 
telefoon. U kunt de weergave-indeling ook selecteren.

1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 
Instellingen (  ) > Systeem > Datum & tijd (  ).

2. Selecteer de volgende opties om uw telefoon te 
configureren:

• Om de datum en tijd te synchroniseren met de door 
het netwerk geleverde tijd, schakelt u Automatisch 
datum & tijd in.

• Om de tijdzone te synchroniseren met de door het 
netwerk geleverde tijdzone, schakelt u Automatische 
tijdzone in.

• Om de datum handmatig in te stellen, selecteer Datum 
instellen. Blader en selecteer de dag, maand en jaar. 
Tik op OK.

• Om de tijd handmatig in te stellen, selecteer Tijd 
instellen. Blader en selecteer het uur en de minuut. 
Tik op OK.

• Om de tijdzone handmatig in te stellen, selecteer 
Tijdzone selecteren. Blader en selecteer uw tijdzone.

• Om de klok in te stellen op een 24-uurs indeling, 
schakelt u 24-uursindeling gebruiken in. De telefoon is 
standaard ingesteld op een 12-uursindeling.

TOEGANKELIJKHEID
U kunt websites en applicaties toegankelijker maken voor 
mindervalide personen die mobiele telefoons en andere 
apparatuur gebruiken.

1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op, 
Instellingen (  ) > Systeem > Toegankelijkheid (  ).

2. De volgende opties verschijnen nu onder Diensten:
• Apparatuurhulp: Activeer de ME-helpfunctie als u dit 

op AAN zet.
• SCOUT by AetherPal: Activeer de privacy-functie van 

de externe beheerdienst door de schakelaar op AAN 
te zetten.

• Terugpraten: Als Terugpraten geactiveerd is, kunnen 
slechtziende gebruikers en apparatuur op elkaar 
reageren. Deze functie maakt gebruik van spraak, 
vibratie en andere hoorbare feedback om u te laten 
weten wat er op het scherm staat.

• Voor Spraak selecteren: Als Voor Spraak selecteren 
is ingeschakeld, kunt u op specifieke items tikken 
van uw scherm zodat deze hardop worden gelezen.

• Schakeltoegang: Schakel dit in om personen met 
motorische beperkingen hun telefoon en tablets te 
laten beheersen met behulp van één of meerdere 
schakelaars. Gebruik de schakelaars om items te 
selecteren, te bladeren, tekst in te voeren enz. Tik op 
INSTELLING, waarbij de volgende opties verschijnen: 

• Hulp & feedback
• Schakelaars toewijzen
• Scannen aanpassen
• Privacybeleid

3. Onder Systeem worden de volgende opties getoond:
• Ondertitels: Wanneer Ondertitels geactiveerd is, kunt 

u de volgende opties instellen onder Standaard opties:
• Taal
• Tekstgrootte
• Stijl ondertitel

• Gebaar vergroten: U kunt dit inschakelen om deze 
gebaren op het apparatuurscherm te tonen: Vergroten/
verkleinen, slepen en samenknijpen 

• Lettertype grootte: U kunt de grootte van het lettertype 
van klein naar groot instellen en hier een weergave 
vooraf van zien.

• Weergavegrootte: U kunt de voorwerpen op uw 
scherm kleiner of groter maken.

• Klik als de muisaanwijzer niet langer beweegt: 
Inschakelen om de tijd vóór het klikken in te stellen.

• Tekst met hoog contrast: Als deze optie geactiveerd is, 
kunt u de tekstwijzigingen zien in contrastkleuren.

• Oproep beëindigen met Aan/Uit knop Activeer deze 
om het beëindigen van de oproep te activeren met 
behulp van de Aan/Uit-knop.

• Druk om het Startschern te tonen: Activeer dit om het 
Startscherm te tonen als hierop wordt gedrukt.

• Scherm automatisch draaien: Activeer dit om het 
scherm automatisch te laten draaien .

• Wachtwoorden spreken: Activeer dit om het apparaat 
te ontgrendelen met een gesproken wachtwoord.

• Grote muisaanwijzer: Activeer deze optie om de grote 
muisaanwijzer in te stellen.

• Mono Audio: Activeer Mono audio om de kanalen te 
combineren bij het afspelen van audio.

• Toegankelijkheid sneltoetsen: Activeer dit om snel de 
toegankelijkheidsfuncties te activeren.

• Tekst voor inspreken:
• Voorkeursmachine: De voorkeursmachine is 

ingesteld.
• Algemeen: U kunt de inspreeksnelheid en de 

toonhoogte instellen. U kunt de inspreeksnelheid en 
toonhoogte resetten. U kunt een kort voorbeeld van 
inspreken laten zien. De standaard taalinstelling is 
Engels.

• Tijd voor Aanraken & vasthouden: U kunt de tijd 
instellen als Kort, Medium en Lang.

• Gebaarondersteuning: Schakel dit in en wuif met uw 
hand om een oproep te accepteren of af te wijzen. Veeg 
naar beneden om de berichtenbalk naar beneden te 
halen en vice versa.

4. Onder Weergave worden de volgende opties getoond:
• Kleur omkeren: Als dit geactiveerd is, worden de 

weergegeven kleuren omgekeerd en kan dit de prestatie 
aantasten.

• Kleur corrigeren: Schakel dit in om de kleur te 
corrigeren.
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AFDRUKKEN
1. Tik in het Kennisgevingen of App-scherm op 

Instellingen (  ) > Systeem > Afdrukken (  ).
2. U kunt de printer installeren en een foto of document 

afdrukken.

OVER DE TELEFOON
1. Tik in het Kennisgevingen of App -scherm op 

Instellingen (  ) > Systeem > Over de telefoon (  ).
2. Ga naar Software Update en Updates zien. Als er 

updates zijn, zullen deze starten.
3. De volgende informatie verschijnt nu:

• Software Update
• Status
• Wettelijke informatie
• Model
• Informatie processor
• Android versie
• Android veiligheidspatchniveau
• Basisbandversie
• Kernelversie
• Modeljaar
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CONTACTEN BEHEREN
U kunt het telefoonboek gebruiken om 
telefoonnummers van uw contacten te onderhouden. 
Deze functie stelt u in staat telefoonnummers toe 
te voegen, te draaien en SMS en MMS-berichten te 
sturen.
Om toegang te krijgen tot de contacten, selecteer in 
het Start of App-scherm Contacten (  ). De in het 
telefoonboek bewaarde contacten worden nu getoond.

NIEUW CONTACT VOOR DE EERSTE KEER 
TOEVOEGEN
Na de simkaart te hebben ingestoken, schakel het 
apparaat in om voor het eerst een nieuw contact toe 
te voegen, als er geen contacten zijn toegevoegd aan 
het apparaat of aan de simkaart.

• Tik op Mijn profiel instellen in het venster 
Contacten weergeven . Voeg de profielgegevens 
van de eigenaar van het apparaat toe. Voer alle 
gegevens in en tik op het vinkje (  ). Dit wordt 
weergegeven als ME.

• Tik op Nieuw contact toevoegen (  ). Voer alle 
gegevens in en tik op het vinkje (  ).

NIEUW CONTACT TOEVOEGEN 
1. Tik in het App-menu op Contacten (  ).
2. Tik op Nieuw contact aanmaken (  ) en het 

scherm Nieuw contact toevoegen verschijnt 
nu.Tik op de optie Bewaren in en kies een 
standaard account waar het nieuwe contact kan 
worden bewaard. U kunt uit een van de volgende 
opties kiezen:

• Telefoon
• Simkaart 1
• Simkaart 2

3. Voer de gegevens in en tik op het vinkje (  ).Het 
contact wordt aan het telefoonboek toegevoegd. 
Het contact is nu bewaard.

4. Om een nieuw contact toe te voegen, tikt u in 
het startscherm op Telefoon (  ), tik dan op 
Dialpad (  ) en draai het gewenste nummer. Tik 
op Nieuw contact aanmaken (  ). Het scherm 
Nieuw contact toevoegen wordt nu getoond. Voer 
de naam en andere gegevens in. Tik op de optie 
Bewaren in en kies een standaard account waar 
het nieuwe contact kan worden bewaard. U kunt 
uit een van de volgende opties kiezen:

• Telefoon
• Simkaart 1

• Simkaart 2
Tik op het vinkje (  ) en het contact is nu 
bewaard.

CONTACTGEGEVENS ZIEN
1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Tik op het gewenste contact om de 

contactgegevens te zien.

CONTACTGEGEVENS BEWERKEN
1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Blader naar het gewenste contact en tik op het 

contact om de gegevens te zien.
3. Tik op het scherm Bewerken (  ) dat zich in de 

rechterbovenhoek bevindt. 
4. Bewerk de gewenste gegevens. Tik op de vink (  ) 

om de gegevens te bewaren

EEN BERICHT VERSTUREN VIA 
CONTACTEN
U kunt SMS- en MMS-berichten versturen naar de 
contacten.

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Blader naar het gewenste contact en tik op het 

contact om dit te openen.
3. Tik op Bericht (  ).
4. Het Berichtenscherm verschijnt nu. Voer het 

bericht in en tik op Contact toevoegen (  ) 
om meer ontvangers toe te voegen. Tik op het 
gewenste contact. 

5. Tik op Bijlagen (  ) om een van de volgende aan 
te hechten:

• Foto's
• Fotoserie
• Video's
• Videoserie
• Audio
• Audio-opname
• Diavoorstelling
• Informatie contactgegevens invoegen
• Contact vCard
• Sjabloon importeren 

6. Tik op SMS (  ) om het bericht te versturen.

Als u een mediabestand of contact aan uw 
SMS-bericht hecht, wordt dit automatisch 
in een MMS-bericht omgezet.
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MENU-OPTIES
Tik in het scherm Contacten op Opties (  ) om de 
menu-opties te zien. De menu-opties zijn:

CONTACTEN OM WEER TE GEVEN: 

U kunt de contacten weergeven als volgt:

• Alle contacten: Als deze optie geselecteerd is, 
worden alle contacten getoond.

• Telefoon: Selecteer telefoon in de lijst. De in 
de telefoon opgeslagen contacten worden nu 
getoond. 

• Simkaart: Als u een simkaart uit de lijst selecteert, 
worden alle op de simkaart bewaarde contacten in 
uw contacten getoond.

• Google: De met uw gmail-ID gesynchroniseerde 
contacten worden getoond.

• Aanpassen: U kunt de weer te geven contacten 
aanpassen.

IMPORTEREN/EXPORTEREN

IMPORTEREN VAN .VCF BESTAND

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Selecteer Opties (  ) > Importeren/exporteren.
3. Selecteer Importeren van .vcf bestand.
4. Tik op de Optie, waarbij u verschillende 

bestemmingen kunt zien om de geïmporteerde .vcf 
bestanden te bewaren.

5. Selecteer de bestemming.
Het contact wordt naar de lijst geïmporteerd.

Als het contact alleen een .vcf bestand 
heeft, wordt dit geïmporteerd zonder een 
selectievenster.

IMPORTEREN VAN SIMKAART

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Selecteer Opties (  ) > Importeren/exporteren.
3. Selecteer Importeren van simkaart.
4. Tik op de Optie, waarbij u verschillende 

bestemmingen kunt zien om het geïmporteerde 
contactenvenster te bewaren.
De lijst van de in uw simkaart opgeslagen contacten 
wordt nu getoond. U kunt de gewenste SIM (SIM 1 
of SIM 2) selecteren uit de geïmporteerde contacten.

5. Tik op het contact dat naar de telefoon wordt 
verplaatst.

6. Er verschijnt nu een bevestigingsbericht. Tik op OK 
om te bevestigen.

Het contact wordt naar de specifiek geselecteerde 
optie geïmporteerd. 

NAAR SIMKAART EXPORTEREN

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Tik op Opties (  ) > Importeren/exporteren.
3. Selecteer Naar simkaart exporteren

• U kunt de gewenste SIM (SIM 1 of SIM 2) 
selecteren om de contacten te exporteren.

4. Tik en selecteer de contacten om te exporteren. 
Tik op OK.

NAAR .VCF BESTAND EXPORTEREN

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Tik op Opties (  ) > Importeren/exporteren.
3. Selecteer Naar .vcf bestand exporteren.
4. Tik en selecteer de contacten om te exporteren. 

Tik op OK.
Er verschijnt een bericht voor de locatie waar het 
.vcf bestand bewaard zal worden.

5. Tik op BEWAREN. 
Het .vcf bestand wordt naar de geselecteerde 
bestemming geëxporteerd.

ALLE CONTACTEN DELEN

Er is een aantal manieren om uw contacten te delen:

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Selecteer Opties (  ) > Importeren/exporteren > 

Alle contacten delen.
3. Het scherm met het telefoonboek verschijnt nu. 

Tik op het contact om dit te selecteren.
4. Tik op OK.
5. U kunt een van de volgende opties gebruiken om 

het gewenste contact te delen:
• Gmail: U kunt het contact delen via uw Gmail 

account.
• Bluetooth: Stuurt de contactgegevens naar 

een Bluetooth-apparaat dat aan uw telefoon is 
gekoppeld. Selecteer het Bluetooth-apparaat 
om het contact te delen.

• Android Beam: U kunt het contact delen via 
Android Beam door een ander apparaat te 
selecteren uit de lijst van apparaten.

• Berichten: Stuurt een contact als 
multimediabericht naar elke mobiele telefoon.

• In Drive bewaren: U kunt het contact delen en 
dit in Drive bewaren in een geselecteerde map 
die met uw pc gesynchroniseerd is.



35CONTACTEN BEHEREN

Tik op Bewaren om het contact in de Drive te 
bewaren.

GEBLOKKEERD NUMMER

U kunt specifieke nummers blokkeren zodat u hier geen 
oproepen of tekstberichten van ontvangt.

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Tik op Opties (  ) > Geblokkeerde nummers.
3. Tik op EEN NUMMER TOEVOEGEN.
4. Voer het nummer in dat u wilt blokkeren en tik op 

Blokkeren.
Het nummer is geblokkeerd en u ontvangt geen 
oproep of bericht van dat nummer.

ACCOUNTS BEHEREN

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Tik op Opties (  ) > Accounts beheren.
3. Tik op Account toevoegen (  ) om een nieuw 

account toe te voegen. 
4. Tik op Opties (  ) Markeer Gegevens 

automatisch synchroniseren.

INSTELLINGEN

U kunt de sorteerlijst instellen en contacten bekijken 
en ook de voor- en achternaam van het contact eerst 
tonen.

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Selecteer Opties (  ) > Instellingen. De volgende 

opties verschijnen nu:
• Sorteren per: Sorteert de contactnamen bij de 

eerste of laatste naam.
• Naamformaat: Stel de naam van de 

contactweergave in op Voornaam eerst of 
Achternaam eerst.

• Standaard account voor nieuwe contacten: 
Altijd als er een nieuw contact wordt toegevoegd 
kunt u uw telefoon of e-mail en SIM selecteren als 
standaard account.

• Over contacten: De informatie over de 
Contact-applicatiegegevens, open bronlicenties, 
privacybeleid en servicevoorwaarden worden 
getoond.

CONTACTEN SAMENSMELTEN

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Selecteer Opties (  ) > Contacten samensmelten.

De contacten zijn nu samengesmolten.

EEN CONTACT ZOEKEN

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Tik op Zoeken (  ) en voer de eerste paar letters/

nummers van de contactnaam/het telefoonnummer 
in om naar te zoeken.
Alle contacten met de gezochte tekst/nummers 
verschijnen nu.

EEN CONTACT VERWIJDEREN
1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Blader naar het contact en tik langdurig op het 

contact. 
3. Markeer het vak naast het contact dat u wilt 

verwijderen.
4. Selecteer Opties (  ) > Verwijderen.
5. Tik op OK. 

Het contact is nu verwijderd.

EEN CONTACT DELEN
1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Blader naar het contact en tik langdurig op het 

contact.
3. Markeer het vak naast het contact dat u wilt delen.
4. Tik op Opties (  ) > Delen.
5. Deel met-opties die bij de verschillende applicaties 

worden getoond.

FAVORIETEN TOEVOEGEN
1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Voeg in het tabblad Favorieten (  ), een nieuw 

contact toe door te klikken op Contact toevoegen 
(  ). U kunt een nieuw contact toevoegen of het 
contact uit de lijst van Frequente contacten als 
Favoriet selecteren door te tikken op het pictogram 
met het sterretje dat in de bovenhoek van elk 
contact staat.
De geselecteerde contacten wordt als favoriet 
toegevoegd en verschijnen onder het tabblad 
Favorieten.

FAVORIETE CONTACTEN DELEN

U kunt de favoriete contacten delen.

1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Tik op het tabblad Favorieten (  ).
3. Tik op Opties (  ) > Importeren/exporteren.
4. Tik op Favoriete contacten delen.
5. U kunt het favoriete contact delen met behulp van 

de volgende apps:
• Berichten
• Android Beam
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• Bluetooth
• Gmail
• In Drive bewaren

GROEPEN TOEVOEGEN
1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. In het tabblad Groepen kunt u een contact 

toevoegen door te tikken op Contact toevoegen  
(  ), terwijl u meer velden kunt selecteren. U kunt 
de Groepsnaam selecteren voor bestaande 
groepen of een nieuwe groep aanmaken.

3. U kunt de contacten toevoegen onder verschillende 
groepen:

• Medewerkers
• Familie
• Vrienden
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OPROEPINSTELLINGEN BEHEREN

BELLEN
Tik in het Start of App-scherm op Telefoon (  ).

Het telefoonscherm met de volgende opties verschijnt nu: 

• Mic (  )
• Favorieten (  )
• Belgeschiedenis (  ) 
• Contacten (  )
• Meer opties (  ) 
• Zoeken (  )
• Dialpad (  )

Gebruik voor het bellen van een nummer, een van de 
volgende opties:

• Belgeschiedenis: Tik op het pictogram 
Belgeschiedenis (  ). Tik op het 
Telefoonpictogram (  ) naast het contact of tik op 
het contact en tik op het nummer.

• Dialpad: Tik op de dialpad of als u een nummer 
voor de eerste keer draait, tik op BELLEN om de 
draaischijf te openen. Het numerieke toetsenbord 
wordt getoond. Voer het telefoonnummer in en tik 
op het pictogram van de telefoon (  ) om te bellen.

Voor het bellen van een internationaal nummer, zet de 
overeenkomstige landcode voor het telefoonnummer.

• Vaak gebelde contacten/nummers: Tik op het 
specifieke contact/nummer uit de lijst van vaak 
gebelde/ontvangen/gemiste nummers om op te 
bellen. 

NUMMER DRAAIEN VIA CONTACTEN
1. Tik in het Start of App-scherm op Contacten (  ).
2. Blader naar het contact en tik op het contact. Voer het 

telefoonnummer van uw nieuwe contact in.
3. Tik op het telefoonpictogram (  ) en het bellen 

start nu.

EEN CONTACT TOEVOEGEN VANUIT HET 
STARTSCHERM
1. Tik in het Start of App-scherm op Telefoon(  ). 

Voer het telefoonnummer van uw nieuwe contact in. 
2. Selecteer Een contact toevoegen (  )
3. Tik op Nieuw contact aanmaken (  ).
4. In het scherm Nieuw contact toevoegen, voeg de 

naam en andere gegevens van het contact toe.
5. Tik op de vink(  ) om de contactgegevens te 

bewaren.
6. U kunt de simkaart (SIM 1/SIM 2) selecteren om het 

contact te bewaren.

SCHERM MET BELGESCHIEDENIS
1. Tik in het Start of App-scherm op Telefoon (  ).
2. Tik op Opties (  ) > Belgeschiedenis.
3. De volgende opties verschijnen nu:

• ALLES: Het gespreksregister van vandaag, gisteren 
en voorheen verschijnt nu. Het gespreksregister 
bevat ook gemiste oproepen, ontvangen oproepen 
en gedraaide oproepen.

• GEMIST: Het register van gemiste gesprekken van 
vandaag, gisteren en voorheen verschijnt nu.

• Tik op Optie (  ). De volgende opties verschijnen 
nu:
• Gespreksregister zoeken: U kunt zoeken naar het 

gewenste gespreksregister in het tabblad Zoeken.
• Belgeschiedenis verwijderen: Tik op 

Belgeschiedenis verwijderen en selecteer 
het gewenste gespreksregister uit de lijst. 
De geselecteerde gespreksregisters worden 
gemarkeerd met een vink (  ). Tik op WISSEN. 
Er verschijnt nu een bevestigingsbericht. Tik op OK 
om het gespreksregister te verwijderen.

OPROEPINSTELLINGEN BEHEREN
U kunt de ringtoon van de binnenkomende oproep 
wijzigen, de telefoon instellen om te vibreren tijdens het 
bellen en verder voicemail en andere instellingen activeren 
in het scherm Belinstellingen.

Uw telefoon maakt gebruik van tonen en vibratie om met 
u te communiceren, waaronder ringtonen, meldingen, 
alarmen en navigatie-feedback. U kunt deze tonen en het 
volume hiervan aanpassen, samen met het volume van de 
muziek, video's, spelletjes en andere media. 

De volgende instellingen verschijnen nu:

WEERGAVEOPTIES

1. Tik in het Start of App-scherm op Telefoon (  ).
2. Tik op Opties (  ) > Instellingen > Opties 

weergeven.
• Sorteren per: U kunt de contacten sorteren per 

Voornaam of Achternaam.
• Naamformaat: U hebt twee opties om de 

contactnaam weer te geven:
• Voornaam eerst
• Achternaam eerst

GELUIDEN EN VIBRATIES

• Ringtoon van telefoon: Voor het wijzigen van de 
ringtoon van de telefoon:

1. Tik in het menu Berichten of Apps op Instellingen (  ).
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2. Tik op Apparaatinstellingen > Geluid (  ) > 
Ringtoon van telefoon.

3. Selecteer de gewenste ringtoon uit de lijst en tik 
op OK.
De ringtoon is gewijzigd.

OF

1. Selecteer in het Start of App-menu Telefoon (  ).
2. Tik op Opties (  ) > Instellingen > Geluiden en 

vibratie.
3. Tik op Ringtoon van telefoon.
4. Selecteer de gewenste ringtoon uit de lijst en tik 

op OK.
De ringtoon is gewijzigd.

• Vibreren ook bij oproepen: Als deze optie 
gemarkeerd is, staat het apparaat in de 
vibratiemodus als er een oproep wordt ontvangen.

• Tonen van dialpad: Markeer deze optie om de toon 
van de dialpad in te stellen als de nummers worden 
gedraaid.

• Toonlengte dialpad: U kunt de toonlengte van de 
dialpad instellen op Normaal of Lang.

• Toon einde oproep: Markeer deze optie om een toon 
in te stellen voor het beëindigen van de oproep.

SNELLE REACTIES

De snelle reacties zijn de berichten die kunnen worden 
gebruikt om een oproep af te wijzen samen met een 
bericht.

1. Selecteer in het Start of App-menu Telefoon (  ).
2. Tik op Opties (  ) > Instellingen > Snelle reacties.

De lijst van snelle reacties verschijnt nu.

3. Tik op de gewenste snelle reacties in de lijst om dit 
specifieke bericht te bewerken en tik op OK om het 
bericht in de lijst te bewaren.

4. Als er een binnenkomende oproep aankomt, veeg 
naar boven en raak het berichtenpictogram aan om 
een lijst van snelle reacties te openen of een optie te 
zien om uw eigen bericht te schrijven. Raak één van 
de berichten aan om dit onmiddellijk naar de beller te 
sturen en de oproep wordt afgebroken.

5. Tik op Opties (  ) > Standaardwaarden herstellen.

INSTELLINGEN OM SNEL TE DRAAIEN

Met deze optie kan de gebruiker een contact toewijzen 
aan elke toets van het toetsenbord (2 tot 9). Druk langdurig 
op het toetsenbord om een oproep te starten voor het 
toegewezen contact.

Om de sneldraaitoepassing in te stellen,

1. Selecteer in het Start of App-menu Telefoon (  ).

2. Tik in het scherm Belgeschiedenis op Opties (  ) > 
Instellingen > Sneldraai-instellingen .

3. Wijs een contact toe voor elke toets van het 
toetsenbord (2 tot 9). Toets 1 wordt aan voicemail 
toegewezen.

4. Druk langdurig op het specifieke toetsenbord om een 
oproep te starten voor het toegewezen contact.

5. U kunt altijd het contactnummer voor het toegewezen 
toetsnummer wijzigen.

BEL-ACCOUNTS

1. Selecteer in het Start of App-menu Telefoon (  ).
2. Tik in het scherm Belgeschiedenis op Opties (  ) > 

Instellingen > Bel-accounts .

INSTELLINGEN:

• Tik op de Provider (alleen als de simkaart is 
ingestoken), waarbij de volgende opties verschijnen:
• Voicemail
• Vaste nummers die worden gedraaid
• IMS-instellingen
• Oproep doorschakelen
• Extra instellingen
• Oproepen blokkeren

• Alle bel-accounts: U kunt selecteren van welke 
account oproepen kunnen worden gedraaid.

• Weergaveduur: Als deze optie gemarkeerd is, kunt 
u de duur van de oproep in de belgeschiedenis zien.

• Vibratie na verbinding: Markeer deze optie om het 
apparaat te laten vibreren als de oproep beantwoord 
wordt.

• Schakel de nabijheidssensor in: Als deze optie 
gemarkeerd is, wordt tijdens een oproep het scherm 
uitgezet om energie te besparen.

SIP-INSTELLINGEN

SIP-accounts

Om een SIP-account toe te voegen en uw binnenkomende 
en uitgaande preferenties te configureren:

1. Tik op Bel-accounts > SIP-instellingen > SIP-
accounts.

2. In het scherm SIP-accounts, tik op SIP-account 
toevoegen(  ) om een nieuwe SIP-account te 
configureren.

3. Voer de volgende gegevens in en tik op Bewaren om 
de account te bewaren:
• Gebruikersnaam: Gebruikersnaam om in te 

loggen op SIP-account.
• Wachtwoord: Wachtwoord om in te loggen op 

SIP-account.
• Server: Gegevens SIP-server.
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• Optionele instellingen: Selecteer dit voor het 
zien/wijzigen of verbergen van optionele gegevens 
zoals Authenticatie van de gebruikersnaam, 
Naamweergave, Uitgaand proxy-adres, 
Poortnummer, Soort transport en Keep-alive-
opties sturen.

SIP-oproepen gebruiken

Een dialoog opent met de volgende opties:

• Voor alle oproepen: Als deze optie geselecteerd 
is en de telefoon met een Wi-Fi-netwerk of mobiel 
internet is verbonden, wordt elke gedraaide oproep 
een internetoproep.

• Alleen voor SIP-oproepen: Als deze optie 
geselecteerd is, kan er alleen een SIP oproep worden 
gedraaid.

BINNENKOMENDE OPROEPEN ONTVANGEN

Activeer Binnenkomende oproepen ontvangen om 
binnenkomende internetoproepen te beantwoorden.

Dit kan de batterijduur van uw telefoon verminderen.

OPROEPEN FILTEREN

1. Selecteer in het Start of App-menu Telefoon (  ).
2. Tik in het scherm Belgeschiedenis op Opties (  ) > 

Instellingen > Oproepen filteren.
3. Tik op Binnenkomende oproepen filteren:

• Binnenkomende oproepen filteren: Markeer deze 
optie om binnenkomende oproepen te filteren.

• Instelling voor binnenkomende oproepen filteren: 
U kunt een regel instellen door uit een van de 
volgende opties kiezen:
• Alleen contacten toestaan
• Zwarte lijst blokkeren
• Witte lijst toestaan

4. Tik op Uitgaande oproepen filteren:
• Uitgaande oproepen filteren: controleer deze optie 

om het filteren van uitgaande oproepen te activeren. 
Alleen oproepen met contacten zijn toegestaan.

5. Tik op Lijst beheren:
• Zware lijst beheren: Voeg een contactnummer toe 

dat als zwarte lijst moet worden geblokkeerd
• Witte lijst beheren: Voeg een contactnummer toe 

dat als witte lijst moet worden geblokkeerd

TOEGANKELIJKHEID

TTY-MODUS

Als u de TTY-modus activeert, kunnen personen met 
auditieve beperkingen telefoonoproepen versturen en 
ontvangen door middel van tekst.

1. Tik in het telefooninstellingenscherm op 
Toegankelijkheid > TTY-modus om de TTY-
modusinstellingen te zien en te wijzigen.

2. Stel een van de volgende opties in:
• TTY Uit: schakelt de TTY-modus uit.
• TTY Full: activeert de TTY-modus voor zowel 

binnenkomende als uitgaande oproepen.
• TTY HCO: activeert de TTY-modus alleen voor 

binnenkomende oproepen.
• TTY VCO: activeert de TTY-modus alleen voor 

uitgaande oproepen.
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BERICHTEN EN E-MAILS VERSTUREN

SMS en MMS zijn een gemakkelijk en goedkoop 
communicatiemiddel. U kunt een tekstbericht naar andere 
mensen sturen via de SMS-service. Met MMS kunt 
u berichten sturen inclusief multimedia-inhoud zoals foto's, 
audiobestanden, videobestanden enz. 

U kunt de Berichten-functie van uw telefoon gebruiken om 
een SMS- en MMS-bericht te versturen naar andere mobiele 
telefoons of andere apparaten die SMS en MSS kunnen 
ontvangen.

Het MMS-kenmerk zal alleen beschikbaar zijn 
als u hiervoor een abonnement hebt bij uw 
netwerkprovider.

Om toegang te krijgen tot de Berichten-functie, selecteer in 
het Start of App -scherm Berichten-app (  ).

SMS/MMS-BERICHT STUREN 
1. Om een SMS-bericht aan te maken, tik in het Start of 

App-scherm op Berichten (  ).
2. Tik op Nieuw bericht (  ).
3. Voer de naam van het contact of het telefoonnummer in 

op het veld Naar. Bij het invoeren van de letters van het 
alfabet, verschijnen nu de contacten die met deze letter 
beginnen of deze letters bevatten. Blader naar beneden 
om het contact te selecteren.

4. Voer het bericht in. Wanneer u een bijlage toevoegt, 
wordt het bericht automatisch omgezet in een 
multimediabericht. De provider brengt hiervoor MSS-
kosten in rekening.

5. U kunt multimediabijlagen toevoegen tot een grootte 
van <=1 MB. Om een bijlage toe te voegen, tik op 
Toevoegen (  ). Selecteer het soort bijlage uit de 
opties in de volgende stap. 

TYPE 
BIJLAGE

BESCHRIJVING

Smileys Voeg een smiley toe uit de beschikbare 
lijst in het scherm voor de opstelling 
van Berichten,

Stickers Voeg een sticker toe uit de beschikbare 
lijst in het scherm voor de opstelling 
van Berichten, 

Camera Leg foto's en video's vast of voeg 
foto's en video's toe uit de lijst of 
galerij door te tikken op het pictogram 
Galerij. Alvorens toegang te hebben 
tot de galerij, dient de gebruiker 
toegangsrechten te verlenen.

Locatie Voeg uw locatiegegevens bij met 
behulp van de Locatie-modus. 
Om toegang te hebben tot de galerij, 
dient de gebruiker toegangsrechten te 
verlenen.

Audio Voeg een audiobestand bij door dit 
op te nemen met behulp van de optie 
Aanraken & vasthouden. Ga ook 
naar het specifieke audiobestand 
in de Bestandenmanager en deel 
het bestand met behulp van de 
berichtenoptie.

Om de audio op te nemen, dient de 
gebruiker toegangsrechten te verlenen.

6. Tik op de neervallende lijst en selecteer de gewenste 
SIM (SIM 1 of SIM 2) vanwaar u het bericht wilt sturen.

7. Tik op de knop Versturen (  ) om het bericht te 
versturen.

OPROEPINSTELLINGEN BEHEREN.
U kunt de weergave en het filteren van berichten aanpassen. 
U kunt ook de standaard berichtenapp aanpassen.

Uw berichtinstellingen bekijken en aanpassen.

1. Om berichteninstellingen te bewerken, selecteer in het 
Start of App-scherm Berichten-App (  ).

2. Tik op Opties (  ) > Instellingen. 
3. De volgende instellingen verschijnen nu om te 

bewerken:

INSTELLINGEN BESCHRIJVING
Standaard 
berichten-app

U kunt Messenger als standaard 
berichten-app instellen.

 KENNISGEVINGEN

Kennisgevingen Activeer dit voor de weergave van 
Geluid en Vibreren.

Geluid Selecteer de ringtoon in de lijst.

Vibreren Activeer dit voor het vibreren om te 
waarschuwen voor binnenkomende 
berichten.

 SCHERM
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MMS-
geldigheidsperiode

U kunt de geldigheidsperiode 
op maximaal of op twee dagen 
instellen.

 ANDERE INSTELLINGEN

Draadloze 
noodoproepen

Geeft de actieve waarschuwingen 
in uw gebied weer.

4. Tik op Opties (  ) > Standaardwaarden herstellen. 
De standaardinstellingen zijn hersteld.

BERICHTEN VERWIJDEREN
Om berichten verwijderen,

1. Tik in het Start of App-scherm op Berichten-app (  ).
2. Tik langdurig op het bericht en het bericht wordt 

geselecteerd. U kunt ook alle berichten selecteren door 
te tikken op Alles selecteren. Tik op Verwijderen (  ).

3. Er verschijnt nu een bevestigingsbericht. Tik op 
Verwijderen om het bericht te verwijderen.
OF

4. Tik en open het bericht dat moet worden verwijderd. 
5. Tik op Opties (  ) > Verwijderen. 
6. Er verschijnt nu een bevestigingsbericht. Tik op 

Verwijderen om de berichtenthread te verwijderen.
7. Om een enkel bericht te verwijderen, selecteer een 

specifiek bericht en tik op Verwijderen (  ).

GMAIL ACCOUNT INSTELLEN
U moet uw E-mail configureren om toegang te krijgen tot uw 
postvak en E-maildiensten.

STUREN VAN EEN E-MAIL VAN EEN POP3/
IMAP ACCOUNT
1. Tik op Nieuwe E-mail (  ).
2. Voer de ontvanger van de mail in op het veld Naar en 

het onderwerp in de Onderwerp-regel in het scherm 
Opstellen.

3. Voor toegang tot andere opties, tik op Opties (  ). 
De volgende opties verschijnen nu:

OPTIE BESCHRIJVING
Contacten 
toevoegen

Voeg een contact toe uit het 
telefoonboek.

Opslaan in 
concepten

Bewaart de opgestelde mail in 
concepten.

Wegdoen Verwijdert de geselecteerde E-mail.

Instellingen Algemene instellingen maken.

Help & 
feedback

U kunt assistentie krijgen over de 
mail en feedback geven.

Groepsbericht Activeer dit groepsbericht op auto 
om de kennisgeving binnen één 
groep te combineren.

Gebaren activeren Activeer dit om de grootte van het 
lettertype aan te passen door dit 
open of dicht te knijpen

 OPSLAG

Verwijderen van de 
oude berichten

Wist oude berichten automatisch 
als de opslaglimiet is bereikt.

Limiet van 
tekstbericht

Stelt het aantal SMS-berichten in 
om te worden opgeslagen.

Limiet van 
multimediabericht

Stelt het aantal MMS-berichten in 
om te worden opgeslagen.

Geheugenstatus Toont het geheugen dat wordt 
gebruikt voor SMS, MMS en het 
totale geheugen.

 OPSLAGDAGEN

Dagen waarop 
oude berichten 
worden verwijderd

Activeer deze optie om de oude 
berichten te verwijderen als de 
dagen bereikt zijn.

Dagen waarop het 
bericht vervalt

Als de Dagen waarop oude 
berichten worden verwijderd 
geactiveerd staat, wordt deze 
optie geactiveerd. U kunt de dagen 
waarop het bericht vervalt instellen 
zodat op die dag het bericht 
verwijderd wordt.

 GEAVANCEERDE INSTELLINGEN 

Instellingen voor tekst (SMS)-berichten

Berichtensjabloon Bewerkt het sjabloon voor 
snelberichten.

SMS-handtekening Activeer dit om een SMS-
handtekening toe te voegen

SMS-handtekening 
bewerken

Als de SMS-handtekening 
geactiveerd is, wordt deze optie 
geactiveerd. U kunt de SMS-
handtekening bewerken.

Simkaartberichten 
beheren

Beheert de berichten in de simkaart 
onder Tekstberichten.

Nummer van 
berichtencentrum

Toont het nummer van het 
berichtencentrum.

WAP PUSH Service 
activeren

Activeer dit om serviceberichten te 
ontvangen.

Instellingen voor Multimedia (MMS)-berichten

Groepsberichten Activeer en gebruik MMS om 
een enkel bericht te sturen als er 
meerdere ontvangers zijn.
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4. Tik op het pictogram Bijvoegen (  ), waarbij de 
volgende opties verschijnen:

• Bestand bijvoegen
• Invoegen vanuit Drive
Het bericht wordt naar de ontvanger verstuurd.

5. Voer het bericht in en tik op Versturen (  ).

GMAIL LEZEN
1. Selecteer de Gmail account en tik op de Gmail om dit 

op te halen.
2. Om een nieuwe mail handmatig op te halen van 

een Gmail account, selecteer Systeem/Algemeen 
Instellingen (  ) > Accounts > een specifieke 
account selecteren, ga naar Optie (  ) en tik op de 
optie Nu synchroniseren (  ).

3. Tik op een bericht om dit te lezen. De volgende opties 
zijn beschikbaar als een bericht wordt geopend:

• Beantwoorden
• Alles beantwoorden
• Doorsturen
• Aan sterretje toevoegen/Sterretje toevoegen
• Archief
• Verwijderen
• Mailpictogram
• Meer opties 

4. Tik op Meer (  ) opties in het berichtenvenster, waarbij 
de volgende opties verschijnen:

• Alles beantwoorden
• Doorsturen
• Sterretje toevoegen
• Afdrukken
• Vanaf hier als ongelezen markeren
• Blokkeren   

5. Tik in hetzelfde berichtenvenster op Meer (  ) opties 
dat zich in de rechterbovenhoek van het scherm 
bevindt. De volgende opties verschijnen nu:

• Verplaats naar
• Etiketten wijzigen
• Als belangrijk markeren
• Dempen
• Afdrukken
• Spam melden
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SONIM SCOUT 
Sonim Scout is een oplossing waarmee de gebruiker 
zich bij Sonim kan registreren en een aantal belangrijke 
bedrijfsfuncties kan gebruiken.

U moet een Sonim Cloud account hebben om van alle 
SCOUT-capaciteiten volledig gebruik te kunnen maken. 
Ga voor meer informatie naar http://www.sonimcloud.com.

Voor toegang tot Sonim Scout,

tik in het App-scherm op Sonim Scout (  ). 

INSTELLEN

Het Opstart-tabblad bevat de volgende kenmerken:
• SonimOpstartWizard
• Controlebeveiliging
 

NUTSBEDRIJVEN

Het Nutsbedrijven-tabblad bevat de volgende 
kenmerken:

• Contacten overdragen
• Sonim BLE Connect

ONDERSTEUNING

Het Ondersteunings-tabblad bevat de volgende 
kenmerken:

• Chat
• Ondersteuning op afstand
• SonimCare
• Garantieregistratie
• Apparatuurinformatie
• Apparatuurhulp
• Gebruikte termen
• Contact opnemen met Sonim-ondersteuning
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APPLICATIES GEBRUIKEN

CAMERA
De Sonim XP8 heeft een camera aan de achterzijde met 
vaste 12MP-focus en een camera aan de voorzijde met 
vaste 8MP-focus. De bewaarde foto's zijn toegankelijk/
kunnen worden bekeken vanuit Foto's (  ).

1. Tik in het Start of App-scherm op Camera (  ).
2. Selecteer de Camera-modus om de volgende modi in 

te stellen:
• Normaal (  ): Voor het maken van een foto in 

normale modus, tik op de toets om het beeld vast te 
leggen. Gebruik de toetsen voor Volume hoger en 
Lager of knijp met uw vingers om te Vergroten en te 
Verkleinen.

• Video (  ): Tik op de Video-knop om de videomodus 
te activeren en de opname te starten. U kunt de 
opname in het midden pauzeren met behulp van de 
toets met het symbool Pauze (  ).

• Tik op de camera-toets (  ) om het beeld vast te 
leggen en tik op de Camcorder-modus om de video op 
te nemen (  ).

3. Tik in het Camera-scherm op Opties (  ), waarbij de 
verschillende modus-opties verschijnen:

• Auto, HDR, UbiFocus, Optizoom, Portret, Landschap, 
Sporten, Kaarslicht, Zonsondergang, Nacht, Strand, 
Sneeuw, ChromeFlash, BlurBuster, Sharpphoto, 
Tracking-focus, Panorama en ProMode

4. Tik in het Camera-scherm op Opties (  ) > 
Instellingen (  ). De volgende opties verschijnen nu:

• Algemeen: 
• Opslaglocatie: U kunt deze optie activeren/

inactiveren om de foto's op een geselecteerde 
locatie op te slaan.

• Gezichtsdetectie: U kunt deze optie voor 
gezichtsdetectie activeren/inactiveren, zodat de 
camera de focus kan instellen.

• Opslaan: U kunt als opslaglocatie het geheugen 
van de telefoon of de SD-kaart kiezen om de 
vastgelegde foto's/video's op te slaan.

• Datum/tijd van opname: De datum en tijd 
verschijnen op de genomen video of foto's. 

• Stille camera:
• Timer voor aftellen: U kunt de afteltimer instellen 

voor de volgende opties: Uit, 2 seconden, 
5 seconden en 10 seconden.

• Voortdurende opname: U kunt deze optie 
activeren/inactiveren om de camera voortdurend 
foto's te laten nemen.

• Foto-afmetingen: De volgende foto-afmetingen zijn 
beschikbaar. Selecteer de gewenste grootte uit de 
volgende opties: 12M pixels, 8M pixels, 5M pixels, 
3M pixels, 2M pixels, 1M pixels, VGA

• Fotokwaliteit: De volgende opties worden getoond: 
Laag, Standaard en Hoog

• Vermindering van rode ogen: Activeer/inactiveer 
deze optie om het rode ogeneffect te verminderen 
in de foto's. Gebruik dit kenmerk om de mogelijke 
verschijning van het rode ogeneffect te verminderen 
in kleurenfotografie. 

• Blootstelling: De volgende opties verschijnen: 
-2, -1,5, -1, -0,5, 0, +0,5, +1, +1,5, +2

• Witbalans: Deze optie verandert de kleurbalans in 
uw foto's. De volgende opties verschijnen:` Auto, 
Gloeiend, Fluorescerend, Daglicht en Bewolkt

• Geluid sluiter: U kunt deze optie activeren/
inactiveren.

• ZSL: Nul sluitervertraging (ZSL) is een kenmerk 
dat uw sluiter synchroniseert met het beeldopname- 
pictogram. ZSL AAN legt beelden vast op het 
moment dat u op het foto-opname pictogram drukt. 
ZSL UIT zal de foto's nemen met een vertraging van 
3 frames (of méér afhankelijk van ISP).

• Videocamera: 
• Videokwaliteit: U kunt uit een van de volgende 

opties kiezen om de videokwaliteit in te stellen: 
4k UHD, HD 1080p, HD 720p, SD 480p, VGA, CIF 
en QVGA

• Duur van video: U kunt de duur van de video-
opname instellen op 30 seconden (MMS), 
10 minuten, 30 minuten en geen limiet.

• Beeld stabiliseren: Activeer/inactiveer deze optie om 
de beeldopname te stabiliseren door het optische 
pad naar de sensor te variëren.

• Ruisonderdrukking: Deze optie wordt gebruikt om 
de ruis in de digitale beelden te verminderen of kwijt 
te raken. De volgende opties zijn mogelijk: Uit, Snel 
en Hoge kwaliteit

• Video-encoder: Via een coaxiale kabel wordt de 
video-encoder verbonden met een analoge camera, 
waarbij videosignalen worden omgezet in digitale 
videostreams die over een draadloos IP-netwerk 
kunnen worden verstuurd. De volgende formaten 
worden ondersteund: H264 en H265.

• Video draaien: U kunt de video-opnames draaien 
volgens de volgende hoeken: 0, 90, 180 en 270.

• Tijdsverloop: Dit is een video-opnamemodus die 
video vastlegt bij een zeer lage framesnelheid. De 
opties zijn: Uit, Seconden - 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 
5, 6, 10, 12, 15, 24. Minuten - 0.5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 
4, 5, 6, 10, 12, 15, 24; Uur - 0.5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 
5, 6, 10, 12, 15, 24

• Hoge framesnelheid van video: Als de 
videokwaliteit is ingesteld op 4k UHD, wordt de 
hoge framesnelheid van de video uitgeschakeld, 
waarbij u deze optie kunt selecteren volgens de door 
u gewenste beschikbare instelling.
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• Systeem:
• Fouten herstellen: De standaardinstellingen van de 

camera zijn hersteld.
• Versie-info: De gegevens van de cameraversie 

worden getoond.

KALENDER
De kalender helpt u bij het maken van afspraken, 
herinneringen en waarschuwingen programmeren en deze 
zo nodig herhalen. U kunt ook de opgeslagen taken op dag- 
of weekbasis zien.

Om naar de kalender te gaan:

1. Tik in het App-scherm op Kalender (  ).
2. Om de kalenderweergave te wijzigen, tik in het Optie-

menu (  ), en nu verschijnt de kalender met Planning, 
Dag, 3 dagen, Week en maandformaat.

3. Tik op het pictogram Toevoegen (  ) om het 
volgende aan uw kalender toe te voegen:

• Doelstelling: U kunt een doelstelling kiezen 
samen met de geplande kalendersessies voor uw 
doelstellingen.

• Herinnering: U kunt een herinnering instellen voor 
een oproep, E-mail, tekst, inchecken of reservering.

• Evenement: U kunt een evenement toevoegen aan 
de kalender door te tikken op Bewaren om het 
evenement te bewaren.

4. Tik op Opties (  ) > Instellingen (  ) om de 
instellingen te zien. De opties zijn: Algemeen, 
Evenementen van Gmail, Evenementen, 
Herinneringen, Verjaardagen en Vakanties die met uw 
e-mail account gesynchroniseerd worden.

5. Tik op Meer Opties (  ) > Vernieuwen om de kalender 
te vernieuwen.

KLOK
U kunt de tijd van belangrijke steden in verschillende 
tijdzones zien met behulp van deze functie. U hebt ook 
de optie om Zomertijd (DST) te gebruiken.

1. Tik in het App-scherm op Klok (  ).
2. Tik op Klok (  ).
3. Selecteer het pictogram Wereldklok (  ) onderin het 

scherm. Om de lijst van steden en de huidige tijd te 
zien, voer de eerste paar letters van het alfabet in om 
de lijst van steden te krijgen. Tik op de naam van de 
stad, waarbij de huidige tijd van de geselecteerde stad 
aan de klok wordt toegevoegd.

• De plaatselijke tijd van de woonplaats verschijnt nu in 
de bovenste helft van het scherm.

• Voor het instellen van de thuisstad, selecteer de stad 
van uw keuze in de lijst. Deze wordt toegevoegd aan 
de lijst van geselecteerde steden. De geselecteerde 
stad wordt ingesteld als de thuisstad.

4. Tik op Meer opties (  ), waarbij de volgende opties 
verschijnen:

• Schermsaver:
• Instellingen
• Feedback sturen
• Help

ALARM

U kunt een alarm voor een specifieke tijd instellen.

1. Tik in het App-scherm op Klok (  ).
2. Tik op het pictogram Alarm (  ) bovenin het scherm.
3. Tik op Toevoegen (  ) om een nieuw alarm toe te 

voegen en tik op OK.
4. Selecteer de volgende items: Markeer het vak naar 

beneden toe naar Herhalen om het alarm op alle dagen 
van de week in te stellen.

• Tik op Standaard ringtoon en selecteer de vereiste 
ringtoon.

• U kunt het apparaat activeren om te Vibreren als het 
alarm afgaat.

• U kunt het Etiket een naam geven.
• U kunt het geselecteerde alarm Verwijderen.

Het alarm werkt zelfs als de telefoon in de stille 
modus staat.

TIMER

1. Tik in het App-scherm op Klok (  ) > Timer (  ).
2. De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:

• RESETTEN, STARTEN, STOPPEN, VERWIJDEREN, 
TIMER TOEVOEGEN en Etiket

STOPWATCH

1. Tik in het App-scherm op Klok (  ) > Stopwatch (  ).
2. Selecteer START en STOP om de stopwatch te laten 

lopen.
3. Tik op RESET om de tijd van de stopwatch te resetten.
4. Tik op DELEN om het bestand te delen via een van de 

media.
5. Tik op ETAPPE om de tijdsduur te tellen voor elke 

etappe.

REKENMACHINE
De standaard rekenmachine op deze telefoon is ontworpen 
voor eenvoudige mathematische berekeningen.

1. Tik in het App-scherm op Rekenmachine (  ).
2. Tik/veeg op de linkerpijlmarkering en ga naar het 

Geavanceerde paneel.
3. Voor het invoeren van de nummers, tik op de numerieke 

toetsen.
4. U kunt wiskundige functies gebruiken door te tikken op 

de respectievelijke toetsen op het toetsenbord.
5. Na het uitvoeren van de berekeningen, tik op = voor het 

eindresultaat.
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6. Tik op Meer opties (  ), waarbij de volgende opties 
verschijnen:

• Geschiedenis
• Feedback sturen
• Help

GELUIDSRECORDER
U kunt spraakmemo's opnemen met behulp van de 
geluidsrecorder. U hebt toegang tot de geluidsrecorder:

1. Tik in het App-scherm op Geluidsrecorder (  ).
• Om een audiobestand op te nemen, tik op Opnemen 

(  ).
• Om de opname te stoppen, selecteert u Stoppen (  ).
• Om het gesproken geheugen te bewaren, tik op Bewaren.
• Om dit scherm te verlaten zonder te bewaren, tik op 

Wegdoen.
• Om het opgenomen bestand meteen af te spelen, tik 

in het startscherm van de Geluidsrecorder op Optie 
(  ) en de lijst van opnames verschijnt nu. Tik op de 
gewenste opname.

BESTANDENMANAGER
U kunt de in de telefoon opgeslagen bestanden zien/
bewerken/wissen via de Bestandenmanager.

1. Tik in het App-scherm op Bestandenmanager (  ).
2. Tik in het Bestandenmanager -scherm op Meer 

Opties (  ) om de volgende acties te zien:
• Eigenschappen De eigenschappen van de map bekijken.
• Vernieuwen: De map vernieuwen.
• Nieuwe map: Een nieuwe map aanmaken.
• Nieuw bestand: Een nieuw bestand aanmaken.
• Alles selecteren: Alle mappen selecteren.
• Alle selecties ongedaan maken Hiermee worden 

mappen ongedaan gemaakt als deze geselecteerd 
worden.

• Aan boekwijzers toevoegen: Er worden boekwijzers 
toegevoegd.

• Hier de selectie kopiëren: U kunt de map naar 
dezelfde of een andere map kopiëren om de 
gekopieerde bestanden/mappen te bewaren.

• De selectie hier naartoe verplaatsen: U kunt de 
map naar de geselecteerde bestemming verplaatsen.

• Selectie verwijderen: De geselecteerde map wordt 
verwijderd en u kunt deze actie niet ongedaan maken.

• Als thuismap instellen: U kunt de geselecteerde map 
als thuismap instellen.

• Sneltoets toevoegen: Er wordt een sneltoets toegevoegd 
voor de geselecteerde map in het startscherm.

3. Tik op Hamburger Menu (  ), waarbij de volgende 
opties verschijnen: Boekwijzers en Geschiedenis

4. Tik op Instellingen (  ), waarbij de volgende opties 
verschijnen:

• Algemene instellingen
• Instellingen zoeken
• Opties bewerker

• Over

SIM TOOLKIT
SIM Toolkit is meer bekend als STK en is een standaard 
onderdeel van het GSM-systeem dat SIM activeert om 
acties uit te voeren die voor verschillende diensten met 
toegevoegde waarde wordt gebruikt.

Hij toont de specifieke diensten van de provider.

Voor toegang tot de SIM Toolkit,

• Tik in het App-scherm op SIM Toolkit (  ).
• De SIM-provider verschijnt nu samen met de 

respectievelijke gegevens van de diensten.

DOWNLOADS
U kunt uw androide apps/mediabestanden downloaden/
bekijken als uw telefoon is aangesloten op internet door 
middel van de Wi-Fi of mobiele aansluiting. U kunt ook 
bestanden downloaden vanuit Gmail of andere bronnen.

1. Om het downloaden van applicaties te beheren, tik op 
Downloads (  ) in het App-scherm.

2. Gebruik de Downloads-app om de gedownloade 
bestanden te zien, openen of te verwijderen.

3. Tik bovenin het scherm op het pictogram (  ) om 
de gedownloade bestanden te sorteren per naam, 
datumwijziging of per grootte.

4. Tik op Meer opties (  ), waarbij de volgende opties 
verschijnen: 

• Nieuwe map 
• Grootte van bestand tonen 

5. Tik op Hamburger Menu (  ), waarbij de volgende 
opties verschijnen:

• Foto's
• Video's
• Audio
• Recent
• Downloads

FM RADIO
U kunt naar de radio luisteren via FM radio. Hiervoor moet 
er een bekabelde koptelefoon worden aangesloten om de 
FM-radio aan te zetten.

1. Tik in het App-scherm op FM radio (  ).
2. Een bericht Verbind een koptelefoon om FM radio 

te gebruiken verschijnt nu. Verbind een bekabelde 
koptelefoon met de connector aan de zijkant om de 
FM-radio aan te zetten. Het pictogram FM radio (  ) 
en het pictogram van de koptelefoon (  ) verschijnen 
nu in de Berichten-balk.

• Connector aan zijkant: Omdat het Sonim 
XP8-apparaat geen traditionele aansluiting voor 
oortelefoons ondersteunt, gebruiken wij een connector 
aan de zijkant om de aansluiting in te steken en met de 
koptelefoon naar de FM radio te luisteren.
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3. Tik op Opties (  ) > Scannen om alle stations te 
scannen. Nu verschijnen de beschikbare kanalen.

4. Tik op Opname starten om de audio op te nemen die 
op de radio wordt uitgezonden, zodat u hier later naar 
kunt luisteren.

5. Tik op Opname stoppen om de audio-opname te 
stoppen.

6. Tik op Opties (  ) > Instelling, waarbij de volgende 
opties verschijnen:

• Regionale band: De regionale band verschijnt nu 
samen met het frequentiebereik.

• Afstanden tussen kanalen: 
• Lage frequentielimiet (in Mhz)
• Hoge frequentielimiet (in Mhz)
• Audio-uitgangsmodus: Selecteer een van de 

volgende opties als uitgangsmodus: Stereo of Mono
• Frequentie wisselen: Markeer deze optie om de 

automatische selectie voor het wisselen van de 
frequentie te activeren/inactiveren.

• Opnameduur: U kunt de tijdsduur van de opname 
instellen in het volgende tijdsraam:
• 5 minuten
• 15 minuten
• 30 minuten
• Totdat het stopt

• Naar systeeminstellingen terugzetten: Deze 
optie verwijdert alle instellingen waaronder de 
Voorinstellingen. Selecteer OK om te bevestigen.

7. Tik op Slapen. U kunt de radio uitzetten na een 
geselecteerd tijdsraam:

• 15 minuten
• 30 minuten
• 45 minuten
• 1 uur

8. Tik op Alle kanalen. De beschikbare kanalen/
stations verschijnen nu samen met het serienummer. 
Bijvoorbeeld, het eerste station van de lijst wordt 
getoond als Station:1. 

• Tik langdurig op het vereiste station/kanaal, waarbij de 
volgende opties verschijnen:
• Station #: Elk station/kanaal krijgt een serienummer 

van de lijst.
• Afstemmen: U kunt op een ander station/kanaal 

afstemmen.
• Vervangen: U kunt het station/kanaal vervangen.
• Hernoemen: U kunt een nieuwe naam aan het 

station/kanaal geven.
• Verwijderen: Er verschijnt een bevestigingsbericht 

dat het geselecteerde kanaal/station verwijderd 
wordt. Tik op Verwijderen en het kanaal/station 
wordt uit de lijst verwijderd.

Connector aan zijkant
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INFORMATIE OVER REGELGEVING- 
EUROPESE UNIE 

INFORMATIE EU-REGELGEVING
Hierbij verklaren wij, Sonim Technologies Inc., dat de 
radio-apparatuur van het model XP8800 voldoet aan de 
2014/53/EU-richtlijn.

FREQUENTIEBANDEN

FREQUENTIEBANDEN MAXIMAAL 
UITGANGSVERMOGEN 
(UNIT:DBM)

GSM900 33,5
GSM1800 30,5
WCDMA Band I 25,0
WCDMA Band VIII 24,5
LTE Band 1 23,5
LTE Band 3 23,0
LTE Band 7 24,0
LTE Band 8 23,0
LTE Band 20 23,5
LTE Band 28 23,5
LTE Band 38 24,0
LTE Band 40 23,0
802.11b 16,10
802.11g 13,48
802.11n (HT20, 2,4 GHZ) 13,36
802.11n (HT40, 2,4 GHZ) 13,31
802.11n (HT20, 5 GHZ) 16,68
802.11n (HT40, 5 GHZ) 16,68
802,11a 16,79
802.11ac (HT80) 16,55
BT (BDR+EDR) 8,87
BT LE -1,47

NFC 12,72 dBuA/m

RF-BLOOTSTELLING
Er dient een minimale afstand van 0,5 cm te worden 
aangehouden tussen het lichaam van de gebruiker en het 
apparaat, inclusief de antenne, tijdens gebruik bij dragen 
op het lichaam, om aan de vereisten voor blootstelling aan 
radiogolven te voldoen in Europa.

De SAR-limiet voor mobiele apparatuur is 2,0 W/kg, met 
als de hoogste SAR-waarde voor dit apparaat:

• tijdens de test voor het gebruik op het hoofd 0,6 W/kg
• tijdens de test voor het gebruik op het lichaam 1,5 W/kg

5G WI-FI 
Bediening in de 5,15-5,35 GHz band mag in de EER-
landen alleen binnen worden uitgevoerd.

LVD-LOGO
EN50332-symbool voor akoestische druk:

Om mogelijke schade aan het gehoor te 
voorkomen, luister niet naar hoge volumeniveaus 
gedurende langere perioden.

Om mogelijke schade aan het gehoor te 
voorkomen, luister niet naar hoge volumeniveaus 
gedurende langere perioden.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE 
APPARATEN EN HET LOG VAN 
ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak 
geeft aan dat binnen de landen van de 
Europese Unie dit product en alle uitbreidingen 
die met dit symbool zijn gemarkeerd niet als 
restafval mogen worden afgevoerd, maar aan 
het einde van hun levensduur apart moeten 
worden ingezameld. 

ADAPTER
Zorg dat de temperatuur voor de adapter niet hoger is dan 
45˚C.

De adapter moet in de buurt van het apparaat zijn 
geplaatst en eenvoudig toegankelijk zijn.
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INTRINSIEK VEILIG (IS)
DEEL I: EX-MARKERING

ATEX Sira 18 ATEX 2077X

II 3 G Ex ic IIC T4 Gc IP64

II 3 D Ex ic IIIC T135 Dc IP64

IECEx IECEx SIR 18.0030X

Ex ic IIC T4 Gc IP64

Ex ic IIIC T135 Dc IP64

cCSAus CSA-certificaat nr.70166117

Klasse I Indeling 2 Groep A, B, C, D

Klasse 2 Indeling 2 Groep F, G

DEEL II: TOEPASSELIJKE OMGEVING

• Het apparaat mag worden gebruikt in zones 2 met 
brandbare gassen en dampen met apparaatgroepen 
IIC volgens de temperatuurklassen T4.

• Het apparaat mag worden gebruikt in zones 22 met 
brandbare stoffen, vezels en rondvliegende vonken 
in groepen IIIC, met een zelfontstekingstemperatuur 
van de laag van niet minder dan 75 K boven 
de in de stofcodering aangegeven maximale 
oppervlaktetemperatuur.

DEEL III: SPECIALE GEBRUIKSCONDITIES

• Als dit apparaat in contact kan komen met agressieve 
stoffen zoals zuurhoudende vloeistoffen of gassen 
die metalen of oplosmiddelen kunnen binnendringen 
waarbij polymeer materialen worden aangetast, dan 
is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om 
voorzorgsmaatregelen te nemen en te voorkomen dat 
de beschermlaag hierdoor niet wordt aangedaan en 
deze niet in gevaar komt.

• Het certificaatnummer heeft een ‘X’-achtervoegsel 
wat aangeeft dat hier speciale installatie- en 
gebruiksvoorwaarden op van toepassing zijn. Het 
certificaat of deze instructies moeten beschikbaar 
worden gesteld voor personen die dit apparaat 
installeren of inspecteren. De voorwaarden in dit 
certificaat worden hieronder beschreven:

• Het apparaat moet alleen worden geladen in een 
niet-gevaarlijk gebied met behulp van een voor dit 
apparaat specifiek geleverde oplader.

• Stel tijdens het gebruik het apparaat niet bloot 
aan daglicht of licht.

• XP8800 is getest op laag risico van mechanisch 
gevaar, zodat bij normaal gebruik de mechanische 
impact vermeden dient te worden.
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CONFORMITEITSVERKLARING 
Sonim Technologies, Inc. 
1825 S. Grant St., Suite 200., San Mateo, CA, 94402 
 
EU Declaration of Conformity (DoC)        
 
Hereby, 

Name of manufacturer: Sonim Technologies, Inc. 

Address: 1825 S. Grant St., Suite 200., San Mateo, CA, 94402 

City: San Mateo  

Country: United States 
 
declares that the DoC is issued under its sole responsibility and that this product: 

Product description: Mobile Phone 

Type designation(s): XP8800 

Trademark: Sonim 
is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:  
Radio Equipment Directive: 2014 / 53 / EU. 
with reference to the following standards applied: 
1. Health (Article 3.1(a) of Directive 2014/53/EU) 

Applied Standard(s):   
 EN 50566: 2017 
 EN 50360: 2017 
 EN 62209-1 : 2016 / -2 : 2010  
 EN 62479 : 2010 

2. Safety (Article 3.1(a) of Directive 2014/53/EU) 
Applied Standard(s):   
 EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 
 EN 50332-2: 2013 

3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of Directive 2014/53/EU) 
Applied Standard(s):   
 Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / -17 V3.2.0 / -19 V2.1.0/ -52 V1.1.0 / Final Draft EN301489-3 V2.1.1  

4. Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of Directive 2014/53/EU) 
Applied Standard(s):  
 EN 300 328 V2.1.1 
 EN 301 893 V2.1.1  
 EN 301 511 V12.5.1 
 EN 301 908-1 V11.1.1 / -2 V11.1.2 / -13 V11.1.2 
 EN 303 413 V1.1.1 
 Final Draft EN 303 345 V1.1.7 
 EN 300 330 V2.1.1 

The Notified Body Telefication B.V., with Notified Body number 0560 performed:   
Modules: B+C and issued the EU-type examination certificate. 
RoHS Directive (2011/65/EU) 
1.  Restrict use of certain hazardous substances (RoHS Directive) 
 RoHS(2015/863/EU) 
 RoHS(2011/65/EU) 

Equipment and protective systems for potentially explosive atmospheres (ATEX) Directive (2014/34/EU) 
 EN60079-0:2012/A11:2013 
 EN60079-11:2012 
  

Signed for and on behalf of: 

Date: September 11, 2018 

City: San Mateo 

Name: Avena Xu 

Title: Type approval Manager 

Signature: 
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