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Bedankt voor uw vertrouwen in Crosscall en voor de aanschaf van deze
mobiele telefoon.

Lees alle voorzorgsmaatregelen en deze handleiding zorgvuldig
voordat u het apparaat in gebruik neemt om veilig en gepast gebruik te
waarborgen.
De inhoud, afbeeldingen en schermopnames in deze handleiding
kunnen afwijken van het feitelijke product.
Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag worden
gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of doorgegeven in enigerlei
vorm, digitaal of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, opnemen
of opslaan in een informatiesysteem zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.

Copyright © 2016 Alle rechten zijn voorbehouden
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Lezen voordat u verder gaat
Veiligheidsmaatregelen
Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om er zeker van te zijn dat u
uw mobiele telefoon op de juiste manier gebruikt.
1.

Niet met de mobiele telefoon slaan, gooien of erin prikken. Voorkom
vallen, in elkaar drukken en buigen van de mobiele telefoon.

2.

Gebruik de mobiele telefoon niet in een vochtige omgeving zoals
een badkamer. Voorkom dat de mobiele telefoon doordrenkt raakt of
wordt gereinigd in een vloeistof.

3.

Schakel de mobiele telefoon niet in wanneer het gebruik ervan
verboden is of de telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.

4.

Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het rijden.

5.

Volg in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen alle regels en
reglementen. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van
medische apparatuur.

6.

Schakel de mobiele telefoon uit in vliegtuigen. De telefoon kan
storingen veroorzaken in de bedieningsapparatuur van het vliegtuig.

7.

Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische
precisie-instrumenten. De telefoon kan de werking van deze
instrumenten verstoren.
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8.

Probeer de telefoon of accessoires ervan niet te demonteren. Alleen
gekwalificeerd

personeel

mag

de

telefoon

onderhouden

of

repareren.
9.

Plaats de mobiele telefoon of accessoires niet in houders met een
krachtig elektromagnetisch veld.

10. Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele
telefoon. De erop opgeslagen informatie kan worden gewist door de
straling van de telefoon.
11. Stel de mobiele telefoon niet bloot aan hoge temperaturen en
gebruik hem niet in de buurt van ontbrandbare gassen zoals bij een
benzinestation.
12. Houd de telefoon en accessoires uit de buurt van kinderen. Laat
kinderen de telefoon niet gebruiken zonder uw toezicht.
13. Dit toestel is niet geschikt voor personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte fysieke zintuigelijke of mentale capaciteiten
of voor personen die geen ervaring of kennis van het apparaat
hebben waardoor het gebruik niet veilig is als ze niet onder toezicht
staan of als ze geen gebruiksinstructies hebben gekregen van de
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
14. Kinderen en jongeren moeten redelijk gebruik maken van mobiele
telefoons en 's avonds en 's nachts communicatie vermijden en
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bovendien de frequentie en duur van gesprekken beperken.
15. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om de kans op
ontploffing te voorkomen.
16. Respecteer alle wetten en reglementen voor het gebruik van
draadloze apparaten. Respecteer de privacy en rechten van
anderen wanneer u het draadloze apparaat gebruikt.
17. Volg de relevante instructies in deze handleiding strikt na wanneer u
de USB-kabel gebruikt. Anders kan uw telefoon of uw pc
beschadigd raken.
18. Deze handleiding is alleen als naslagwerk bedoeld. Raadpleeg het
materiële object als standaard.
19. Houd het apparaat op ten minste 15 cm van een pacemaker om
storingen te voorkomen.
20. Houd het apparaat aan de tegenovergestelde zijde, uit de buurt van
het implantaat, om de kans op storing in de pacemaker te
voorkomen.
21. Bij langdurig gebruik van vol volume van de mobiele audiospeler het
gehoor van de gebruiker beschadigen.
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Persoonsgegevens en gegevensbeveiliging
Het gebruik van sommige functies of applicaties van derde partijen op
uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke informatie en gegevens
verloren gaan of beschikbaar worden voor anderen. Verschillende
maatregelen worden aanbevolen om u te helpen uw persoonlijke en
vertrouwelijke informatie te beschermen.
•

Bewaar het apparaat op een veilige plek om ongeoorloofd gebruik te
voorkomen.

•

Vergrendel het apparaatscherm en maak een wachtwoord of
ontgrendelpatroon om het apparaat te ontgrendelen.

•

Maak periodiek een back-up van de persoonsgegevens die
opgeslagen zijn op de sim-/USIM-kaart of in het geheugen van het
apparaat. Als u overstapt op een ander apparaat, moet u alle
persoonsgegevens op het oude apparaat verwijderen.

•

Als u zich zorgen maakt over virussen wanneer u berichten van een
onbekende ontvangt, kunt u deze verwijderen zonder ze te openen.

•

Als u het apparaat gebruikt om op internet te browsen, kan dat een
risico voor diefstal van uw persoonsgegevens opleveren.

•

Als u diensten gebruikt zoals wifi of Bluetooth, dient u wachtwoorden
in te stellen voor deze diensten om ongeoorloofde toegang te
voorkomen. Schakel deze diensten uit als u ze niet gebruikt.
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•

Installeer software voor apparaatbeveiliging of waardeer deze op en
scan regelmatig op virussen.

•

Zorg dat uw toepassingen van derden afkomstig zijn uit betrouwbare
bronnen. Gedownloade toepassingen van derden moeten worden
gescand op virussen.

•

Installeer beveiligingssoftware of patches uitgegeven door andere
toepassingsleveranciers.

•

Voor sommige toepassingen moeten locatiegegevens worden
doorgegeven.
Hierdoor kunnen anderen uw locatiegegevens wellicht delen.

•

Het apparaat kan detectie- en diagnostische gegevens doorgeven
aan

externe

toepassingsleveranciers.

Externe

leveranciers

gebruiken deze gegevens om hun producten en diensten te
verbeteren.

SAR-informatie
Dit

toestel

voldoet

aan

de

richtlijnen

inzake

blootstelling

aan

radiofrequentie wanneer het vlak bij het hoofd of op minimaal 5 mm van
het lichaam wordt gebruikt. Volgens de ICNIRP-richtlijnen is de SARlimiet gemiddeld 2,0 W/kg voor hoofd en lichaam, en 4,0 W/kg voor
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ledematen voor 10 gram celweefsel dat de meeste frequenties
absorbeert.
Maximumwaarden voor dit model:
• SAR hoofd: 0,932 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 2 (W/kg)
• SAR lichaam: 1,839 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 2 (W/kg)
• SAR ledematen: 3,568 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 4
(W/kg)

Naleving
Dit apparaat voldoet aan belangrijke aanbevelingen en andere relevante
vereisten vastgelegd in 1995/5/CE. De volledige conformiteitsverklaring
van uw telefoon is beschikbaar op de website: www.crosscall.com

0700
Geïmporteerd door:

CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANKRIJK
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Technische referentie
Telefoon

Model

SPIDER-X4

Afmetingen

127x58x15 mm

Gewicht

120,3 g
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Beschrijving
1

Luidspreker

2

Display

3

Toetsenbord

4

Microfoon

5

Oplaadaansluiting

6

Headsetaansluiting

7

Zaklamp

8

Flitser

9

Camera
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Batterijklep

Oplader
Fabrikant

Crosscall

Typeaanduiding

LM-UV050100SM

Voedingsspanning

100-240V

Voedingsfrequentie

50/60Hz

Uitgangsspanning

5.0V

Uitgangsstroom

1.0A

Uitgangsvermogen

5.0W

Gemiddelde actieve efficiëntie

74.68%

Efficiëntie bij lage belasting (10 %)

N/A

Energieverbruik in niet-belaste toestand

0.090W
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Functionele menu's
Bestandsbeheer
Gebruik bestandsbeheer om uw documenten in mappen op te bergen.
Als een geheugenkaart geplaatst wordt, dan worden de bestanden die
hierop opgeslagen zijn apart georganiseerd.
Selecteer Telefoon of Geheugenkaart en selecteer Opties om te
bladeren, kopiëren, verwijderen en de bestanden naar mappen te
verplaatsen.
• Open: Selecteer om de Ontvangen bestanden, Afbeeldingen, Audio,
E-Book, Mijn Muziek en Foto's te openen.
• Formatteren: Formatteer de telefoon of geheugenkaart.

Telefoonboek
U

kunt

de

naam

en

het

telefoonnummer

opslaan

in

het

telefoongeheugen of op de simkaart.
Er kunnen tot 500 combinaties van nummers en namen opgeslagen
worden in het geheugen van de telefoon.
Opmerking:
De opslagcapaciteit van de simkaart wordt bepaald door het type kaart.
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Oproepen
Oproepgeschiedenis
U kunt de gemiste oproepen, gedraaide nummers, ontvangen oproepen
via deze functie bekijken. Ook kunnen alle loggegevens etc. via deze
functie gewist worden.

Gespreksinstellingen
• Zwarte lijst: u kunt veel nummers instellen. Als deze Zwarte lijst wordt
ingeschakeld, dan ontvangt u de oproepen van nummers op deze
Zwarte lijst niet.
• Automatisch opnieuw bellen: Op Aan of Uit zetten om automatisch
opnieuw bellen in of uit te schakelen. Als u Automatisch opnieuw draaien
op Aan zet, dan belt de mobiele telefoon even later het nummer
automatisch opnieuw, als de gebelde partij niet reageert. Het aantal keer
dat het nummer opnieuw gebeld wordt, kan worden ingesteld op
maximaal 10. Gedurende de periode waarin automatisch opnieuw bellen
ingesteld is, kunt u geen andere nummers draaien. Om het proces van
automatisch opnieuw bellen te beëindigen, drukt u op de Einde-toets.
Opmerking:
Voor deze functie is hulp van de netwerkaanbieder waarbij de simkaart
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geregistreerd is vereist.
• IP-bellen: U dient eerst het IP-nummer in te stellen.
• Achtergrondgeluid: Om de afspeelinstellingen en effectenlijst in te
stellen.
• Herinnering beltijd: Om een pop-up met de duur in een gesprek in
te stellen, zodat u weet hoelang het gesprek duurt.
• Automatisch snel beëindigen: U kunt deze functie aan- of
uitzetten.
• Weigeren per sms: u kunt deze functie aan- of uitzetten.
• Antwoordmodus: Selecteer een antwoordmodus naar behoefte.

Berichten
De telefoon ondersteunt Short Messaging Service (SMS) en Multimedia
Message Service (MMS). U kunt tekstberichten versturen en de
berichten die u verstuurd en ontvangen hebt beheren.
In de stand-bymodus gaat u naar het hoofdmenu door op de zachte
linkertoets te drukken. Selecteer dan het berichtencentrum om naar de
berichteninterface te gaan.
In het bericht kunt u het menu opties selecteren om het nieuwe menu te
bekijken.
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Multimedia
Camera
Met deze functie kunt u een foto maken of dynamische afbeeldingen
opnemen. U kunt op de linker- of rechterknop drukken om in- of uit te
zoomen, op de OK-toets om een afbeelding te nemen of videoclips te
maken; de zachte linkertoets om toegang te krijgen tot de camcorderinstellingen; de zachte rechtertoets om de opname-interface te verlaten.

Afbeeldingen bekijken
U kunt via deze functies de foto's of afbeeldingen bekijken.

Mediaspeler
Gebruik deze functie om audio- en videobestanden af te spelen. Door op
de richtingstoets te drukken, kunt u het afspeelproces van de videospeler
regelen: afspelen/pauze (toets naar boven), vooruitspoelen (rechterknop
ingedrukt houden) en terugspoelen (linkerknop ingedrukt houden). Druk
in de videospeler-interface op de 1-toets om over te schakelen op
volledig scherm; u kunt op de *- of #-toets drukken om het volume aan te
passen.
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Fotobewerker
Fotoartiest:

op

de

geheugenkaart

kunnen

geselecteerde

foto’s

automatisch worden aangepast aan de schermgrootte.

Geluidsrecorder
Via deze optie kunt u een opname maken.


Start met opnemen: Druk op de knop naar boven om te beginnen

en op de zachte rechterknop om te stoppen. Het bestand wordt
automatisch opgeslagen. Druk op de Einde-toets om af te sluiten zonder
het opnamebestand op te slaan.
Opmerking:
De opnametijd is afhankelijk van de geheugencapaciteit van de mobiele
telefoon.

FM-radio
Uw telefoon is uitgerust met een FM-radio. U kunt de applicatie
gebruiken als traditionele FM-radio met automatisch zender zoeken en
opgeslagen kanalen. U kunt ernaar luisteren terwijl u andere applicaties
gebruikt.
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Agenda
Kalender
Zodra u in dit menu bent, ziet u een maandkalender om belangrijke
afspraken etc. in de gaten te houden. Dagen waarop gebeurtenissen
staan ingepland worden gemarkeerd.

Taken
Met deze functie kunt u taken aanmaken om u ergens aan te herinneren.

Alarm
Vijf alarmen zijn ingesteld, maar standaard gedeactiveerd. U kunt er naar
behoefte één, meerdere of ze allemaal activeren. Voor elk alarm kan de
datum en de tijd waarop hij afgaat worden ingesteld.

Wereldklok
Ga naar dit menu om te zien hoe laat het is in grote steden in
verschillende tijdzones.
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Opmerkingen
Met deze functie kunt u nieuwe memo's aanmaken.

Synchronisatie
U kunt uw gegevens van uw account naar uw telefoon synchroniseren.
Maar u moet daarvoor eerst de accounts voor synchronisatie toevoegen.

Telefoonsynchronisatie
U kunt de applicatie via deze functie synchroniseren.
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Instellingen
Telefooninstellingen
• Tijd en datum: stel woonplaats, de tijd-/datumnotering in en werk
de tijdzone bij.
• Gepland in-/uitschakelen: De mobiele telefoon biedt 4 tijdstippen
voor gepland in- en uitschakelen. U kunt de status en tijd instellen
voor elk ingepland tijdstip.
• Taal: U kunt de taal voor het menugebruik selecteren.
• Voorkeurstaal: selecteer een invoermethode op basis van uw
behoeften.
• Display: U kunt de achtergrond, screensaver, het aan-/uitscherm en
de stijl van het hoofdmenu instellen en de datum en tijd en het soort
klok via deze functie tonen.
• Thema's: Activeer het thema naar behoefte.
• Begroetingstekst: u kunt aangeven of u wel of geen begroeting wilt
zien.
• Speciale toets: U kunt de richtingstoets als snelkoppeling
gebruiken voor belangrijke functies. Druk op de bijbehorende
richtingstoets in stand-bymodus om de functie te starten.
• Automatisch tijd bijwerken: Kan de tijd automatisch bijwerken met
het netwerk.
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• Vliegtuigmodus: Zet de vliegtuigmodus aan of uit.

Veiligheidsinstellingen
Telefoonbeveiliging
U kunt het wachtwoord van uw telefoon inschakelen of uitschakelen. Als
het telefoonwachtwoord geactiveerd is, moet u dit elke keer als u de
telefoon aanzet invoeren. Het standaard telefoonwachtwoord is 1122.
Automatische toetsenbordvergrendeling
Met toetsenbordvergrendeling voorkomt u dat de telefoon onbedoeld
gebruikt wordt. U kunt echter nog steeds gebeld worden en
noodoproepen doen.
Certificaatbeheer
Via deze functie kunt u het certificaat beheren.

Connectiviteit
• Bluetooth: Met Bluetooth kunt u een draadloze verbinding leggen
met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons,
computers, headsets en handsfree-sets. U kunt Bluetooth gebruiken
om

afbeeldingen,

videoclips,
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muziek,

geluidsbestanden

en

aantekeningen te versturen en bestanden over te dragen vanaf uw
compatibele computer.
• Verbindingsbeheer: U kunt Bestandsbeheer gebruiken om uw
documenten in mappen op te bergen.
• Internet-tethering: Zie "Help" in dit menu voor meer informatie.

Herstel fabrieksinstellingen
Gebruik deze optie om alle systeemdata te herstellen. De menuinstellingen van de telefoon worden naar hun oorspronkelijke waarden
teruggezet. Alle gebruikersgegevens die in de telefoon zijn opgeslagen
worden verwijderd. Standaard wachtwoord voor de telefoon is 1122.
Opmerking:
Gebruik deze optie met zorg. Maak eerst een back-up van uw gegevens
op de telefoon alvorens u deze optie gebruikt.

Geluidseffecten
• Audio-effect: U kunt kiezen voor een Equalizer/Nagalm/3Dsurround effect.
• Basverbetering: U kunt AAN/UIT kiezen.
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Gebruikersprofielen
De gebruiker kan van de ene naar de andere modus schakelen,
afhankelijk van verschillende gelegenheden.
De telefoon biedt: Algemene Modus, Stille modus, Vergadermodus,
Buitenmodus en Mijn Stijl-modus. De gebruiker kan persoonlijk
ingestelde modi ook opnieuw instellen door op de zachte toets te
drukken en naar de optie-interface te gaan.
U kunt de volgende opties voor nieuwe profielen aanpassen.
• Algemeen：u kunt kiezen voor Activeren, Aanpassen, Opnieuw
instellen.
• Stil：u kunt de stille modus selecteren
• Vergadering：u kunt de vergadermodus selecteren
• Buiten：u kunt de buitenmodus selecteren
• Mijn stijl: u kunt de modus aanpassen
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Extra
Rekenmachine
De rekenmachine kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Om de rekenmachine te gebruiken:
• Druk op naar boven, naar beneden, links en rechts om
respectievelijk ＋, －, ×, ÷ te selecteren.
• Druk op de zachte rechtertoets om het cijfer te verwijderen.
• Druk op de OK-toets om het antwoord te krijgen.

Eenheid omrekenen
U kunt gewicht en lengte omrekenen via deze functie.

Valutaconverter
U kunt valuta omrekenen door de verhouding in te vullen.

Stopwatch
Stopwatch is een eenvoudige applicatie om tijd te meten, met de
mogelijkheid om verschillende resultaten te registreren en de meting op
te schorten/verder te laten gaan.
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eBook-lezer
Met eBook-lezer kunt u een TXT-bestand lezen. U kunt via de USBverbinding bestanden in de eBook-map van de telefoon en de TFlashkaart zetten. Vind de map en open het eBook en u kunt de tekst
direct lezen.

Antwoordapparaat
U kunt berichten instellen en de instellingen regelen via deze functie.

Elektronische zaklamp
U kunt de elektronische zaklamp gebruiken.
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Diensten
Internetdiensten
GPRS/WCDMA-functie zal eerst geactiveerd worden voor draadloze
internettoegang.
• Homepage: Stel de homepage in.
• Bladwijzers: Stel de bladwijzer in om door de webpagina's te
bladeren die u het laatst bekeken hebt.
• URL zoeken of invoeren: Handmatige invoer URL.
• Laatste webadres: URL's van vorige webpagina's opslaan.
• Recente pagina's: Bekijk de recente pagina's.
• Pagina's opslaan: De telefoon geeft de offline-pagina's die u hebt
opgeslagen weer.
• Instellingen: bewerk het archief, wis de cache of wis de persoonlijke
informatie van de simkaart.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u niet gedurende
langere tijd naar een hard volume te luisteren.
Gebruik de vermelde batterij in geval van explosierisico. Verwijder de
kapotte batterij volgens de richtlijnen. Recycle uw telefoon.

Het WEEE-logo verschijnt op het product om aan te geven dat
dit product niet mag worden afgevoerd of weggegooid met uw
andere huishoudelijke afval. U dient al uw elektronische of
elektrische afval af te voeren via het aangegeven inzamelpunt
voor recycling van dergelijk gevaarlijk afval.
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