1

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

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

Copyright © 2017 Alle rechten zijn voorbehouden
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Gelieve dit te lezen alvorens verder te gaan
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om er zeker van te zijn dat u de
mobiele telefoon op de juiste manier gebruikt.
1. Uw mobiele telefoon niet stoten, gooien of doorboren. Voorkom het laten
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
reglementenop. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van medische
apparatuur.
6. Schakel de mobiele telefoon uit in vliegtuigen. De telefoon kan de
bedieningsapparatuur van het vliegtuig verstoren.
7. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische
precisie-instrumenten. De telefoon kan de werking van deze instrumenten
verstoren.
8. Probeer de telefoon of accessoires niet uit elkaar te halen. Alleen
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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 straling van de telefoon kan de hierin opgeslagen informatie
wissen.
11. Stel de mobiele telefoon niet bloot aan hoge temperaturen en gebruik
deze niet in de buurt van ontbrandbare gassen zoals bij een
benzinestation.
12. Houd de telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen. Laat
kinderen de telefoon niet zonder toezicht gebruiken.
13. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om de kans op
ontploffing te voorkomen.
14. Leef alle wetten en reglementen na met betrekking tot gebruik van
draadloze apparaten. Respecteer de privacy en rechten van anderen
wanneer u het draadloze apparaat gebruikt.
15. Leef de relevante instructies in deze handleiding strikt na wanneer u de
USB-kabel gebruikt. Het niet-naleven kan beschadiging van de telefoon of
PC veroorzaken.
16. Deze handleiding is alleen als naslagwerk bedoeld. Raadpleeg het
materiële object als standaard.
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17. Houd het apparaat op ten minste 15 cm van een pacemaker om storingen
te voorkomen.
18. Houd het apparaat aan de tegenovergestelde zijde, uit de buurt van het
implantaat, om de kans op storing in de pacemaker te voorkomen.
19. Bij langdurig gebruik van vol volume van de mobiele audiospeler kan 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 kunnen ertoe leiden dat uw persoonlijke informatie en gegevens
verloren gaan of toegankelijk worden voor anderen. Verschillende maatregelen
worden aanbevolen om u te helpen persoonlijke en vertrouwelijke informatie te
beschermen.
• Bewaar het apparaat op een veilige plek om ongeoorloofd gebruik te
voorkomen.
• Vergrendel het scherm en maak een wachtwoord of ontgrendelpatroon aan
om het apparaat te ontgrendelen.
• Maak periodiek een back-up van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen
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 of verplaatsen.
• 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 surfen, 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 of update software voor apparaatbeveiliging en scan regelmatig op
virussen.
• Zorg dat uw applicaties van derden afkomstig zijn uit betrouwbare bronnen.
Gedownloade applicaties van derde partijen moeten worden gescand op
virussen.
• Installeer beveiligingssoftware of -patches uitgegeven door externe
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

elektromagnetische velden van radiofrequentie wanneer het tegen het hoofd of
op minimaal 5 mm van het lichaam wordt gehouden. De SAR-limiet volgens de
ICNIRP-regels is 2,0 W/kg gemiddeld over de 10 g weefsel die het meeste
signaal absorbeert.
Tijdens tests is de volgende SAR (Specific Absorption Rate) geregistreerd
voor dit model:
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SAR hoofd

1,130 W/Kg

SAR lichaam

1.600 W/Kg

Naleving van de regelgeving
Dit

apparaat

relevante

voldoet

aan

vereisten

conformiteitsverklaring

belangrijke

vastgelegd
voor

aanbevelingen
in

en

andere

2014/53/EG.

De

uw telefoon is te vinden op de website:

www.crosscall.com

Geïmporteerd door:

CROSSCALL – 655 RUE PIERRE SIMON LAPLACE

13290 AIX EN PROVENCE – FRANKRIJK
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Technische referenties
Telefoon
Model

SPIDER-X5

Afmetingen

130,5x60x15 mm

Gewicht

130 g
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Beschrijving

1

OK /Selecteren

2

Menu

3

Beantwoorden

4

Toetsenvergrendeling

5

Microfoon

6

Oortelefoon

7

Snelkoppeling / Navigatie

8

Contacten

9

Beëindigen / Power

10

Zaklamp

11

Stil

12

USB poort

13

Hoofdtelefoonaansluiting

14

Camera

15

Zaklamp

16

Flits

17

Luidspreker
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Functionele Menu’s
Bestandsbeheer
U kunt Bestandsbeheer gebruiken om uw bestanden in mappen in te delen.
Als een geheugenkaart ingevoegd is, worden de bestanden van deze kaart
apart weergegeven.
Selecteer Telefoon of Geheugenkaart en selecteer Opties om bestanden te
zoeken, kopiëren, verwijderen, hernoemen of te verplaatsen.
• Openen: Selecteer om de ontvangen bestanden, afbeeldingen, audio,
e-books, mijn muziek en foto’s te openen.
• Formatteren: De telefoon of de geheugenkaart formatteren.

Contacten
U kunt de naam en het telefoonnummer op de telefoon of de simkaart opslaan.
Er kunnen tot 500 combinaties van nummers en namen op de telefoon worden
opgeslagen.
Opmerking:
De opslagcapaciteit van de simkaart is afhankelijk van het type kaart.
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Oproepen
Oproepgeschiedenis

U kunt uw gemiste oproepen, uitgaande oproepen en inkomende oproepen
bekijken en verwijderen etc. met behulp van deze functie.
Oproepinstellingen

• Blacklist: u kunt 20 nummers instellen. Wanneer deze Blacklist
ingesteld is, ontvangt u geen oproepen van de nummers die op de
Blacklist staan.
• Automatisch terugbellen: Selecteer Aan of Uit om automatisch
terugbellen in of uit te schakelen. Als u automatisch terugbellen op Aan
zet, zal uw telefoon het nummer automatisch nog eens bellen als de
gebelde partij niet opneemt. Tijdens de automatisch terugbellen periode
kunt u geen andere nummers bellen. Om het automatisch terugbellen
proces te beëindigen drukt u op de Beëindigen of Power toets. Het
aantal keren automatisch terugbellen kan worden ingesteld tot een
maximum van 10 keer.
Opmerking:
Deze functie vereist de ondersteuning van de netwerkprovider waarop de
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simkaart geregistreerd is.
• Herinnering duur van de oproep: Om een enkelvoudige of circulaire toon
tijdens een oproep in te stellen om u op de hoogte te stellen van de tijd.
• Automatisch beëindigen: U kunt deze functie in- en uitschakelen.
• Afwijzen per SMS: U kunt deze functie in- en uitschakelen.
• Antwoordmodus Selecter een antwoordmodus naar wens

Berichten
De telefoon ondersteunt de Short Messaging Service (SMS) en Multimedia
Message Service (MMS). U kunt tekstberichten versturen en u kunt de
berichten die u heeft verzonden en ontvangen beheren.
Ga in de standby-modus naar het hoofdmenu door op de linker toets te drukken,
selecteer Bericht opstellen om naar het scherm om een bericht op te stellen te
gaan, en druk dan op de linker toets voor meer handelingen.
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Multimedia
Camera
Met deze applicatie kunt u foto’s maken en video’s opnemen.
In het fotoscherm kunt u met de pijltjes omhoog en omlaag in- en uitzoomen;
Druk op OK om foto’s of video’s te maken; Druk op de linker toets om toegang
te krijgen tot de camera/video instellingen, of om over te schakelen op een
andere modus. Druk op de rechter toets om de camera te verlaten.

Media player
Met deze applicatie kunt een audio- en videobestanden afspelen.
Druk in het mediaplayer scherm op het pijltje omhoog om af te spelen of te
pauzeren; Druk op het pijltje naar rechts en houd deze ingedrukt om vooruit te
spoelen; Druk op het pijltje naar links en houd deze ingedrukt om terug te
spoelen; Druk op 0 om over te schakelen op afspelen op volledig scherm; Druk
op * of # om het volume aan te passen.

Afbeeldingen tonen
Met deze applicatie kunt afbeeldingen op uw telefoon of geheugenkaart
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bekijken.
Druk op 1 in het afbeeldingenscherm om de afbeelding te roteren tegen de klok
in; Druk op 3 om de afbeelding met de klok mee te roteren; Druk op 4 om uit te
zoomen; Druk op 6 om in te zoomen; Druk op 5 om de afbeelding te vergroten;
Druk op OK om de afbeelding te roteren in de met het icoontje aangegeven
richting; Druk op de linker toets voor andere instellingen. Druk op de rechter
toets om terug te gaan.

Recorder
Met deze applicatie kunt u opnames maken.
Druk op het pijltje naar boven om een opname te starten of te pauzeren; Druk
op de rechter toets om te stoppen en de opname wordt automatisch
opgeslagen; Druk op de beëindigen / Power toets om te stoppen zonder het
bestand op te slaan. Druk op de linker toets en selecteer Lijst om de opnames
te bekijken, kies een bestand en druk op OK om deze af te spelen; Druk op het
pijltje naar beneden om af te spelen of te pauzeren; Druk op het pijltje naar links
of naar rechts om de vorige of volgende opname af te spelen; Druk op pijltje
naar boven om een nieuwe opname te maken.
Opmerking:
De opnametijd is afhankelijk van de geheugencapaciteit van de telefoon.
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FM radio
Uw telefoon is voorzien van een FM radio. Deze applicatie werkt als een
traditionele FM radio met automatische afstemming en zenderbehoud. U kunt
de radio gebruiken terwijl u andere applicaties gebruikt.

Organizer
Alarm
Een alarm kan u op een specifiek tijdstip herinneren. Er zijn vijf alarmen
beschikbaar en deze kunnen automatisch worden uitgeschakeld. U kunt de tijd,
de interval tussen de tonen en de tonen voor ieder alarm aanpassen en deze
activeren zoals gewenst

Calculator
De calculator kan vele wiskundige problemen oplossen. Druk op pijltje omhoog,
omlaag, naar links en naar rechts om respectievelijk +, -, x en / te selecteren.
Druk op = voor het resultaat. Druk op de linker toets om te verwijderen, druk op
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de rechter toets om te beëindigen.

Kalender
Met de kalender kunt u belangrijke afspraken bijhouden, etc. Zodra u in dit
menu komt, ziet u een maandelijkse kalender. Dagen met evenementen
worden gemarkeerd.

Wereldklok
Met de wereldklok kunt u de tijd van de belangrijkste steden in verschillende
tijdzones zien.

Notities
Met Notities kunt u aantekeningen maken . Voeg aantekeningen toe met de
linker toets. Verlaat het menu met de rechter toets.

Convertor
De convertor werkt als een conversiecalculator waarmee u conversies kunt
maken tussen verschillende eenheden.
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Stopwatch
Stopwatch is een eenvoudige applicatie om tijd te meten met de mogelijkheid
om

verschillende

resultaten

te

registreren

en

de

meting

te

onderbreken/hervatten .

Taken
Met taken kunt u reminders voor taken instellen.

Zaklamp
Met de zaklamp applicatie maakt u van uw telefoon een zaklamp.

Instellingen
Telefooninstellingen
• Datum en tijd: Stel uw stad, datum/tijd, samenstelling, update met
tijdzone en automatische tijd update in.
• Plan de power aan/uit: U kunt op deze telefoon twee tijdstippen instellen
om de telefoon in- of uit te schakelen U kunt de status en tijd voor iedere
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geplande tijd instellen.
• Taal Stel de taal van de telefoon in.
• Voorkeurstaal: Selecteer een invoermethode.
• Display:Stel de achtergrond in, toon datum en tijd.
• Sneltoets: Wijs de pijltjestoetsen aan als sneltoetsen voor belangrijke
functies. Druk in de standby-modus op de betreffende toets om de functie
op te starten.
• Vliegtuigmodus Selecteer de Standaard modus, vliegtuigmodus of query
modus als de telefoon aanstaat.
• LCD achtergrondverlichting: Pas de helderheid van het scherm aan en
stel in dat de achtergrondverlichting uitgaat wanneer de telefoon niet
gebruikt wordt.

Oproepinstellingen
Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Oproepinstellingen
• Facturatie
Gesprekskosten Bekijk en reset de kosten van de laatste oproep en alle

oproepen.
Oproeptimers: Bekijk en reset de tijden van de laatste oproep, uitgaande

oproepen en ontvangen oproepen.
• Oproep in de wacht: Activeren/Inactiveren/Aanvragen status van de
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melding van een binnenkomende oproep.
• Oproepen doorschakelen: Met deze netwerkfunctie kunt u inkomende
oproepen doorschakelen naar een ander nummer dat u eerder heeft
ingesteld.
• Oproepen blokkeren: Met de oproepblokkeer functie kunt u oproepen
blokkeren wanneer dit nodig is. Wanneer u deze functie instelt, heeft u
een blokkeringscode nodig,
die u kunt opvragen bij uw provider. Als de code foutief is, wordt er een
foutmelding getoond op het scherm. Na
het selecteren van een oproepblokkering functie om Activeren en
Inactiveren te selecteren. De mobiele telefoon zal u vragen de
oproepblokkeringscode in te voeren
om vervolgens het netwerk te contacteren. Enkele momenten later zal
het zal het netwerk een antwoord creëren en de resultaten naar de
mobiele telefoon sturen.
• Beller ID
Ingesteld door het netwerk: Dit kan afwijken afhankelijk van het netwerk

in uw land.
ID verbergen: Verberg uw Beller ID wanneer u belt.
ID verzenden Uw beller ID wordt verstuurd tijdens het bellen.

• Geavanceerde instellingen
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Blacklist: Voeg nummers toe aan de Blacklist, stel de Blacklist in om

automatisch alle oproepen van bellers op de Blacklist te blokkeren.
Whitelist: Voeg nummers toe aan de Whitelist, door de Whitelist in te

stellen zorgt u ervoor dat alleen oproepen van nummers op de Whitelist
worden toegestaan.
Automatisch terugbellen Activeren of inactiveren van automatisch

terugbellen wanneer oproepen de eerste keer niet doorkomen.
Oproepduur reminder: Stel een enkele of periodieke toon in zodat u op

de hoogte bent van de tijd.
Automatisch beëindigen: Met deze functie kunt u de oproep automatisch

beëindigen op het tijdstip dat u eerder heeft ingesteld.
Afwijzen door middel van SMS: Met deze functie kunt u een SMS

versturen wanneer een inkomende oproep weigert.
Antwoordmodus: Stel de antwoordmodus in naar wens.

Verbinding
• Internet tetheren Ga voor meer details naar de “Help” optie in dit menu.
• Data service: Selecteer GPRS of Roaming Data service.

Veiligheidsinstellingen
• Telefoonbeveiliging security
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Om uw telefoon en privacy te beschermen kunt u een wachtwoord instellen, u
dient het wachtwoord iedere keer als de telefoon wordt ingeschakeld in te
voeren. Er zijn drie incorrecte pogingen toegestaan, anders wordt de telefoon
geblokkeerd. Het standaard wachtwoord is 1122.
• Automatische toetsenvergrendeling lock
De toetsenvergrendeling voorkomt oneigenlijk gebruik. U echter nog steeds
oproepen ontvangen en noodoproepen doen.
• Certificaatmanager
Met deze functie kunt u certificaten beheren.

Fabrieksinstellingen instellen
Met deze functie kunt u alle persoonlijke gegevens die op de telefoon zijn
opgeslagen verwijderen, inclusief uw systeem en applicatie instellingen en
gedownloade bestanden. Het standaard wachtwoord van de telefoon is 1122.

Opmerking:
Gebruik deze functie met zorgvuldigheid. Maak een back-up van de gegevens
die opgeslagen zijn op de telefoon alvorens deze functie te gebruiken.
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Profielen
De gebruiker kan van de ene modus naar de ander modus schakelen,
afhankelijk van verschillende situaties.
De telefoon biedt: Algemene modus, stille modus, meeting modus, outdoor
modus.
• Algemeen: Druk op de linker toets om Activeren, Aanpassen en Resetten
te selecteren.
• Stil: Druk op de linker toets en selecteer Activeren om de stille modus in
te schakelen.
• Meeting: Druk op de linker toets en selecteer Activeren om de meeting
modus in te schakelen .
• Outdoor: Druk op de linker toets en selecteer Activeren om de Outdoor
modus in te schakelen .
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Diensten
Internetdiensten
Toegang tot internet is beschikbaar wanneer GPRS/WCDMA is geactiveerd.
• Startpagina: Stel de startpagina in:
• Bladwijzers: Stel de bladwijzers in om het bekijken van recent bekeken
webpagina’s gemakkelijker te maken.
• Zoek of voer een URL in: URL handmatig invoeren.
• Laatste webadres. URL van de vorige webpagina.
• Recente pagina’s: Bekijk recente pagina’s:
• Pagina’s opslaan: De telefoon toont de offline pagina’s die u opgeslagen
heeft.
• Instellingen: Bewerk het archief, verwijder het cachegeheugen of
verwijder de persoonlijke informatie van de simkaart.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
Voorkom eventuele gehoorbeschadiging en luister niet langdurig naar een
hoog volume.
Gebruik de geleverde batterij om explosiegevaar te voorkomen, gooi de lege
batterij op de juiste manier weg. Recycle uw telefoon.

Op het product bevindt zich het WEEE logo, om aan te geven dat dit
product niet mag worden weggegooid met uw andere huishoudelijke
afval. Houd u aan de plaatselijke regelgeving betreffende het
weggooien van telefoonverpakkingen, batterijen en gebruikte telefoons en
lever die in bij het inzamelpunt voor een juiste wijze van recyclen. Gooi
gebruikte telefoons of batterijen niet bij het huisafval. Lever uw gebruikte,
afgedankte lithiumbatterijen in op de daarvoor bedoelde plek. Gooi de batterij
niet bij het huishoudelijke afval.
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