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BEGINNEN



Bedankt voor het aanschaffen van een Danew product. Uw apperaat is 
speciaal ontworpen om je een unieke Game-ervaring te geven op je smart-
phone. Voordat u uw product gaat gebruiken lees eeerst de intructies. Deze 
is gemaakt om u bekend te laten worden met de technische functie en het 
maakt het gebruik van het product veel makkelijker.

NOTE : Alle informatie gegeven in deze handleiding en op de doos waren 
actueel om het moment van drukken. Echter door constante verbetering van 
onze produckten doormiddel van sofware-updates is het mogelijk dat deze 
handleiding en door niet alle fucties van uw product weergeven. Foto’s zijn 
slechts ter verduidelijking en niet contract-bindend.
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Om het apperaat aan te zetten, druk op de aan/uit knop voor enkele seconden
Apperaat lay-out
Om te beginnen

AchterCamera

LED licht

Luidspreker

Aan/Uit

TerugRecente
Toepassingen

Touchscherm

micro SIM + micro SIM
or micro SIM + microSD

Voor
Camera

Luidspreker

Home

Geluid

Jack slot
micro USB slot  / Oplader

Microfoon

Helderheid &  
Nabijheidssensor
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Openen simkaart houder

vind het gaatje van de simkaart houder aan de zijkant van je telefoon

Druk de simkaart verwijder gereedschap of een paperclip in het gaatje. De houder 
is nu open.



6

Plaatsen micro Simkaart, of de micro SD kaart

Plaatsen van je micro Simkaart.

Plaatsen sim & geheugenkaart                

Sluit de houder
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Houd de powerknop voor een paar seconden ingedrukt om het apperaat 
in te schakelen.
wanneer je het apperaat voor de eerste keer aanzet of na een data reset 
volg de onscreen instructies voor het instellen van het apperaat.

Om het apperaat uit te schakelen houd de powerknop ingedrukt.

Door op de powerknop te drukken vergrendel je het scherm. Het scherm 
sluit ook als je het apperaat niet gebruikt voor een bepaalde tijd.

OM het scherm te ontgrendelen druk op de powerknop of op de 
thuisknop en veeg je vinger in gewenste richting zolang het tussen het 
ontgrendelscherm is.

Baterij opladen                 

Aan/uitzetten van het apperaat

Vergrendelen en ontgrendelen scherm

Om de batterij of telefoon op te laden gebruik alleen de meegeleverde 
oplader (5 V 2A model). Het gebruik van een andere oplader kan 
electrische schokken veroorzaken enof kan enstige brandverwondingen 
veroorzaken. Als het apperaat beschadigd is door onjuist gebruik vervalt 
de garantie.

We raden je aan om de eerste drie keer de batterij volledig op te laden.
De batterij mag niet volledig ontladen volledige ontladingen ( onder 
10% ) veroozaakt beschadiging.De batterij is een lithium-ion dus je kan 
hem gedeeltelijk opladen zonder hem te beschadigen.

Note : Om electronische schade te verkomen.gebruik alleen de mee 
geleverde oplader of een nadere Danew oplader om het apperaat op 
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Uw apperaat is uitgerust met een volledig touch interface. De basis 
bewegingen worden hieronder toegelicht.

Gebruik van het touchscreen

Basis

Klik eenmaal op een applicatie, menu of optie om 
te openen en te gebruiken.

 

KIEZEN

Verplaats het geselecteerde item over het 
scherm

Klik twee keer snek op het geslecteerde item.

 

 

VERPLAATSEN

DUBBELKLIK

Houd je vinger gedurende twee seconden op het 
geselcteerde item.

 

HOUDEN

Beweeg je vinger snel in de gewenste richting.

 

SCROLL
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Het startscherm is je toegang voor al de apperaaat zijn functies. Het toont wid-
gets, snelkoppelingen naar apps en nog veel meer. Widgets zijn kleine apps die 
specifieke funcies openen die informatie geven en makkelijke toegang tot het 
startscherm
Om andere panelen te zien scrollt u naar links of rechts of tik een van het scherm 
indicators aan, aan de onderkant van je scherm.

Startscherm lay-out

Plaats je duim en wijsvinger op het scherm schuif 
ze van elkaar om in te zoomen dichter bij elkaar 
om uit te zoomen

ZOOM

Bestanden

Liijst van aplicaties

Een App

Scherm indicatie

Favorite apps

STARTSCHERM
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het Apps-scherm toont alle Apps ook de nieuw geinstaleerde Apps.
Op het startscherm druk                om het Appscherm te openen. Om andere 
panelen te zien scrolll omhoog of omlaag.

Applicaties

schuifbalk

Op het startscherm tik een leeg gebied aan om toegang te krijgen tot de opties.
STARTSCHERM OPTIE

APPS-SCHERM
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Wissen meldingen

Instellingen

Tik op een melding om ver-
schillende actie uit te voeren

Helderheid aanpassen

Activeren of deactiveren van op-
ties ingedrukt houden voor meer 
gedetaileerde instellingen

Wanner je nieuwe meldingen krijgt  zoals berichten gemiste oproepen,verschijnt 
er een icon in de statusbalk. Om meer informatie te zien over de iconen open het 
meldingenpaneel en zie de details.
Om het meldingenpaneel te openen sleept u de statusbalk omlaag.
Om het meldingenscherm te sluiten schuif de statusbalk omhoog.

Meldingenpaneel

Om de snelle instellingen te openen sleept u weer de statusbalk omlaag
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Op het startscherm of Appscherm selecteer een App om hem te openen
Om recent gebruikte Apps te openen druk      en selecteer de App icon om het 
te openen

Gebruik deze App om Apps te kopen en te instaleren
Klik op Play Store in je Appscherm.
INSTALEREN VAN APPS
Blader Apps bij catorgie of druk            om te zoeken met trefwoord
Selecteer een App om informatie te zien. Om gratis Apps te downloaden, druk op 
INSTALL Om een gekochte App te downloaden druk op de prijs en volgdata de 
op het scherm verschenen instructies.

Om gedownloade Apps te verwijden druk op de App en sleep hem naar de 
prullenmand.

Druk       en sleep het links of rechts om te sluiten. Om alle Apps te sluiten druk X.

Openen van Apps

Instaleren of verwijderen van Apps

EEN APP SLUITEN

PLAYSTORE

VERWIJDEREN VAN APPS
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Sluit het apperaat aan op het mobiele netwerk om het internet te gebruiken of om 
bestanden te delen met andere apperaten.Blijf op de hoogte van je data verbruik 
en pas de instellingen aan om het te beperken

Het apperaat kan werken met twee sim-kaarten. Je kan nu bereikbaar zijn op twee 
nummers! Je kan je favoriete SIM te kiezen voor oproepen, uitgaande SMS of 
MMS en internet toegang. 
Je kunt diensten voor elke SIM apart configureren doormiddel van de «DUAL Sim 
instellingen »Om dat te doen druk je eerst op       >            > 
Draadloos en netwerken > SIM kaarts.  

Om bluetooth te configureren
Klik op            >           > Draadloos en netwerken > Bluetooth
Bluetooth inschakelen om beschikbaren apperaten weer te geven verschijnt
het             icoon in de taakbalk.
Selecteer het gewenste apperaat om verbinding te maken.

Sluit het apperaat aan op het WiFi netwerk om internet te gebruiken of voor het 
delen van mediabestanden met andere apperaten.

Voor WiFi instellingen druk                >             > Draadloos en netwerken tab > Wi-Fi
Schakel WiFI aan om beschkbare netwerken te zien. De lijs van beschikbare 
netwerken verschijnt. Selecteer het WiFi netwerk dat overeenkomt met jou 
router door te klikken op de naam, een icoon geeft de sterkte van het signaal 
aan.
Wanneer een netwerk is gekozen opent er een nieuw venster voor handmatige 
invoer van het paswoord.
Vervolgens druk op  «Connect».
Wanneer er verbinding is gemaakt verschijnt  het            in de taakbalk

Mobiele data

Dual SIM

Bluetooth

Wi-fi

Netwerk connectiviteit
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Tik op het scherm Phone Apps             .

Toetsenbor          , vul in telefoonnummer en druk                        te kunnen bellen,
of tik om een video oproep te doen.Je kan ook bellen naar nummers opgeslagen 
in favorieten logs en contacten.

Wanneer je gebeld word sleep het          icoon naar rechts.

Bellen

Gebeld worden

Telefoon
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Berichten

1. Open de berichten applicatie
2. Maak een nieuw bericht door een ontvanger toe te voegen en typ de 
tekst van uw bericht (voor SMS ga naar stap 4).
3. Als je een item wil toevoegen aan het bericht selecteer de betreffende 
optie en kies het item
4. Verstuur bericht

Je kan tekst berichten ( sms) of multimedia ( MMS ) berichten 
versturen
Deze functie is mogenlijk niet beschikbaar afhankelijk van provider. Verzen-
den of ontvangen van berichten buiten het dekkingsgebeid kan leiden tot 
extra kosten afhankelijk van je abonnement.
Voor meer informatie neem contact op met uw service provider. 

Vind de functie  :  Applicatie                >              Gmail of            E-mail 
om persoonlijke acounts toe te voegen volg de instructies of druk op
het icoon Apps              >          Instellingen.ga naar acounts dan druk op 
+voeg account toe > Email. 

Versturen SMS en MMS

Email
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Camera
Foto’s maken
Om toegang tot je camera te krijgen          toepassingen en>              Camera

- Foto maken : druk op het scherm wanneer het beeld helder is druk            om 
een foto te maken.

- Video maken: druk op  voor het opnemen van een video.
- Foto bekijken: veeg naar links op je scherm om de foto of video te bekijken in 
je galerij
- Delen : bekijk  foto of video in galerij dan druk op om te delen          . 

Toegang to effect
en instellingen

Camera schakelen
voor/achter

Bekijk foto   

Flits / Auto / Geen flits

Opnemen video Neem foto
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Google Apps
Google Apps

CHROME

GMAIL

MAPS

YOUTUBE

DRIVE

PLAY MUSIQUE

PLAY FILMS

HANGOUTS

Google bied entertainment, sosciaal netwerk en zakelijke Apps. U heeft een google 
acount nodig om toegang te krijgen tot sommige Apps

Zoek naar informatie en webpagina’s

Verzenden of ontvangen van e-mails via de Google Mail service

Vind je locatie op de kaart, zoeken naar locaties, en bekijk locatie-informatie voor 
verschillende locaties.

Bekijk of deel gemaakte video’s met andere

Bewaar uw bestanden om er overal toegang tot te krijgen en te delen met anderen

Ontdekken, beluisteren en muziek delen met anderen

Bekijk opgeslagen en gedownloade films vanuit Playstore

Chatten met vrienden individueel of in groepen en gebruik maken van afbeeldin-
gen en emoticons en videogesprekken terwijl je aan het chatten bent.
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Apperaat & Data beheer

Upgrading van het apperaat

Overdracht van bestanden tussen apperaat 
en computer

Back-up en herstel van gegevens

Het apperaat kan worden geupdate met de nieuwste software.
Op het App scherm  , drukt u op                Instellingen >  over het apperaat  >  
Software update  > Update.

Om gegevens te herstellen, moet u in via de installatiewizard aanmelden bij uw 
Google-account. U kunt starten door de installatiewizard te openen en dan fabriek-
sinstellingen selecteren.
Als u niet via de installatiewizard aanmeld bij uw Google-account, kunt u de 
back-upgegevens niet herstellen.

Houd uw persoonlijke gegevens, app-gegevens en instellingen veilig op uw ap-
paraat. U kunt een back-up van uw gevoelige informatie maken in  een back-up-
account 

Verplaats audio, video, afbeelding of andere soorten bestanden van het apparaat 
op de computer, of vice versa
1

2

3

1

2

3

Sluit het apparaat aan op de computer met behulp van de USB-kabel.

Open het meldingenpaneel en tik Connected als een media-apparaat 
→ Media-apparaat (MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer  geen ondersteuning biedt 
voor Media Transfer Protocol (MTP) of als de juiste driver niet is 
geinstaleerd
De overdracht van bestanden tussen uw toestel en de computer

Tik instellingen in het Appscherm.      > instellingen            .

Tik Backup en vink Backup mijn data.

tik op welke u wilt gebruiken als backup acount
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Het uitvoeren van een data reset
Delete alle settings en data oop je apperaat. Yoordat u een fabrieksinstellingen doet 
zorg ervoor dat u alle belangrijke gegevens zijn opgeslagen in een backup op uw 
apperaat. Raadpleeg back-up en het herstellen van gegevens voor meer informatie.

Op het         Apps scherm, tik           instellingen.  
> Backup en reset
> Fabrieksinstellingen
> Reset apperaat
> Verwijder alles. 

Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.
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Informatie over veiligheid
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Laad je Danew mobiele apparaat met behulp van een compatibele Danew 
lader, of een
high-power USB-poort van een PC. Opladers die niet voldoen aan deze nor-
men kan onveilig zijn, en kan langzaam laden, schade aan het product, of 
verminderde prestaties van het apparaat veroorzaken.
• Uw mobiele telefoon wordt niet opgeladen als de temperatuur te hoog 
of te laag.
• Gebruik alleen Danew-goedgekeurde batterijen, die de veiligheid circuits 
bevatten en

Langdurig gebruik van elk apparaat kan ongemak in handen, vingers, armen, 
nek, en andere delen van het lichaam veroorzaken en kan vermoeide ogen 
en hoofdpijn veroorzaken. Het is een goede gewoonte om uw apparaat te 
gebruiken in een veilige omgeving met comfortabele ambient
verlichting, en neem regelmatig een pauze als je je ongemakkelijk voelt. 
Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.
In zeldzame gevallen, knipperende patronen van lichten, bijvoorbeeld in vid-
eo games of films, kan een aanval of black-outs veroorzaken. Als u in het 
verleden epileptische aanvallen of black-outs heeft gehad, of of u krijgt ze bij 
gebruik van het apperaat stoppen en een arts raadplegen.

Waarschuwing: Blootstelling aan hoge tonen van elke bron voor langere 
tijd kan uw gehoor aantasten. Hoe harder het geluid, hoe minder tijd nodig 
is voordat uw gehoor zou kunnen worden beïnvloed. Om uw gehoor te 
beschermen:
• Beperk de hoeveelheid tijd dat je headset of een hoofdtelefoon gebruikt 
met hoog volume
• Vermijd het hoger zetten van het volume in een lawaaierige omgeving.
• Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen. Als u gehoor-
problemen ondervindt, zoals het gevoel van druk of volheid in je oren, gelu-
id in uw oren, of gedempte spraak, moet je stoppen met luisteren naar het 
apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en uw gehoor laten controleren.

Batterij opladen

Toevallen, Black-outs, Vermoeide ogen, en
Ongemak

Voorzichtig met hoge tonen
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Houd uw mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van 
kleine kinderen.
Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine 
kinderen. Zo kan een verstikkend gevaar bestaan voor de kleine, losse on-
derdelen. Houd toezicht bij gebruik.. Als een kind  gebruik maakt van uw 
mobiele apparaat en accessoires, houd toezicht op hun toegang om verlies 
van gegevens of onverwachte kosten te voorkomen.

Glazen onderdelen Sommige onderdelen van uw mobiele apparaat zijn ge-
maakt van glas. Als het glas breekt, probeer dan niet om het apparaat zelf 
te repareren. Stop het gebruik van uw mobiele apparaat, totdat het glas is 
vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum ..

Gebruik en onderhoud Ga zorgvuldig om met uw nieuwe mobiele apparaat, 
let dan op het volgende:
• Vloeistoffen: Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan water, regen, ex-
treme vochtigheid, transpiratie of andere vloeistoffen.
• Drogen: Probeer niet om uw mobiele apparaat te drogen met een magne-
tron, een conventionele oven of droger.
• Extreme hitte of kou: Bewaar of gebruik uw mobiele apparaat niet bij tem-
peraturen onder -10 ° C of boven 60 ° C. Laad uw mobiele apparaat niet op te  
bij temperaturen onder 0 ° C of boven 45 ° C.
•Stof en vuil: Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan stof, vuil, zand, voed-
sel, of iets dergelijks.
• Schoonmaken: Om uw mobiele apparaat schoon te maken, gebruik dan 
alleen een droge, zachte doek Gebruik geen alcohol of andere schoonmaak-
middelen.
•Schokken en trillingen: laat uw mobiele apperaat niet vallen, blootstellen 
aan hevige trillen kan schade veroorzaken
• Bescherming: Ter bescherming van uw mobiele apparaat, zorg er altijd 
voor dat alle beschikbare connectors, vakken en afneembare hoezen zijn 
gesloten en veiliggesteld, en voorkomuitvoerig contact met harde of scherpe 
voorwerpen zoals sleutels en munten.

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik & onderhoud
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Houd u aan de regels in openbare ruimtes LET OP de borden

Explosiegevaarlijke omgevingen
Explosiegevaarlijke omgevingen zijn vaak, maar niet altijd, aangegeven en 
kunnen bestaan uit
explosieven gebieden, tankstations, tank gebieden (zoals benedendeks op 
schepen), brandstof of chemische overslag- of opslagplaatsen, of gebieden 
waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan stof of metaalpoed-
er.
Schakel uw mobiele apparaat uit voordat u een dergelijk gebied betreed, en 
geen batterijen op te laden. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan 
en leiden tot een explosie of brand.

Symbolen 
Je lader, mobiele apparaat, hebben een handleiding of op de verpakking kun-
nen symbolen als de volgende betekenis:

operationele Waarschuwing

Symbool Betekenis

Belangrijke veiligheidsinformatie volgt.

De batterij of het mobiele apparaat kunnen vereisen
recycling in overeenstemming met de lokale wetgev-
ing. Contact uw lokale regelgevende instanties voor 
meeri nformatie.

Gooi uw batterij of het mobiele apparaat niet
bij uw huishoudelijk afval. Zie “Afvoeren &
Recycling “voor meer informatie.

Gebruik alleen binnenshuis

harde geluiden kunnen gehoorbeschadiging ver 
oorzaken

Gebruik de lader alleen binnenshuis.

032374o

032375o
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Blootstelling aan RF Energie & Device Operation
Het mobiele apparaat bevat een zender en ontvanger van RF-energie. Het 
is ontworpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot 
RF-blootstelling van de mens.
Voor een optimale werking van het apparaat, en te blijven binnen de richtli-
jnen voor RF-blootstelling:
• Houd uw mobiele apparaat normaal  bij uw oor wanneer praat.
• Bij het gebruik van het mobiele apparaat naast uw (anders dan in uw hand 
of tegen je hoofd) lichaam, houd een afstand van 1,5 cm (3/4 inch) van uw 
lichaam in overeenstemming met de manier waarop het mobiele apparaat 
wordt getest op de naleving van de gestelde eisen van RF blootstelling.
• Als u uw mobiele apparaat gebruikt met een niet-Danew accessoire of de 
houder, zorg ervoor dat de accessoire de vereiste scheiding,afstand hand-
haaft en geen metalen onderdelenheeft.

Schakel uw mobiele apparaat uit op een plaats waar door middel van borden 
het is aangegeven   zoals in ziekenhuizen of zorginstellingen.
In een vliegtuig, zet uw mobiele apparaat uit wanneer de opdracht komt 
door personeel van de luchtvaartmaatschappij. Als uw mobiele apparaat  
een vliegtuigmodus of een vergelijkbare functieheeft, neem dan contact 
luchtvaartmaatschappij personeel over het gebruik ervan tijdens de vlucht.

Als u een implanteerbare pacemaker of defibrillator of ander medisch ap-
paraat gebruikt,
Raadpleeg uw zorgverlener en de instructies van de fabrikant van het appa-
raat voordat u deze mobiele apperaat gebruikt.Personen met een pacemaker 
of defibrillator moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:
• HOUD ALTIJD het mobiele apparaat meer dan 20 centimeter (8 inch) van 
de pacemaker of defibrillator wanneer het mobiele apparaat is ingeschakeld.
• Gebruik het oor tegenover de pacemaker of defibrillator om de kans op 
storingen te minimaliseren.
• Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk uit als u vermoedt dat er een 
storing plaatsvindt.

Radio Frequency (RF) Energie

Volg de instructies om storingen te ver 
mijden

Medische apparaten
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Informatie over regelgeving Uw Danew mobiele apparaat is ontworpen om 
te voldoen aan de nationale regelgeving en de internationale normen. Voor 
de volledige naleving verklaringen en informatie, verwijzen wij u naar de in-
formatie over regelgeving in uw product gidsen.

De volgende CE naleving informatie is van toepassing op nieuwe mobiele
toestellen die een van de volgende CE markeringen aangebracht:

Hierbij verklaart Danew dat dit product in overeenstemming is met:
• de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5 / EC
• alle andere relevante EU-richtlijnen
Voor producten die Wi-Fi 802.11a / ac ondersteunen (zoals gedefinieerd in 
uw productinformatie): Buiten de Verenigde Staten, is dit apparaat alleen 
binnenshuis te gebruiken bij het opereren in het 5,15 tot 5,25 GHz (802.11a 
/ ac) Wi-Fi-frequentie band.

Informatie over regelgeving

Richtlijnen van de Europese Unie
Conformance Statement

0700
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Locatie Danew mobiele apparaten kan informatie verschaffen over hun ges-
chatte locatie aan toepassingen, het gebruik van bronnen, waaronder GPS, 
AGPS, en Wi-Fi. GPS (Global Positioning System) maakt gebruik van door 
de overheid beheerd satellieten die onderhevig zijn aan veranderingen in 
overeenstemming met het Ministerie van Defensie het beleid en de Federal 
Radio Navigation Plan geïmplementeerd zijn. Deze veranderingen kunnen de 
prestaties van de locatie-technologie op uw mobiele apparaat beïnvloeden. 
AGPS (Assisted Global Positioning System) maakt gebruik van het netwerk 
van uw serviceprovider om de GPS prestaties te verbeteren. Airtime, data 
kosten en / of extra kosten kunnen van toepassing  zijn in overeenstemming 
met uw abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer 
informatie. Uw mobiele apparaat kan ook Wi-Fi-signalen gebruiken om uw 
geschatte locatie te bepalen, op basis van informatie tegen bekende en 
beschikbare Wi-Fi-netwerken.Mobiele apparaten verzenden op locatie ge-
baseerde informatie bij verbinding met een draadloos netwerk of wanneer 
u andere locatie technologieën zoals GPS. Als de programma’s  op locatie 
gebaseerde informatie nodig hebben, zoals een routebeschrijving te gebruik-
en, zal uw mobiele apparaat locatie-informatie om hen te voorzien. Deze 
toepassingen kunnen locatie-informatie delen met derden, met inbegrip van 
uw serviceprovider, , Danew, en andere derde partijen die diensten  delen.

Wanneer u een alarmnummer belt, kan het mobiele netwerk de AGPS-tech-
nologie te activeren in uw mobiele apparaat om de hulpverleners dan uw 
geschatte locatie te geven. AGPS heeft beperkingen en werkt mogelijk niet 
in uw regio. daarom:
• Vertel altijd aan de hulpdienst responder uw locatie duidelijk en kort.
• Blijf aan de lijn voor zo lang als de hulpdienst responder u instrueert.

Privacy & Data Security Danew begrijpt dat privacy en beveiliging van ge-
gevens  belangrijk is voor iedereen. Omdat sommige functies van uw mobiele 
apparaat uw privacy of de beveiliging van gegevens kunnen beinvloeden, 
volgt u de volgende aanbevelingen om de bescherming van uw informatie 
te verbeteren:

Locatiediensten

Noodoproepen

Privacy & Data Security
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• Monitor toegang: Houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter 
waar anderen er toegang toe hebben. Gebruik de lock functies van uw appa-
raat , voor zover beschikbaar.
• Houd de software up-to-date: Als Danew of een software / leverancier van 
de toepassing u een patch of software oplossing voor uw mobiele apparaat 
aanbied voor  de veiligheid van het apparaat, installeer het zo spoedig mo-
gelijk.
• Beveilig persoonlijke informatie: Uw mobiele telefoon kan persoonlijke 
informatie op te slaan op verschillende locaties, met inbegrip van een SIM-
kaart, geheugenkaart en het telefoongeheugen. Wees er zeker van alles te 
verwijderen zoals alle persoonlijke gegevens  voordat u recycled, terugkeer, 
of weg te geven uw apparaat. U kunt ook back-up van uw persoonlijke ge-
gevens over te dragen aan een nieuw apparaat.
Opmerking: Voor informatie over hoe u back-up of wissen van gegevens van 
uw mobiele apparaat naar www.Danew.com/support
• Online rekeningen: Sommige mobiele apparaten te voorzien van een Dan-
ew online account. Ga naar uw account voor informatie over hoe u het ac-
count te beheren, en hoe u beveiligingsfuncties te gebruiken, zoals remote 
wipe en locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
• Toepassingen en updates: Kies uw apps en updates zorgvuldig en in-
stalleer uit alleen vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed op 
de prestaties van uw mobiele telefoon en / of toegang hebben tot persoon-
lijke informatie, waaronder accountgegevens, gespreksgegevens, locatiege-
gevens en netwerkbronnen.
• Draadloos: voor mobiele apparaten met Wi-Fi functies, alleen verbinding 
maken met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Ook bij het gebruik van het appa-
raat als een hotspot (indien beschikbaar), gebruik maken van netwerkbev-
eiliging. Deze voorzorgsmaatregelen helpen onbevoegde toegang tot het 
apparaat te voorkomen.

Mobiele telefoons en gadgets
Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals  headsets en 
batterijen, laders) nooit weg met het huisvuil. Waarschuwing: Gooi nooit 
batterijen, of  een mobiel apparaat, in het vuur, want ze kunnen exploderen. 
Mobiele apparaten of elektrische accessoires dienen te worden vernietigd 
in overeenstemming met de nationale inzamelings- en recyclingsystemen

Verwijdering & Recycling
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beheerd door uw lokale of regionale overheid. Of, kunt u ongewenste Danew 
mobiele apparaten en elektrische accessoires ook inleveren bij een Danew 
Approved Service Center in uw regio
.
Dit product is RoHS-compliant.

Verpakking van een product en handleidingen moet worden afgevoerd in 
overeenstemming met de nationale inzamel en recycle regels. Neem contact 
op met uw regionale overheden voor meer details.

Voor firmware-updates kunt u terecht op onze website www.danew.com 
en Ondersteuning en Drivers en handleidingen sectie. Bezoek de website 
www.danew.com het product registratie sectie.

Voor de klantenservice vragen, moet u eerst contact opnemen met de 
technische ondersteuning om een Return Merchandise Authorization 
RMA-nummer te krijgen. Retourzendingen zonder RMA-nummer eerder 
verkregen worden niet geaccepteerd. Danew behoudt zich het recht om 
te controleren of het apparaat defect niet het gevolg is van ondeskundig 
gebruik of manipulatie door de gebruiker.

TECHNISCHE HULP

0899 782 278 (Frankrijk),
Onze technische support team zal uw vragen beantwoorden op:

- Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 
18u

- Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17 uur

Verpakking & Product Gidsen

Support & garantie *

* Product met 1 jaar garantie en accessoires met 1 maand garantie vanaf de 
aankoopdatum.
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1. Gelieve eerst de online klantenservice afdeling van Danew de consument 
website te bekijken voorafgaand aan het aanvragen van service onder de 
garantie.
2. Indien het product nog steeds niet naar behoren werkt na gebruik van 
deze middelen, zoek  dan de contactgegevens en locatiesop de Danew web-
site.
3. Om garantieservice te verkrijgen, zoals toegestaan door de toepasselijke 
wetgeving, bent u verplicht om onder meer: (a) een kopie van uw ontvang-
stbewijs, factuur van de verkoop of een andere vergelijkbare bewijs van 
aankoop; (B) een schriftelijke beschrijving van het probleem; (C) de naam van 
uw serviceprovider, indien van toepassing; (D) uw adres en telefoonnummer. 
In het geval dat het product niet gedekt door de Danew beperkte garantie,

Wat zullen we doen als je een claim maakt onder deze 
Beperkte garantie?
Als u een geldige claim heeft onder deze Beperkte Garantie, zal Danew , 
naar eigen discretie, ofwel (1) het product repareren met behulp van nieu-
we, gebruikte of gereviseerde vervangingsonderdelen; of (2) het product 
vervangen door een nieuw of ‘als nieuw’ gereviseerde product dat hetzelfde 
of vergelijkbaar is met het Product; of(3) de aankoopprijs terugbetalen. Gere-
pareerd of vervangen producten zal worden geretourneerd in hun oorspron-
kelijke fabrieksinstellingen, plus eventuele software-updates, die het gebruik 
en / of de compatibiliteit met toepassingen van derden kunnen beïnvloeden 
(waarvoor Danew is niet aansprakelijk). Elke terugbetaald of vervangen prod-
uct wordt eigendom van Danew. Om service onder deze beperkte garantie, 
te krijgen moet de claim worden ingediend in het land waar het product 
word verkocht; anders worden reparatiediensten beperkt tot de in het land 
zijnde opties waar de dienst wordt gevraagd.

Wat is niet gedekt?
Deze beperkte garantie dekt het volgende niet, tenzij als gevolg van 
defect in materialen of vakmanschap: (a) Normale slijtage als gevolg 
van de normale veroudering van het product, met inbegrip van loop 
van tijd, zoals batterijen, lens liners, of beschermende coatings.

Het verkrijgen van service of andere infor-
matie
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(B) cosmetische schade, met inbegrip van krassen, deuken en scheuren 
tot de Producten.(C) Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-Danew 
branded of goedgekeurde producten, accessoires of software. (D) Schade 
veroorzaakt buiten de redelijke controle van Danew, met inbegrip van schade 
als gevolg van (i) een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik; (Ii) de exploitatie 
van een Product buiten het toegestane of bestemde gebruik, zoals om-
schreven in de Handleiding Products ‘, Quick Start Guide, online tutorials, en 
andere documentatie die aan u, inclusief het gebruik van de producten voor 
commerciële doeleinden; (Iii) onjuiste zorg en behandeling (bijvoorbeeld het 
onderwerpen van het product aan extreme temperaturen), mishandeling of 
verwaarlozing (bijvoorbeeld gebroken of verbogen connectoren, havens, of 
SIM / SD card slots); schade effect (bijv. het laten vallen van het product); 
(Iv) contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, ongewoon 
zware transpiratie of ander vocht; zand, voedsel, vuil of vergelijkbare stoffen 
(met uitzondering van producten aangeboden als resistent tegen dergelijke 
stoffen), maar alleen voor zover de schade niet veroorzaakt door onjuist 
vastzetten beschermingselementen de telefoon (bijvoorbeeld een afdicht-
ing goed sluiten) of dergelijke beschermende elementen beschadigd zijn 
of ontbreken (bijvoorbeeld een gebarsten achterkant), of het onderwerpen 
van een Product aan omstandigheden buiten de aangegeven specificaties of 
beperkingen (bijvoorbeeld IPx7, 30 minuten in 1 meter van zoet water); of 
(v) overstroming, brand, aardbeving, tornado of andere daden van God niet 
binnen redelijke controle Danew’s.(E Onbevoegd service. Defecten of schade 
als gevolg van andere dan Danew of Danew iemand geautoriseerde service 
center onderhoud, testen, aanpassen, installeren, onderhouden, wijzigen 
of knoeien met de Producten.(F) Producten die op enigerlei wijze zijn ge-
wijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Danew, met in-
begrip van producten (i) met serienummers of andere fabrikant codes die 
zijn verwijderd, gewijzigd of uitgewist; (Ii) met verkeerde of gedupliceerde 
serienummers; (Iii) met verbroken zegels of andere bewijzen van geknoei; 
of (iv) die zijn aangepast om te veranderen functionaliteit of vermogen, of 
het bewijs van pogingen om hen aan te passen te tonen.• Waarschuwing 
voor het ontgrendelen van de bootloader of wijzigen VAN EEN PRODUCT 
BESTURINGSSYSTEEMSOFTWARE: WIJZIGING VAN EEN PRODUCT bestur-
ingssysteem, waaronder het ontgrendelen van de bootloader,of LOPENDE 
elk besturingssysteem SOFTWARE ANDERE DAN DE ERKENDE VERSIONS UIT-
GEGEVEN DOOR Danew en haar partners kan blijvend letsel aan uw product 
en is niet gedekt tenzij anders vermeld door DANEW BE
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• BELANGRIJK: Het is verboden om dit product te gebruiken als het niet 
langer voldoet aan DE REGERING bevoegdheden die de release GOEDGEKE-
URD. Daarom moet u niets wijzigingen aan het product dat invloed heeft 
op de, modulatie, transmissie-eigenschappen, waaronder elektriciteitscen-
trales, operationele en bandbreedten, SAR-niveaus, duty-cycle, vormen van 
doorgifte en de beoogde WIJZE VAN HET PRODUCT.
(G) Defecten, schade of het falen van het product toe te schrijven aan een 
derde partij communicatiedienst of netwerk dat u zich abonneren op of ge-
bruikt met het product.(H) Software, hetzij ingebed , gedownload of samen 
met de werken Producten.
• VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, Danew 
WIJST ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF, ZONDER BE-
PERKING, GARANTIES van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald 
doel, INBREUK, ALLE GARANTIES TEGEN VERBORGEN GEBREKEN, EN Danew 
GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF SOFTWARE onder 
deze Beperkte GARANTIE UW EISEN,  zal ONTMOETEN in combinatie met 
hardware of software TOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, ONON-
DERBROKEN, FOUTLOOS, of zonder risico voor, of verlies van INFORMATIE 
, gegevens, software of applicaties, daarin gesteld, OF DAT FOUTEN IN DE 
PRODUCTEN OF SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD. WANNEER DEZE 
WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE NIET KAN WORDEN AFGEWEZEN, 
DAN VOOR ZOVER DOOR DE WET, ALLE DERGELIJKE GARANTIES WORDEN 
IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE HIERIN EN 
HET VERHAAL VAN reparatie, vervanging of terugbetaling zo BEPAALD DOOR 
Danew IN EIGEN GOEDDUNKEN ZAL DE EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE CON-
SUMENT. GEEN mondelinge of schriftelijke verklaringen DOOR Danew OF 
ENIGE ANDERE VERKOPER, reseller of distributeur van de producten, waar-
onder medewerkers en de verwekkers daarvan, ZAL ENIGE EXTRA GARAN-
TIEVERPLICHTINGEN, op grotere schaal, of anderszins veranderen OP ENIGE 
WIJZE DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE.
• VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, 
Danew WIJST ELKE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, 
ONRECHTMATIGE ONDER ANDERE JURIDISCHE THEORIE (INCLUSIEF NAL-
ATIGHEID), VOOR SCHADE DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN, 
OF VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE , BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN 
ENIGE SOORT, OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST; VERLIES VAN ZAKEN; 
ZAKELIJKE ONDERBREKING;
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VERLIES VAN KANS; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; VER-
LIES VAN, SCHADE AAN, of beschadiging van informatie, gegevens, software 
of toepassingen (met inbegrip van kosten verbonden aan HERSTEL, PRO-
GRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN INFORMATIE, gegevens, software 
of toepassingen OPGESLAGEN OP OF GEBRUIKT MET Danew PRODUCTEN, 
OF NIET de vertrouwelijkheid van alle HANDHAVEN informatie of gegevens 
op de producten); OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF 
IN VERBAND MET HET VERMOGEN OF HET NIET KUNNEN aangeboden pro-
ducten of diensten ONDER DEZE GARANTIE TE GEBRUIKEN. Door een claim 
onder deze GARANTIE U erkent dat u begrijpt dat.
• SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES de beperken of sluiten het uit van 
incidentele of gevolgschade, of de uitsluiting of beperking VAN DE DUUR 
VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN 
SCHADEVERGOEDING VOOR PERSOONLIJK letsel veroorzaakt door nalatig-
heid, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN toestaan   of UITSLUITINGEN 
MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE 
WETTELIJKE RECHTEN EN U KAN OOK ANDERE RECHTEN  VAN STAAT OF JU-
RISDICTIE TOESTAAN.

Mijn product moet worden gerepareerd, wat moet ik 
doen?
1. Voordat u uw Product een diagnosticeerd of te herstelt, dan kunt u een 
backup van alle software, applicaties en andere gegevens, zoals contacten, 
foto’s, muziek, games maken, die tijdens het herstelproces worden gewist en 
niet opnieuw worden geïnstalleerd door Danew en Danew is niet aansprake-
lijk voordat.
2. Geef je mening over de online Danew customer support website www.
Danew.com voor informatie over probleemoplossing.
3. Indien het product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u de 
instructies voor het oplossen van problemen voorgesteld op deze website 
heeft gevolgd, kunt u contact opnemen met Danew via de contactgegevens  
op de customer support pagina van www.Danew.com.
4. Als uw product wordt gedekt door deze beperkte garantie, kan u gevraagd 
worden om soft-update te downloaden. U bent verantwoordelijk voor een 
derde partij data kosten die gemaakt worden bij het verkrijgen van de down-
loads. Voordat we verder ondersteuning kan bieden in het kader van deze be-
perkte garantie dient u eerst te voldoen aan de garantie processen hierboven 
beschreven, en eventuele reparaties instructies van Danew.
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SAR
Uw mobiele apparaat ONTMOET FCC en IC grenzen voor blootstelling aan 
radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen dat 
de grenzen voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromag-
netische velden) door de Federal Communications Commission (FCC) en In-
dustry Canada (IC) niet te overschrijden. Deze beperkingen hebben een grote 
veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen 
waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De radiogolven richtlijnen voor blootstelling gebruik maken van een 
maateenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate, of SAR. De 
SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W / kg. Bij tests voor SAR worden 
de standaardposities gebruikt, waarbij het toestel op het hoogste gecer-
tificeerde vermogen in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-
waarden onder de FCC en IC-richtlijnen voor uw apparaat model zijn hier-
onder vermeld::

Tijdens het gebruik van uw apparaat zijn de werkelijke SAR-waarden  meestal 
ver beneden de waarden vermeld. Dit is omdat, ten behoeve van de effi-
ciëntie van het systeem en om storingen op het netwerk te minimaliseren, de 
operationele kracht van uw mobiele apparaat wordt automatisch verlaagd 
wanneer vol vermogen niet nodig is voor de oproep. Hoe lager het vermogen 
van het apparaat, hoe lager de SAR-waarde.

Als u geïnteresseerd bent in uw RF-blootstelling verder te verminderen zijn 
dan kunt u eenvoudig doen door het beperken van uw gebruik of gewoon 
met behulp van een hands-free kit om het apparaat uit de buurt van het 
hoofd en lichaam te houden.

Hoogste SAR-waarden voor dit apparaat

Head SAR        0,201  W/kg

Body SAR        1,756  W/kg



Copyright en handelsmerken

Bepaalde functies, services en toepassingen zijn afhankelijk van het netwerk 
en zijn mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden; aanvullende voorwaarden 
en / of kosten kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw provider 
voor meer informatie.
Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de in-
formatie in deze gids , zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare in-
formatie en wordt verondersteld juist te zijn op het moment dat het gedrukt 
wordt. Danew behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te 
wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Note: De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts voorbeelden.

Android, Google en andere handelsmerken zijn eigendom van Google Inc.
De Android-robot is gereproduceerd of gewijzigd ten opzichte van werk  en is 
gedeeld met Google en word gebruikt volgens de voorwaarden van de Crea-
tive Commons Attribution 3.0 licentie beschreven. Alle andere producten of 
dienst namen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
© 2016 DN Electronics. All rights reserved.
WAARSCHUWING: Danew is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of modi-
ficaties aan deze zender/ontvanger.






