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1. Inleiding 
 
Gefeliciteerd! U heeft een prima keuze gemaakt met 
de Wolfgang AT-AS40SE. 
 
Een Android 4.0 telefoon met vele extra’s. 
 
U kunt naast uw huidige Simkaart een 2e Simkaart 
plaatsen zodat u bijvoorbeeld voordelig kunt bellen, 
sms’en en internetten in het buitenland.  
 
Het 4.0” WVGA Touch screen geeft u de mogelijkheid 
om te genieten van foto’s, films en de duizenden 
applicaties en spelletjes die te downloaden zijn via 
de Play Store van Google. 
 
Door het gebruik van moderne draadloze techniek 
bent u overal online. Dit kan door de geavanceerde 
3G technologie of gewoon thuis via het Wi-Fi 
netwerk. 
 
Bij uw telefoon krijgt u een gratis headset. Behalve 
dat u hiermee handsfree kunt bellen is deze headset 
geschikt voor de weergave van muziek en films.  
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Belangrijkste eigenschappen op een rijtje: 

 4.0” WVGA (800x480) Touch screen 

 Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

 GSM 900/1800/1900MHz 

 WCDMA 2100 MHz 

 3G Internet (Alleen Sim 1) 

 Dual-Sim / Dual-Standby / One-Talk 

 Internet/MMS/SMS 

 5 Megapixel AF camera  

 0,3 Megapixel FF Front camera 

 GPS / A-GPS 

 1280x720P HD Video-opname 

 Media speler  

 Memo recorder 

 FM-radio 

 Wi-Fi b/g/n 

 Draagbare hotspot functie (tethering) 

 4GByte Geheugen / ca.1,5-2Gb vrij 

 512Mbyte Werkgeheugen 

 1GHz Dual Core Cortex A9 Processor 

 Bluetooth 2.1 + EDR 

 Toegang tot duizenden apps via de Play Store® 
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2. Verklaring over inhoud en 

eigendom 
 
Auteursrecht © 2008 Ambiance Technology B.V. Alle 
rechten voorbehouden. 
De gehele inhoud van deze documentatie is 
auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van 
reproductie, overdracht, distributie of opslag van de 
inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk is, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
AT-Telecom, verboden. 
AT-Telecom en het logo “AT” zijn geregistreerde 
handelsmerken van Ambiance Technology B.V. en 
zijn beschermd door de wetten die hierop van 
toepassing zijn. Andere product– en bedrijfsnamen 
die hierin als zodanig worden aangemerkt zijn 
handelsmerken of handelsnamen van de 
desbetreffende eigenaren. 
Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van 
Bluetooth SIC, Inc. 
JAVA is een geregistreerd handelsmerk van Sun 
Microsystems, Inc. 
AT-Telecom heeft de inhoud van deze documentatie 
gecontroleerd op juistheid, maar zij kan nog steeds 
fouten bevatten of onvolledig zijn. 
AT-Telecom behoudt het recht alle producten 
beschreven in dit document te modificeren of te 
verbeteren en deze documentatie te herzien zonder 
voorafgaande kennisgeving. 
Deze documentatie is verstrekt als een 
gebruikshandleiding voor uitsluitend AT-Telecom 
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mobiele telefoons en bevat geen enkele uitleg 
betreffende hardware– en softwareconfiguraties van 
de producten beschreven in dit document. De 
beschikbaarheid van specifieke producten of 
uitbreidingen kan per regio variëren. U kunt voor 
informatie hierover terecht bij de dichtstbijzijnde 
AT-Telecom dealer of bij uw provider. 
Enkele functies waarnaar dit document verwijst 
kunnen netwerkservices zijn en vereisen 
ondersteuning van uw netwerk- of serviceprovider. 
Wij vragen u voor meer informatie contact met één 
van hen op te nemen. Dit apparaat kan onderdelen, 
technologie of software bevatten waarop 
uitvoerbepalingen en wetten van bepaalde landen 
van toepassing zijn. Export, tegenstrijdig met de wet, 
is verboden. 
 
Leest u a.u.b. eerst de hoofdstukken “Voor uw 
veiligheid” en “Voorzorgsmaatregelen” zorgvuldig 
door voordat u dit apparaat gebruikt. 
 

Dit symbool geeft aan dat het toestel 
beantwoordt aan de Europese 
richtlijnen betreffende veiligheid en 
elektrische interferentie. 
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Instructies voor uw veiligheid en het 
gebruik: 

 

VERKEERSVEILIGHEID 
Volg de lokale wetgeving. 
Houd uw handen te allen 
tijde vrij om het voertuig 
tijdens het rijden te 
besturen. Uw eerste 
aandachtspunt dient 
verkeersveiligheid te 
zijn. 

 

ALARMNUMMERS 
Zorg ervoor dat de 
telefoon ingeschakeld 
en operationeel is. Toets 
het alarmnummer in en 
druk op de zendtoets. 
Geef uw locatie op. 
Beëindig het gesprek 
niet zonder 
toestemming. 
 

 

INTERFERENTIE 
Alle draadloze 
apparatuur kan gevoelig 
zijn voor 
elektromagnetische 
storingen die de prestatie 
kunnen beïnvloeden. 
 

 

UITSCHAKELEN IN 
ZIEKENHUIZEN 
Schakel uw telefoon uit 
in de buurt van 
medische apparatuur. 

  

SOS
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UITBREIDINGEN EN 
BATTERIJEN 
Gebruik uitsluitend 
goedgekeurde 
uitbreidingen en 
batterijen. Sluit geen 
incompatibele producten 
aan. 
 

 

UITSCHAKELEN IN 
VLIEGTUIGEN 
Draadloze apparatuur 
kan elektromagnetische 
storing in vliegtuigen 
veroorzaken. 

 

AANSLUITEN OP 
ANDERE APPARATUUR 
Lees voordat u een 
verbinding maakt met 
enig ander apparaat 
eerst deze 
gebruikershandleiding of 
het mogelijk is 

 

BESCHERM HET 
MILIEU 
Werp batterijen niet in 
vuur of het bij het 
huishoudelijk afval. Volg 
regelgevingen 
betreffende hergebruik 
van batterijen op. 

 

BACK-UP KOPIEËN  
Vergeet geen kopieën of 
een geschreven notitie te 
maken van alle 
belangrijke informatie, 
zoals wachtwoord(en) of 
parameters van netwerk 
providers. 

 

BESCHERM KINDEREN 
Bewaar geen enkel klein 
onderdeel van het 
apparaat, zoals een 
geheugenkaart, binnen 
het bereik van kinderen. 

P  
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Lees voordat u het toestel in gebruik neemt alle veiligheids- en 
werkingsinstructies goed door. 
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u hem achteraf 
gemakkelijk kunt raadplegen. 
Volg de waarschuwingen die vermeld zijn in deze handleiding 
nauwlettend op. Volg alle instructies over het gebruik en de 
werking ervan nauwgezet op. 
Koppel het toestel vóór u het schoonmaakt los van het stroomnet. 
Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of producten in 
aerosol. Maak het toestel schoon met een licht vochtige doek. 
Gebruik het toestel niet in de buurt van water, bij een badkuip, 
wastafel, of gootsteen, in een vochtige kelder of in de nabijheid 
van een zwembad. 
Volg voor het monteren van de batterij, Simkaart en accessoires 
de instructies van de fabrikant op en gebruik alleen accessoires 
die door de fabrikant worden aanbevolen. 
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3. Uw Wolfgang Smartphone 
 
Klaarmaken voor gebruik: 

Voordat u begint dient u er zeker van te zijn dat de 
telefoon is uitgeschakeld en de oplader niet is 
aangesloten. 
 

1. Open de achterzijde: 
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2. Plaats de SIM kaart en evt. uw Micro SD 
kaart: 
Bij deze telefoon zijn géén Sim en Sd kaarten meegeleverd. 

 

Let op: de eerste Simkaart (bovenste)dient met de chip (koperen 
plaatje) naar de onderzijde en met het schuine hoekje rechts 
zichtbaar geplaatst te worden. De tweede Simkaart dient met de 
chip naar boven en met het hoekje naar links  geplaatst te worden. 
De SD kaart wordt links van de Simkaarten geplaatst met de 
contacten naar het toestel toe. (zie onderste figuur)  
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3. Plaats de batterij: 
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4. Plaats de achterkant terug op uw  
telefoon, waarbij u eerst de bovenzijde 
dient te plaatsen alvorens u de deksel 
sluit door op de onderzijde te drukken. 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: Het veelvoudig verwijderen en plaatsen van de 
achterkant kan ervoor zorgen dat deze niet goed meer 
sluit.  
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Wat zit op en aan uw toestel: 

Vooraanzicht:                         1                                 

 
 
 
 
 
  

2 

3              

 

1. Headset/Aan-Uit knop 
2. Volume knop 
3. Micro-USB poort  
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Gebruik van knoppen: 

1 Aan/uit knop: Gebruik de aan/uit knop 
om de telefoon in of uit te schakelen. Als de telefoon 
aan staat en u drukt kort op de knop zal het scherm 
uit zichzelf in de in/uit stand-by gaan. Als u hem 
ingedrukt houdt, komt er een snel keuzemenu om 
het toestel; uitschakelen vliegtuigmode/ stil/ trillen 
/geluid, in te schakelen. 
 
2 Volume knop: Met deze knop bepaalt u 
de verschillende volumes in de telefoon. U kunt 
bijvoorbeeld het belvolume verhogen. Of wanneer u 
muziek luistert, de muziek etc.  
 

 Thuis knop: Door op deze knop te 
drukken keert u altijd terug naar het beginscherm. 
Wanneer u deze knop ingedrukt houdt, zullen uw 
recent geopende app’s tevoorschijn komen om snel 
te kunnen wisselen. 
 

 Menu knop: Afhankelijk van waar u zich 
in de telefoon bevindt, worden met deze knop de 
extra functies zichtbaar.  
 

 Terug Knop: Hiermee keert u terug naar 
het vorige scherm. 
 

 Zoek Knop: hiermee kunt u zoeken naar 
bijvoorbeeld een bericht in uw email box. 
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4. Beginnen 
Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt 
wordt u een aantal vragen gesteld om het toestel  
naar uw wensen te configureren: 
Stap1: Kies hier de taal die u wilt gebruiken. 

 
Stap 2: Maak hier connectie met een draadloos 
netwerk. Dit is nodig om u straks te kunnen 
aanmelden. Indien u dit nu nog niet kunt, klikt u dan 
op overslaan., 
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Stap 3: Stel hier de tijd en datum in. Indien uw 
provider het ondersteunt kunt u ook voor 
Automatisch kiezen. 

 
 
Stap 4: Stel hier uw Google account in. Mocht u nog 
geen account hebben dan kunt u er hier één 
aanmaken. 
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Stap 5: Hier kunt u bepalen of Google uw locatie mag 
gebruiken voor verschillende doeleinden. Lees de 
voorwaarden goed door voordat u het accepteert. 

  
 
Stap 6: Voer hier uw naam in zodat deze in 
verschillende applicaties gebruikt kan worden. 

 
Stap 7: De algemene voorwaarden accepteren. Druk 
op Meer informatie om de gehele voorwaarden door 
te lezen voordat u op Volgende drukt. 
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Stap 8: Klik hier op Voltooien als u alles naar wens 
heeft ingesteld. 

 
Stap 9: Android zal u nu snel laten zien hoe u de 
telefoon gebruikt. Veel plezier! 
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Het scherm ontgrendelen: 

Beweeg de cirkel naar het geopende slotje om uw 
telefoon te ontgrendelen. 
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Het beginscherm: 

Als u in het beginscherm op een lege plek uw vinger 
op het scherm gedrukt houdt, kunt u uw achtergrond 
wijzigen. 
Als u een icoontje lang ingedrukt houdt, kunt u deze 
verplaatsen of boven in het scherm verwijderen. 

 

Door op de te drukken komt u in het Hoofdmenu. 
Als u hier lang op een icoontje drukt, kunt u hem in 
het beginscherm plaatsen. 
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4. Instellingen  
Door in het hoofdmenu op Instellingen  te 
drukken verschijnt het onderstaande menu: 
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Draadloos en Netwerken 

Onder draadloos en netwerken heeft u de volgende 
opties: 
 
SIM-beheer: Onder SIM-beheer kunt u bepalen 
welke Simkaarten er geactiveerd zijn en welke niet. 
Daarnaast kunt u bepalen welke Simkaart u voor 
welke functie wilt gebruiken. 
Wi-Fi: Direct naast Wi-Fi kunt u Wi-Fi in- of 
uitschakelen. Als u op Wi-Fi drukt krijgt u de 
mogelijkheid om een netwerk te selecteren en, 
mocht dat vereist zijn, een wachtwoord in te voeren. 
Bluetooth: Direct naast Bluetooth kunt u bluetooth 
in- en uitschakelen. Als u op Bluetooth drukt, krijgt u 
de mogelijkheid om uw toestel aan een ander 
apparaat te koppelen, te pairen, of op te zoeken. 
Door op de menu knop te drukken krijgt u 
geavanceerde opties tot uw beschikking. 
Gegevensgebruik*: Onder deze optie kunt u zien 
hoeveel MegaByte u heeft gebruikt. Hier kunt u ook 
een limiet aangeven zodat u een waarschuwing krijgt 
als u uw maximum heeft bereikt. 
 

*LET OP: Het kan zijn dat u meer verbruikt dan 
deze applicatie aangeeft. Deze functie is dan ook 
alleen indicatief. 
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Meer: Via de optie Meer kunt u uw vliegtuigmodus 
inschakelen. Hierdoor worden alle draadloze 
stralingen uitgeschakeld. Daarnaast kunt u o.a. VPN 
en Tethering gebruiken vanuit dit menu. 
 
Onder het menu Meer vindt u ook Mobiele 
netwerken. Hier kunt u de instellingen van het 
mobiele internet van uw provider instellen. Neem 
hiervoor contact op met uw provider. 
 
Apparaat 

Onder apparaat vindt u de volgende opties: 
 
Audioprofielen: Onder deze optie kunt u een 
audioprofiel inschakelen of aanpassen. Om een 
profiel in te schakelen drukt u op het rondje achter 
de naam. Om een profiel aan te passen drukt u op de 
naam. U kunt dan o.a. uw beltoon en het volume 
hiervan aanpassen.  
Beeldscherm: Hier kunt u de o.a. de helderheid 
aanpassen. Daarnaast kunt u hier bepalen wanneer 
de telefoon in slaapstand gaat en of het scherm 
meedraait met de telefoon. 
Opslagruimte: Hier kunt u zien hoeveel ruimte u 
nog heeft op uw telefoon en Micro SD kaart. 
Daarnaast kunt u hier zien wat het meeste geheugen 
gebruikt. 
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Accu: Deze functie geeft een indicatie van wat de 
meeste stroom gebruikt. Hierdoor kunt u het gebruik 
aanpassen aan een langere stand-by tijd. 
Toepassingen: Via deze functie kunt u zien welke 
applicaties u heeft geïnstalleerd en deze, indien 
gewenst, verwijderen. Daarnaast kunt u door op de 
SD-Kaart te drukken applicaties van uw telefoon 
naar uw SD-Kaart kopiëren. 
 
Personal (persoonlijk) 

Hier vindt u de volgende opties: 
 
Accounts & Synchroniseren: Hier kunt u de 
accounts zien die aan uw telefoon zijn verbonden en 
bepalen of deze gesynchroniseerd blijven met uw 
telefoon. 
 

LET OP: Synchronisatie maakt gebruik van het 
internet; hier kunnen afhankelijk van uw provider 
kosten aan verbonden zijn. 

 
Locatiediensten: Hier kunt u de instellingen van de 
GPS instellen. 
 

LET OP: GPS EPO en A-GPS maken gebruik van het 
internet hier kunnen afhankelijk van uw provider 
kosten aan verbonden zijn. 
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Beveiliging: Hier kunt u de beveiligingsopties 
inschakelen. 
Schermbeveiliging: Hier kunt u kiezen hoe u uw 
telefoon wilt ontgrendelen nadat het scherm is 
uitgegaan. 
Info Eigenaar: Door hier uw gegevens in te voeren 
kan iemand die uw telefoon heeft gevonden u 
terugvinden. 
Telefoon coderen: Hierdoor wordt uw telefoon met 
een pincode beschermd. 
Simkaart vergrendeling instellen: Hier kunt u de 
pincode van uw SimKaart veranderen of 
in/uitschakelen. 
Taal en invoer: Hier kunt u kiezen welke taal u voor 
uw telefoon wilt gebruiken. Onder toetsenbord en 
invoermethodes kunt u de taal kiezen waarin u wilt 
typen. 
Back-up en terugzetten*: Hier kunt u uw back-up 
instellingen instellen. Daarnaast kunt u hier de 
telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. 
 

*LET OP: Door uw telefoon terug te zetten naar de 
fabrieksinstellingen raakt u alle gegevens op het 
toestel kwijt! 

 
Systeem 

Hier kunt u o.a. de datum en tijd en schema aan/uit 
instellen. Hierdoor kunt u uw telefoon instellen om 
zichzelf in en uit te schakelen, bijvoorbeeld tijdens 
uw slaap. 
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5. Applicaties 
Uw telefoon is voorzien van een aantal standaard 
applicaties ook wel apps genoemd. In dit hoofdstuk 
gaan we bij de basis apps langs. 
 

Telefoon app  

Links onder in uw beginscherm vindt u het telefoon 
icoontje. Door hier op te drukken komt u in de 
telefoon app waarmee u kunt bellen. 

In dit scherm kunt u het 
nummer invoeren wat u 
wilt bellen. 
 
Door op het klokje te 
drukken ziet u de 
gespreksgeschiedenis. 
 
Door op het poppetje te 
drukken ziet u alle 
contactpersonen met 
telefoonnummer. 
 
Tip: Als u een nummer 

begint in te voeren komen de nummers die in uw 
telefoonboek staan en met dezelfde cijfers beginnen 
boven in uw scherm te staan. U kunt ook een naam 
typen bijvoorbeeld: 526 voor JAN. 
Door in de telefoon app de statusbalk naar beneden 
te trekken kunt u kiezen met welke sim u standaard 
belt: 
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Camera  

Door op de camera te drukken begint u de camera 
app: 

Door op de blauwe knop 
te drukken neemt u een 
foto. 
 
Rechts van de foto ziet u 
de laatst gemaakte foto. 
Door hier op te drukken 
kunt u deze bekijken en 
evt. delen met anderen. 
 
Rechts van de inzoom lijn 
ziet u een cameraatje. 
Hier kunt u mee wisselen 
tussen de voor en achter 
camera. 

 
Door op de lijntjes te drukken kunt u uw camera app 
aan uw eisen instellen. Boven de lijntjes ziet u 
hoeveel foto’s u nog kunt maken. 
 
Links van de blauwe knop vindt u de keuze tussen: 
Film Camera, Foto Camera en Panorama Camera. 
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Berichten  

Als u op het berichten icoontje drukt komt u in het 
berichten menu: 

Door links onder op het 
berichten icoontje te 
drukken begint u een 
nieuwe conversatie. 
 
U kunt ook in uw 
berichten zoeken door op 
het vergrootglas te 
drukken. 
 
Als u al een conversatie 
heeft gestart zal deze in 
dit scherm verschijnen. 
Tip: Android maakt geen 
gebruik van losse 

berichten, alle berichten worden als een gesprek 
weergegeven. U ziet dus ook wat er al besproken is. 
Om een conversatie te verwijderen houdt u het 
gesprek vast en drukt u onder in het scherm op de 
prullenbak. 
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Bericht schrijven 

Als u een bericht 
begint te schrijven 
verschijnt het 
toetsenbord in het 
venster: 
U kunt op de 
bovenste regel een 
nummer invoeren. 
Wilt u één of 
meerdere contacten 
invoeren, druk dan 
op het gezichtje links 
van de regel. 
 
 
 
 

Om een bericht te typen drukt u op de onderste 
regel. Door op de grote pijl te drukken verzendt u het 
bericht. 
Tip: Als u linksboven op de paperclip drukt kunt u 
foto’s, geluid en ander media meesturen. Hierdoor 
zal de sms veranderen in een MMS. Let er op dat hier 
extra kosten voor in rekening kunnen worden 
gebracht. Neem om dit te controleren contact op met 
uw provider. 
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Widgets 

Android 4.0 heeft een groot aanbod aan Widgets 
oftewel een een soort apps die op uw hoofdscherm 
geplaatst kunnen worden. Om een Widget te 

plaatsen drukt u op de  en vervolgens bovenin 
het hoofdmenu op Widgets. Door met uw vinger naar 
links en rechts te bewegen kunt u alle Widgets 
bekijken: 

Door een Widget naar 
keuze lang ingedrukt te 
houden kunt u hem naar 
het hoofdscherm slepen 
en bepalen waar deze 
komt te staan. 
 
In sommige gevallen 
hebben gedownloade 
apps ook een Widget. In 
dat geval komen deze 
ook onder dit menu te 
staan. 
 
Tip: Sommige Widgets 

hebben de mogelijkheid vergroot of verkleind te 
worden. Houd hiervoor de Widget op het 
hoofscherm even vast; daarna zullen er vier 
vierkantjes verschijnen waarmee u de grootte van de 
Widget kunt aanpassen. 
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6. Overige informatie 
 
Gebruik van accessoires  

Opmerkingen bij het gebruik:  
 
Bij gebruik van uw USB-poort altijd uw USB-toestel 
stoppen op de computer voordat u de USB-kabel 
verwijdert, u loopt anders de kans de informatie te 
beschadigen. 
 
Laat nooit door Windows het geheugen van uw 
mobiele telefoon formatteren. U loopt de kans dat 
uw geheugen onherstelbaar wordt beschadigd (het 
betreft hier het interne geheugen van uw telefoon, 
niet uw geheugenkaart!). 
 
Ondersteuning van uw USB-poort:  
Windows Vista / 7.  
Voor andere besturingssystemen kan het gelden dat 
u alleen gebruik kunt maken van de USB poort als u 
beschikt over de juiste drivers voor deze mobiele 
telefoon. 
 
Tip: De USB-kabel is zowel voor het dataverkeer met 
uw PC geschikt als ook om uw mobiele telefoon op te 
laden als deze aangesloten is aan uw PC.   
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Gebruik van uw batterij: 
De oplaadduur van een nieuwe of geheel lege batterij 
kan tot wel 12 uur duren. Zorg dat uw toestel deze 
tijd aan de lader ligt en laad de batterij geheel op.  
 
Deze mobiele telefoon wordt met een originele 
batterij geleverd. Indien u een niet-originele batterij 
op deze mobiele telefoon gebruikt, is de kans 
aanwezig dat u uw mobiele telefoon onherstelbaar 
beschadigt. Neem bij een defecte batterij a.u.b. 
contact op met uw leverancier voor een vervangend 
exemplaar. Indien u de batterij verwijdert, laat deze 
dan niet rondslingeren maar berg deze op in de 
daarvoor bestemde plaats. 
 
Oplader: 
Plaats de lader alleen aan uw mobiele telefoon als 
deze ook daadwerkelijk in een stopcontact is 
geplaatst. Indien dit niet het geval is, loopt u de kans 
dat u uw mobiele telefoon onherstelbaar beschadigt.  
Gebruik de lader altijd in een droge omgeving. Houd 
de lader ver weg van vloeistoffen om beschadiging 
van uw lader te voorkomen. Kortsluiting kan leiden 
tot brand, persoonlijke verwondingen en zelfs 
explosiegevaar. 
Gebruik altijd de juiste lader bij uw mobiele telefoon. 
Hiermee voorkomt u dat uw mobiele telefoon defect 
raakt of kortsluiting kan veroorzaken.  
 
Headset: 
Een headset is een standaard accessoire bij dit 
product. 
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7. Problemen en Oplossingen 
Probleem Mogelijke oorzaken 
Toestel 
schakelt niet 
aan 

De batterij is niet opgeladen.. 
De batterij is niet goed 
geplaatst.  

SIM Fout 

-De Simkaart is niet schoon. 
Plaats de Simkaart opnieuw. 
-De Simkaart is beschadigd, 
vervang deze. 
(Hetzelfde voor SIM2). 

Slecht signaal 

Kijk of uw signaal indicator 
op uw scherm meer dan 2 
balkjes aangeeft. Indien dit 
niet het geval is, bevindt u 
zich in een gebied met slechte 
dekking of is er een defect 
aan uw toestel. (Hetzelfde 
voor SIM2). 

Niet mogelijk te 
bellen 

-De nummerweergave staat 
uit en uw provider laat 
anoniem bellen niet toe.  
-Er is een sterke storingsbron 
in de directe omgeving 
aanwezig.  
-U hebt een beperking in de 
instellingen gemaakt voor 
bellen. 
-U simkaart is nog niet 
geactiveerd door uw 
provider. 
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Batterij wil niet 
opladen 

-De batterij kan te leeg zijn en 
zal eerst voor langere tijd 
moeten worden opgeladen.  
-Batterij is defect. 
-Oplader en/of Usb Kabel zijn 
defect.  

Niet mogelijk 
om contact te 
maken met het 
netwerk 

-Slecht signaal van het 
netwerk of sterke storing in 
de buurt. 
-De Simkaart is niet goed 
geplaatst.  
-De Simkaart is beschadigd. 
Neem s.v.p. contact op met 
uw netwerk provider. 
-Toestel staat in Vliegmodus 
dwz Alle zend apparatuur 
wordt hierbij uitgeschakeld. 
Er staan een of twee 
vliegtuigsymbolen in de 
status balk naast de tijd. 

3G internet 
werkt niet 

-Controleer of gegevens 
verbinding aan staat.  
-Controleer of de APN 
instellingen goed staan 
ingesteld (website netwerk 
provider). 
Instellingen ->meer->Mobiele 
netwerken-> Acces Point 
Names. 
-Controleer of u Roaming aan 
heeft staan als u gebruik 
maakt van een MVNO 
provider 
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Kan de menu 
optie roaming 
niet vinden. 

Instellingen->Sim Beheer-
>Roaming. Hier moet u in 
geval van sommige MVNO 
aanbieders gegevens roaming 
aanzetten. 
Tevens kunt u hier de 
roaming waarschuwing 
uitzetten. 

Foto’s zijn te 
donker 

Controleer uw instellingen. 
De omgeving is te donker. 

Foto’s zijn 
bewogen 

-Neem altijd foto’s van een 
stilstaand object. 
-Zorg dat u de telefoon goed 
stil houdt. 
-De omgeving is te donker. 

Kan maar een 
gedeelte van de 
foto als 
achtergrond 
zien  

De foto kan te groot zijn. 
Voor een achtergrondplaatje 
is de beste afmeting 
960×800. Android laat u 
altijd kiezen welk deel van de 
foto u wilt gebruiken. 

Mijn nieuwe 
Flash kaart 
werkt niet of 
geeft een 
verkeerde 
capaciteit aan  

Zorg ervoor dat er een 
compatible kaart wordt 
gebruikt. Dit zijn Micro SD 
kaarten met een maximale 
grote van 32GB van het type 
SD of SDHC 
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Mijn micro SD-
Kaart wordt 
niet 
geaccepteerd of 
geeft een 
verkeerde 
capaciteit aan 

-Zorg ervoor dat er een 
compatible kaart wordt 
gebruikt. Niet groter dan 32 
Gigabyte. 
-Formatteer uw Flashkaart in 
de PC voordat u deze in de 
mobiele telefoon gebruikt. 
-Zorg ervoor dat u de 
flashkaart volgens de  
FAT(16)/FAT32 indeling 
formatteert! Geen NTFS! 

Accu is snel 
leeg 

Een smartphone is een 
grootverbruiker op gebied 
van energie. Het is dan ook 
sterk afhankelijk van het 
gebruik hoelang de lading 
meegaat. Bij gemiddeld 
gebruik is het dan ook 
gebruikelijk dat een 
smartphone aan het einde 
van de dag weer opgeladen 
dient te worden. 

Het ophalen 
van het adres 
boek via een 
Bluetooth 
CarKit werkt 
niet 

Zorg ervoor dat vlak nadat de 
Bluetooth koppeling tot stand 
is gekomen u ook de PBAP 
aanvraag accepteert en een 
vinkje zet bij ‘deze vraag niet 
meer stellen’. 
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GPS werkt niet 

-Controleer of de GPS is 
ingeschakeld. 
- Een warmte-werend 
voorruit,  
voorruitverwarming, 
hoogbouw of dichte 
bebossing kunnen de GPS 
functie verstoren of zelfs 
geheel blokkeren. 
- Probeer de GPS functie 
buiten op een open veld. Na 
ca. 5 minuten zou u een GPS 
fix moeten hebben. 

 

Afkortingen en Definities 

AF Auto Focus  

APN Access Point Name 

CB Cell Broadcast 

EDR Enhanced Data Rate 

EMS Enhanced Message Service 

FF Fixed Focus 

GPRS General Packet Radio Service 

GPS Global Positioning System 

GSM 
Global System for Mobile 
Communication 
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IMEI 
International Mobile Equipment 
Identity 

IPS In Plane Switching 

MMS Multimedia Message Service 

MVNO Mobile Virtual Network Operator 

PBAP Phone Book Access Profile 

PIN Personal Identity Number 

PUK Personal Unblocking Key 

SIM Subscriber Identity Module 

SMS Short Message Service 

WCDMA 
Wideband Code Division Multiple 
Access 
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Gebruik batterij 

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van batterij en 
oplader. 
 
De tijd dat u zonder opladen met het toestel kunt 
werken hangt af van het gebruikte netwerk, de 
telefooninstellingen en mede de omstandigheden 
van uw telefoon. Voor een Li-Ion batterij van 
1500mAh is de gesprekstijd meer dan  2 – 4 uur, 
terwijl de stand-by tijd ongeveer 24 - 72 uur is. 
 
Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld is en niet 
aangesloten op een batterijlader, voordat u de 
batterij verwijdert. 
Gebruik geen enkele oplader of batterij die op enige 
wijze beschadigd is. 
 
Als u de telefoon gebruikt in de buurt van een 
basisstation van een netwerk, verbruikt deze minder 
stroom. Stand-by en gesprekstijden worden sterk 
beïnvloed door de signaalsterkte op het mobiele 
telefoonnetwerk, Wi-Fi/ GPS/ Bluetooth/ scherm 
helderheid en de door de gebruiker geïnstalleerde 
applicaties. 
 
De oplaadtijd van batterijen hangt af van het 
resterende batterijcapaciteit, het batterijtype en de 
gebruikte batterijlader. De batterij kan honderden 
keren opgeladen en ontladen worden maar zal 
geleidelijk aan verslijten. Schaf een nieuwe batterij 
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aan, wanneer de gebruikstijd merkbaar korter is dan 
normaal. 
 
Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact 
wanneer deze niet in gebruik is. Laat de batterij niet 
langer dan 48 uur aangesloten op de lader. Te hoog 
opladen kan de levensduur van de batterij verkorten. 
Zelfs wanneer een volledig opgeladen batterij 
ongebruikt blijft, zal hij geleidelijk aan capaciteit 
verliezen. 
 
Zorg ervoor dat tijdens installatie van de batterij de 
pluspool (+) en minpool (-) tegen de contacten in de 
telefoon komen. 
 
Sluit de batterij niet kort! Onverwachte kortsluiting 
kan voorkomen wanneer een metalen voorwerp, 
zoals een munt, sleutel, klem, pen of een ander 
metalen voorwerp een direct contact tussen de 
pluspool (+) en minpool (-) van de batterij 
veroorzaakt (dit zijn de koperen stripjes op de 
batterij). 
 
Werp afgedankte batterijen niet in het vuur. 
Verwijder batterijen conform de lokale regelgeving. 
Dank batterijen niet af als huishoudelijk afval. 
Indien uw telefoon, batterij of oplader nat wordt, 
probeer deze niet te drogen in een 
verwarmingsapparaat, zoals een droger of 
magnetronoven, enz. Als u dit wel doet, kan dit 
brandwonden veroorzaken of leiden tot uitzetting of 
explosie van de telefoon, batterij, oplader of van het 
gebruikte verwarmingsapparaat. 
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Neem contact op met het dichtstbijzijnde 
servicecentrum voor hulp, als uw telefoon, batterij of 
oplader niet juist werkt. 
 
AT-Telecom verklaart hierbij niet aansprakelijk te 
zijn of te kunnen worden gehouden voor enige 
directe of indirecte schade, voortvloeiende uit één of 
meer van de bovengenoemde fout uitgevoerde 
handelingen. 

  



AT-AS40SE Handleiding 

 

44 

 

8. Aanvullende veiligheidsinformatie 
Vergeet niet eventuele speciale regelgevingen te 
volgen die van toepassing zijn op de plek waar u uw 
telefoon gebruikt. 
Stel het volume tijdens gebruik van een oortelefoon 
niet te hoog in, om gehoorbeschadiging te 
voorkomen. 
 
Pacemakers 
Personen met pacemakers dienen onderstaande 
aanwijzingen te volgen:  
Houd de telefoon altijd verder dan 15 cm verwijderd 
van de pacemaker wanneer de telefoon ingeschakeld 
is. Draag de telefoon nooit in een borstzakje. 
Houd de telefoon tegen het rechteroor 
(tegenovergestelde kant van de pacemaker.) 
 
Gehoorapparaten 
Uw telefoon kan storingen veroorzaken in bepaalde 
gehoorapparaten. Mocht dit het geval zijn, neem 
contact op met de fabrikant van het gehoorapparaat. 
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9. Garantie 

 
De Beperkte Fabrikantgarantie van Ambiance 
Technology (AT-Telecom) voor mobiele apparatuur, 
verkocht in de Europese Unie, is geldig vanaf 1 
januari 2007. 
 
BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE 
LET OP! Deze Beperkte Garantie heeft geen effect op 
uw legale (wettelijke) rechten volgens de nationale 
wetten van toepassing betreffende verkoop van 
consumentenproducten. 
Ambiance Technology B.V. (“AT”) verstrekt deze 
Beperkte Garantie aan u die het (de) “AT” 
product(en) heeft aangeschaft inbegrepen in de 
verkoopverpakking (“het Product”). 
“AT” garandeert u dat tijdens de garantieperiode 
“AT” of een door “AT” geautoriseerd servicecentrum 
in een commercieel verantwoorde tijd de defecten in 
materialen en ontwerp gratis zal verhelpen d.m.v. 
reparatie of mocht: “AT” volgens haar beleid dit 
nodig achten, vervanging van het Product conform 
deze Beperkte Garantie (tenzij anders wettelijk 
verplicht). Deze Beperkte Garantie is uitsluitend 
geldig en van toepassing in het land waar u het 
Product heeft aangeschaft, vooropgesteld dat “AT” 
voornemens was het Product in dat land te 
verkopen. Als u het Product echter aangeschaft hebt 
in een lidstaat van de Europese Unie en “AT” had in 
eerste instantie bedoeld het Product op de markt te 
brengen in één van deze landen, dan is deze 
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Beperkte Garantie geldig en van toepassing in al van 
deze bovengenoemde landen. Sommige beperkingen 
op de garantieservice kunnen van kracht zijn wegens 
land specifieke elementen in de Producten. 
 
Garantieperiode 
De garantieperiode begint op de oorspronkelijke 
aankoopdatum van het Product door de eerste 
eindgebruiker. Het Product kan bestaan uit 
verschillende onderdelen en verschillende 
onderdelen kunnen gedekt worden door enkele 
verschillende garantieperiodes (hierna 
“Garantieperiode” genoemd). De verschillende 
Garantieperiodes zijn: Vierentwintig (24) maanden 
voor het mobiele apparaat en zes (6) maanden voor 
accessoires (hetzij inbegrepen in het verkooppakket 
van het mobiele apparaat of los verkocht), zoals: 
batterij, batterijlader, hoofdtelefoon, USB kabel. 
 
Voor zover nationale wetten het toelaten, zal de 
Garantieperiode niet verlengd of hernieuwd worden 
of op andere wijze worden beïnvloed wegens 
daaropvolgende verkoop, “AT” geautoriseerde 
reparatie of vervanging van het Product. Een 
gerepareerd onderdeel of gerepareerde onderdelen 
of de productvervanging tijdens de Garantieperiode 
zullen echter wel door de Garantieperiode gedekt 
worden voor het restant van de originele 
Garantieperiode of voor zestig (60) dagen vanaf de 
datum van reparatie of vervanging, ongeacht welke 
langer is. 
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Hoe u garantieservice kunt ontvangen 
Indien u een claim wilt indienen onder deze 
Beperkte Garantie, levert u het Product of het 
onderdeel in kwestie (als het niet het gehele Product 
is) met een bijgevoegde brief aan het op de 
bijgeleverde Garantie Bewijs beschreven adres. 
 
Wat valt niet onder de garantie? 
1. Deze Beperkte Garantie beslaat geen 
gebruikshandleidingen of software van derden, 
instellingen, data of links, hetzij inbegrepen of 
gedownload in het Product, hetzij inbegrepen tijdens 
aanbetaling, installatie, levering of op enige andere 
tijd in het leveringsproces of anders en op enige 
wijze verkregen door u. “AT” garandeert niet dat 
enige “AT” software voldoet aan u behoeftes, zal 
werken in combinatie met enige hardware of 
software verstrekt door derden, dat de werking van 
enige software ongehinderd zal zijn of storingvrij is 
of dat enige defecten in de software te corrigeren 
zijn of gecorrigeerd zullen worden. 
 
2. Deze Beperkte Garantie dekt het volgende niet: 
a) normale slijtage (waaronder, maar niet beperkt 
tot, slijtage van cameralenzen, batterijen en 
displays), 
b) defecten veroorzaakt door foutieve behandeling 
(inclusief, maar niet beperkt tot, defecten 
veroorzaakt door scherpe voorwerpen, door buigen, 
indrukken of vallen, enz.), of 
c) defecten of beschadigingen veroorzaakt door 
misbruik van het Product, inclusief gebruik dat 
tegenstrijdig is met de instructies verstrekt door 
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“AT” (bijv. zoals aangegeven in deze 
gebruikshandleiding van het Product) en/of 
d) andere handelingen die buiten de redelijke 
controle van “AT” vallen. 
 
3. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten of 
zogenaamde defecten veroorzaakt door het feit dat 
het Product gebruikt was met, of aangesloten op, 
enig(e) product, accessoires, software en/of service 
niet gefabriceerd of verstrekt door “AT” of gebruikt 
was voor een ander doeleinde dan waarvoor het 
bestemd is. Defecten kunnen veroorzaakt worden 
door virussen vanuit uw ongeautoriseerde toegang 
of die van een derde tot services, andere accounts, 
computersystemen of netwerken. Deze 
ongeautoriseerde toegang kan plaatsvinden d.m.v. 
hacking, wachtwoord opsporing of d.m.v. een 
verscheidenheid aan andere manieren. 
 
4. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten 
veroorzaakt door het feit dat de batterij kortgesloten 
werd of door het feit dat de verzegeling van de 
batterijbehuizing of de cellen gebroken zijn of bewijs 
vertonen van sabotage of door het feit dat de batterij 
gebruikt is geweest in andere apparatuur dan 
waarvoor het gespecificeerd is. 
 
5. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het 
Product geopend is geweest (met uitzondering van 
plaatsing/vervanging van de batterij/ SD / SIM 
kaart), gemodificeerd of gerepareerd door iemand 
anders dan een geautoriseerd servicecentrum, als 
het gerepareerd is met ongeautoriseerde 
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reserveonderdelen of als het serienummer van het 
Product, de datumcode van de mobiele accessoires 
of het IMEI nummer is verwijderd, uitgewist, 
bekrast, aangepast of op enige wijze onleesbaar is en 
dit zal uitsluitend bepaald worden naar eigen 
goeddunken van “AT”. 
 
6. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het 
Product blootgesteld is aan condens, aan vocht of 
aan extreme thermische omstandigheden of 
omgevingscondities of aan snelle veranderingen van 
dergelijke condities, aan corrosie, aan oxidatie, aan 
morsen van etenswaar of vloeistof of aan de invloed 
van chemische producten. 
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Andere belangrijke opmerkingen 
Een derde, onafhankelijk operator verstrekt de 
Simkaart en het mobiele en/of ander netwerk of 
systeem waarop het Product werkt. “AT” accepteert 
daarom geen aansprakelijkheid onder deze garantie 
voor de werking, beschikbaarheid, dekking, services 
of bereik van het mobiele of andere netwerk of 
systeem. Voordat “AT” of een door “AT” 
geautoriseerd servicecentrum het Product kan 
repareren of vervangen, kan het zijn dat de operator 
een eventuele SIM vergrendeling of andere 
vergrendeling moet opheffen die mogelijk is 
toegevoegd om het Product te vergrendelen aan een 
specifiek netwerk of specifieke operator. Neem in 
dergelijke situaties a.u.b. eerst contact op met uw 
operator om het Product te ontgrendelen. 
Vergeet a.u.b. niet back-up kopieën te maken of 
geschreven kopieën van alle belangrijke inhoud en 
gegevens opgeslagen in uw Product, omdat inhoud 
en gegevens verloren kunnen gaan tijdens reparatie 
of vervanging van het Product. “AT” is gebonden aan 
de bepalingen van de paragraaf hieronder, genaamd 
“Beperking van “AT’s” Aansprakelijkheid”, en zal 
onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn 
voor enige soort van beschadigingen of verliezen hoe 
dan ook als resultaat van verlies, beschadiging of 
beschadiging van inhoud of gegevens tijdens 
reparatie of vervanging van het Product. 
Alle onderdelen van het Product of andere 
apparatuur vervangen door “AT” zullen in het bezit 
komen van “AT”. Als wordt vastgesteld dat het 
Product niet gedekt wordt door de voorwaarden en 
condities van deze Beperkte Garantie, behoudt: “AT” 
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of het geautoriseerde “AT” servicecentra het recht 
om de afhandelprijs in rekening te brengen. Bij 
reparatie of vervanging van het Product, kan: “AT” 
producten of onderdelen gebruiken die nieuw, 
gelijkwaardig aan nieuw of hersteld zijn. 
Uw Product kan land specifieke elementen bevatten, 
inclusief software. Als het Product opnieuw 
geëxporteerd is van het originele land van 
bestemming naar een ander land, kan het Product 
land specifieke elementen bevatten die niet als 
defect worden beschouwd onder deze Beperkte 
Garantie. 
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Beperking van “AT’s” aansprakelijkheid 

Deze Beperkte Garantie is uw enige vorm van 
genoegdoening tegen “AT” en “AT’s” eigen en 
exclusieve aansprakelijkheid ten opzichte van 
defecten in uw Product. Deze Beperkte Garantie 
vervangt alle andere garanties en 
aansprakelijkheden van “AT”, hetzij mondeling, 
schriftelijk, (niet verplicht) wettelijk, contractueel, in 
aansprakelijkheid van onrechtmatige daad of anders, 
zonder beperking, en waar toegestaan door de wet 
van toepassing, alle willekeurige geïmpliceerde 
condities, garanties of andere voorwaarden met 
betrekking tot bevredigende kwaliteit of 
doelmatigheid. Deze Beperkte Garantie zal echter 
onderstaande niet uitsluiten, noch beperken: 
1) enig willekeurig legaal (wettelijk) recht dat u bezit 
onder de toepasbare nationale wetgevingen of 
2) enig willekeurig recht dat u hebt tegen de 
verkoper van het Product. 
In de strekking toegestaan door de wet(ten) van 
toepassing, draagt: “AT” geen enkele 
aansprakelijkheid voor verlies, schade of corruptie 
van gegevens, enige vorm van winstverlies, verlies 
van bruikbaarheid van Producten of functionaliteit, 
verlies van business, verlies van contracten, verlies 
van opbrengst of verlies van verwachte besparingen, 
verhoogde kosten of uitgaven of voor enige vorm van 
indirect(e) verlies of schade, gevolgschade of 
gevolgverlies of bijzonder(e) verlies of schade. 
In de strekking toegestaan door de wet van 
toepassing, is de aansprakelijkheid van “AT” beperkt 
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tot de waarde van het aangeschafte Product. De 
bovenstaande beperkingen zijn niet van kracht in 
geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag 
van “AT” in geval van overlijden of persoonlijk letsel 
als resultaat van “AT’s” bewezen nalatigheid. 
 
Opmerking:  
Uw Product is een geavanceerd elektronisch 
apparaat. “AT” raadt u sterk aan uzelf bekend te 
maken met de gebruikshandleiding en alle 
aanwijzingen verstrekt met en voor het Product. 
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