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Open de achterkant door deze  

eraf te trekken bij de inkeping 

aan de onderzijde

Voor extra opslag: Schuif een  

Micro SD-kaart in het vak Micro SD

5
Plaats de batterij met + en - 

naar boven gericht 6
Klik de achterkant 

terug op de telefoon

Kies het formaat Mini SIM

62  2475
87456
A  01724

62  2475
87456
A  01724

Mini SIM

Micro SIM

Nano SIM

Schuif een Mini SIM-kaart in het vak SIM1 

en/of een Micro SIM-kaart in het vak SIM2
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Zet de telefoon aan met de knop aan de 

rechter zijde tot het scherm aangaat.

Laad de telefoon voor eerste gebruik op

Steek de USB-stekker onder in de telefoon

Eerste gebruik



Het systeem wordt 

nu ingesteld. Dit kan 

enkele minuten duren

Tik op ‘Instellen 

als nieuw apparaat’

Een SIM-kaart is  

vaak beveiligd  

met een 4 cijferige  

pincode 

Toets met 0 t/m 9 

de pincode in 9
Druk op √ 

Zie hiervoor de  

handleiding van de 

SIM-kaart 

Tik nu op 

‘Aan de slag’ 

Tik nu op uw  

WiFi verbinding  

in de lijst.

Tik nu op het 

witte vlak onder 

‘Wachtwoord’ 

Voer door te tikken 

op de tekens uw 

WiFi wachtwoord in

Tik op  

‘Verbinden’

De instellingen 

worden nu  

afgerond

Als een update 

gevonden is, ga 

dan akkoord.

Volg de instructies 

tot ‘informatie con-

troleren’ verschijnt

Een google- 
account maakt het 

gebruik van de 
F101 makkelijker!

Wij raden aan om 
een account aan 
te maken in de 

volgende stappen.

Tik op “Of maak 

een nieuw account”

Tik op  

‘Voor u’

Tik op  

‘Voornaam’

Voer uw voor-

naam in met het 

toetsenbord en tik 

op “Achternaam”

Voer uw achter-

naam in met het 

toetsenbord en  

tik op “Volgende”

Voer uw geboor-

tedag in met het 

toetsenbord en  

tik op “Maand”

Kies de maand. 

Voor meer opties: 

Veeg van onder 

naar boven 

Tik op “Jaar”, voer 

deze in met het 

toetsenbord en tik 

op “Geslacht”

Kies een optie 

en tik op 

“volgende”



Voer een unieke 

gebruikersnaam in 

met het toetsenbord

Tik op  

‘Volgende’

Voer een wacht-

woord in met het 

toetsenbord.

Schrijf uw ge-
bruikersnaam en 

wachtwoord op en 
bewaar deze op 
een veilige plek.

Wij raden aan om 
een wachtwoord 
te bedenken met 
een combinatie 

van hoofdletters, 
kleine letters, 
leestekens en 

cijfers.

Tik op Herhaal exact 

hetzelfde 

wachtwoord

Tik op ‘Volgende’ Tik op ‘Telefoonnum-

mer’ om uw nummer 

toe te voegen

OF veeg naar 

boven om dit over 

te slaan

Lees de voorwaar-

den van Google en 

tik op “Meer”

Tik op de vinkjes 

om akkoord te 

gaan

Tik nu op  

“Account maken” 

Tik op 

“Bevestigen”

Uw wachtwoord en 

naam is al ingevuld. 

Tik op “Volgende”

De instellingen 

worden nu  

toegepast

Kies een beveili-

gingsmethode en 

volg de instructies

Tik tenslotte op 

‘Later instellen’

De beste functies 

zijn al geactiveerd. 

Tik op “Volgende”



Is het scherm 

zwart geworden?

Druk kort op de 

knop aan de  

rechterkant

Tik nu op het slot-

je en veeg deze 

omhoog

Ontgrendel nu 

uw apparaat met 

PIN, patroon of 

wachtwoord als 

u dit heeft inge-

steld.

Slaapstand



Hoe installeer ik de meest recente softwareversie?

Zet internet aan

Zie pagina 20

Tik hier op 

“Instellingen”

Veeg naar links 

om een tweede 

scherm te tonen

Tik hier op 

“Geavanceerde 

instellingen”

Veeg naar boven 

om meer  

instellingen te zien

Tik helemaal  

onderaan op  

“Over de telefoon”

Er wordt nu  

gezocht

Als niet direct gestart 

wordt, tik op  

“Controleer updates”

Als er een nieuwe 

versie is, tik dan 

op “Download”

In beeld wordt 

weergegeven hoe 

ver hij is.

Tik op “Nu bij-

werken” zodra de 

download klaar is

Tik hier op 

“Wireless update”

Hierna wordt de 

telefoon vanzelf 

uitgeschakeld

Het installatiepak-

ket wordt nu  

gereed gemaakt

Een cirkel blijft in 

beeld staan tot de 

installatie klaar is

Hierna schakelt de 

telefoon weer in

Als de telefoon de 

laatste update al 

geinstalleerd heeft, 

zal tijdens dit proces  

“Uw systeem is 

momenteel actueel” 

worden weergegeven

Tik nu op “OK” 

om de installatie 

te starten



Tik op het vakje 

naast het kleine 

telefoontje

Voer met 0-9 een 

telefoonnummer 

in

Tik als u wilt op de 

illustratie om een 

foto te koppelen

Kies een methode: 

Een opgeslagen 

foto gebruiken

of

een standaard 

icoon gebruiken

Tik tenslotte  

op √

Tik hier op het 

derde icoon op  

de balk onderaan.

Tik hier op de 

groene toets om een 

contact te maken

Tik op  

“Voornaam” of 

“Achternaam”

Gebruik het toet-

senbord om de 

naam in te geven

Tik links- 

onder op de  

groene hoorn

Hoe voeg ik contacten toe?

Een foto maken



Tik op het vakje 

naast het kleine 

telefoontje

Voer met 0-9 een 

telefoonnummer 

in

Tik als u wilt op de 

illustratie om een 

foto te koppelen

Kies een methode: 

Een opgeslagen 

foto gebruiken

Een foto maken

of

Icoon gebruiken

Tik tenslotte  

op √

Tik hier op het 

derde icoon op  

de balk onderaan.

Tik hier op het 

paarse potlood om 

te bewerken

Tik op  

“Voornaam” of 

“Achternaam”

Gebruik het toet-

senbord en    om 

te corrigeren

Tik links- 

onder op de  

groene hoorn

Hoe bewerk ik een contact?

Tik op = naast 

een contact uit 

de lijst



Tik op het rode 

icoon

Tik nogmaals op 

het rode icoon

Het contact is nu 

gewist

Tik hier op het 

derde icoon op  

de balk onderaan.

Tik op het vak naast 

de contact(en) die u 

wilt verwijderen

Tik links- 

onder op de  

groene hoorn

Hoe verwijder ik een contact?

Houd de naam van 

een van de  

contacten ingedrukt

Het wissen van een contact is enkel mogelijk na een update. 

Zie hiervoor pagina 7



Tik op  

het contact dat u 

wilt bellen.

De oproep start. 

Stop bellen met 

de rode knop.

Tik links- 

onder op de  

groene hoorn

Tik op het derde 

icoon om de  

contactlijst te zien.

Hoe bel ik contacten?



Hier kunt u direct 

bellen.

Toets het nummer 

met 0-9

De oproep start. 

Stop bellen met 

de rode knop.

Tik links- 

onder op de  

groene hoorn

Druk op het groene 

hoorntje

Hoe bel ik een nummer dat niet in contacten staat?



Tik op het een 

contact uit de lijst 

die u wilt instellen

Tik op een van  

de drie +

Hoe stel ik sneltoetsen in?



Tik op een van  

de drie +

Kies de groene  

telefoon om te bellen

Hoe bel of verwijder ik sneltoetsen?

Of de rode prullenbak 

om te wissen



Tik op het vakje 

naast een cijfer

en voer met 0-9 

een telefoonnum-

mer in

OF tik op  

een van de  

groene silhouetten

en tik op het con-

tact uit de lijst die u 

wilt instellen

Tik op  

“Opslaan”

Tik op  

“Uitgaand  

bericht”

Tik hier op 

“SOS”

Tik op  

“Modus”

Tik onderaan op 
“Aan” of “Uit” en kies 
voor 5 Nummers of  
1 centrale-nummer

Tik op  om  

een menu terug  

te gaan

Tik op  

“Nummers”

Veeg naar links 

om een tweede 

scherm te tonen

Kies tussen stan-

daard gesproken 

melding bij SOS

of persoonlijk. Tik 

op de rode knop 

om op te nemen

Spreek uw bood-

schap in en tik op 

het rode vierkant

Tik op  om  

een menu terug  

te gaan

Tik op  

“SOS SMS”

Tik op  

“My location  

is”

Voer een bericht 

in met het toetsen-

bord en druk op 

Tik op de √ naast 
“Stuur GPS link” om 
de locatie niet mee 
te sturen bij nood

Tik op “Opslaan”

Tik op  om SOS 

instellen te sluiten

3 sec.

SOS

SOS

SOS

Houd de SOS-knop ingedrukt om de functie te starten  
Druk nogmaals lang in om de SOS-functie te stoppen

 
Er klinkt een alarmtoon vanaf de telefoon voor lokale hulp 

Alle ingestelde noodnummers ontvangen een  
tekstbericht, met locatie indien ingesteld.

De noodnummers worden één voor één gebeld, de 
opgenomen boodschap klinkt en u kunt spreken.

Hoe stel ik de SOS functie in?



Druk kort op de 

bovenste knop 

aan de rechterkant

Slaapstand

aan/uit

Druk kort op de 

bovenste knop 

aan de linkerkant

Snel contacten 

bekijken

Druk tijdens een gesprek 

kort op de onderste knop 

aan de linkerkant

Gespreks- 

versterking

Druk kort en snel achter elkaar 

twee keer op de bovenste 

knop aan de rechterkant

Snel foto maken

Druk op het rechter 

icoon voor foto of het 

linker icoon voor video

Menus verlaten

Ga terug in elk menu met   

 onder het scherm

of

Ga vanuit elk menu naar 

het startscherm met 

Werkende apps 

bekijken

De meeste Apps op de 

telefoon blijven werken als 

u een andere App opent of 

naar het startscherm gaat.

Ga vanuit elk 

menu naar het 

overzichtsscherm 

met  

Stop een App 

door deze naar 

e zijkant (links of 

rechts) te vegen

Of open er een 

door deze kort 

aan te tikken.

Wat doen alle toetsen?



Druk tijdens een gesprek de toets rechts (- / +) 

om het geluid harder of zachter te zetten

Te

Hoe pas ik het gespreksvolume aan?



Druk in elk ander scherm op de toets rechts 

om het systeem geluid harder of zachter te 

zetten

Hoe pas ik het volume en de melodie van de bel aan?

Druk op het pijl-

tje voor overige 

volumes

Tik op het scherm om sys-

teemvolume, belvolume of 

alarmvolume aan te passen

Tik hier op 

“Instellingen”

Tik op  

“Geluid en

melding”

Tik op een mel-
dingstoon om deze 
te horen en op OK 
om te bevestigen

Tik op “Beltoon 

telefoon”

Tik op een beltoon 
om deze te horen 
en op OK om te 

bevestigen

Veeg naar links om 

een tweede scherm 

te tonen



Zoek en tik op 

“Opslag” in de lijst

Tik hier op SD-

kaart

Tik op de puntjes Tik op “Uitwerpen” 

om de SD-kaart uit 

te schakelen

of op “Formatteren 

als draagbaar / 

intern geheugen”

Als draagbaar 
geheugen 

kunnen enkel 
foto’s en videos 
op de SD kaart 
gezet worden, 
om deze dan 

makkelijk in een 
PC te plaatsen. 
Als intern ge-

heugen kunnen 
ook Apps op de 
SD staan, maar 
kan deze niet 

meer in een PC 
gebruikt worden

Bij opstarten 
wordt gevraagd 
hoe de SD-kaart 

te gebruiken

Om dit later te wij-
zigen, ga naar het 

tweede scherm 
(links vegen) 

Tik op  
“Instellingen”

Tik op  

“Geavanceerde 

instellingen”

Scroll omlaag 

(omhoog vegen)

Zie 4) voor het 

installeren van 

een SD-kaart

Hoe gebruik ik een SD-kaart?



Hoe zet ik internet aan?
Via WiFi

Veeg nogmaals 

van boven naar 

onder

Er verschijnt nu een 

lijst van alle WiFi 

punten in de buurt

Tik op een WiFi 

punt. Voer eventueel 

een wachtwoord in

Tik op het scha-

kelaar-icoon om 

WiFi uit te zetten

Veeg van de zwar-

te balk boven het 

scherm naar onder

Tik op ‘WiFi’

Via GSM-data (3G of 4G)
Veeg nogmaals 

van boven naar 

onder

Tik op de schake-
laar om gebruik 

van mobiele data 
in te schakelen

Tik nogmaals op 
de schakelaar om 
mobiele data uit 

te schakelen

Voor gebruik is 
het mogelijk dat 

deze functie eerst 
moet worden 

ingeschakeld door 
de provider of 

leverancier van  
de SIM-kaart. 

Mogelijk is hier 
een abonnement 

voor nodig en  
worden voor  

gebruik extra kos-
ten in rekening  

gebracht.

Veeg van de zwar-

te balk boven het 

scherm naar onder

Tik op het sig-

naalsterkte-icoon



Druk kort en snel achter elkaar 

twee keer op de bovenste 

knop aan de rechterkant

Of tik op het  

camera-icoontje in het 

hoofdscherm

Hoe maak ik een foto?
Druk op het rechter 

icoon onderaan voor 

foto

Tik op het icoon rechts-
boven om te wisselen 
tussen de camera aan 
de achter- en voorzijde

Tik linksboven voor 

het instellen van de 

flitser

Schuif het balkje naar 
links of rechts om de 

mate van inzoomen te 
bepalen.

Tik op het kleine foto-
tje om de laatst ge-
maakte foto te zien.

Tik op het witte icoon 
voor overige instelling, 

zoals witbalans en 
beeldkwaliteit



Druk kort en snel achter elkaar 

twee keer op de bovenste 

knop aan de rechterkant

Of tik op het  

camera-icoontje in het 

hoofdscherm

Hoe maak ik een video?
Druk op het linker 

icoon onderaan om 

een opname te starten

Tik op het icoon rechts-
boven om te wisselen 
tussen de camera aan 
de achter- en voorzijde

Schuif het balkje naar 
links of rechts om de 

mate van inzoomen te 
bepalen.

Tik op het kleine foto-
tje om de laatst ge-

maakte video te zien.

Tik op het witte icoon 
voor overige instelling, 

zoals witbalans en 
beeldkwaliteit

Druk op het rode vier-

kantje om met opne-

men te stoppen



Ga naar het tweede scherm 

(links vegen)

Tik op ‘Gallerij’

Hoe bekijk ik mijn foto’s en videos?
Tik op een titel om de  

categorie van foto’s te 

openen.

Tik op een miniatuur 
om een foto of video te 

bekijken

Bij foto, gebruik het lin-
ker icoon om een foto 
in te stellen als achter-
grond of contactfoto

of het tweede icoon om 
de foto te delen met 

anderen via een app of 
bluetooth

Bij video, tik op het 
scherm om te pauze-
ren of door te spelen

Veeg omhoog of om-

laag om door de foto’s 

of videos te bladeren

U kunt ook een minia-
tuur ingedrukt houden

Bovenaan zullen opties 
verschijnen om de foto 
of video te delen of te 

whatsappen

Met het icoon rechts-
boven kunt u de foto 

of video verwijderen of 
details bekijken.

Tik op de toets rechts-
onder om een scherm 

terug te gaan.



V1.1

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de  

Europese richtlijn 1999/5/EC. 

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op: http://DOC.hesdo.com/F101-DOC.pdf

SPECIFICATIONS

Network:    GSM900 /  DSC1800 / WCDMA / LTE / WIFI
SAR:      <0.4W/kg / <0.6W/kg / <0,3W/kg / <0.4W/kg / <0,1W/

Power:      GSM: 880-960MHz ....................................< 2W
           DCS: 1710-1880MHz .................................< 1W
           WCDMA: 1850MHz-1990MHz ................ < 0.2W
           LTE: 1920-2170MHz ................................<0.2W
           WIFI: 2412-2484 ......................................<0.1W
Size:       143 x 74 x 11 mm
Accu:     Li-Ion, 3.7V 3200mAh
Stand-by:    ~ 30 hr
           (Depends on network)
Working:     ~ 4 hr (Depends on 
           and settings)
Weight:     180 gr (accu incl.)
SD:             Max. 32GB SDHC, FAT32-formatted

Service Help

WWW.FYSIC.NL

SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355
 (Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
 (Lokaal tarief)

 (Tarif local)

DE 0180 503 0085
 Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1

5232 BB, ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands


