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Welkom bij Senifone ONE Lite. 
Senifone ONE Lite is ontwikkeld voor een toegankelijke 

smartphone-ervaring in de steeds groeiende 
digitale wereld, en dat allemaal in een compact formaat. 
Senifone ondersteunt gebruikers bij het verrichten van 

alledaagse handelingen, zoals sms’en en internetbankieren. 
Senifone ONE Lite draagt daarnaast bij aan het creëren 
van een veiligere levenssfeer met de zekerheid die de 

SOS-alarmknop  en alle andere ondersteunende 
functies bieden. Deze compacte uitvoering van Senifone 

ONE is speciaal ontwikkeld om extra handzaam in het 
dagelijks gebruik te zijn.

 

Deze gebruikershandleiding neemt u stap voor stap 
mee in de omgeving van Senifone ONE Lite.
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Senifone ONE Lite

Audio-ingang

Beeldscherm

Oplaadpunt

Camera

Volumeknop

Aan/uit-knop
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Voorkant
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Speaker



Camera

Zaklamp

Microfoon
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Achterkant
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WiFi
Verbind Senifone ONE Lite gemakkelijk met   

een draadloos WiFi-netwerk.

4 

1. Druk op de WiFi-icoon op het 
startscherm en schakel WiFi aan.

2. Senifone ONE Lite zoekt nu 
naar beschikbare netwerken.

3. Selecteer uw netwerk en vul
het wachtwoord in. Senifone 
ONE Lite verbindt vervolgens 
met het geselecteerde netwerk. 
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Mobiele data
Verbind Senifone ONE Lite gemakkelijk met uw 

mobiele data abonnement.
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1. Verwijder het paneel 
van het toestel.

3. Plaats de batterij terug 
en klik het paneel vast. Vul 
vervolgens de beveilig-
ingscode van de simkaart in 

2. Verwijder de batterij en 
schuif de simkaart op de 
juiste wijze in de houder.
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Google-account
Voor het optimaal gebruik van Senifone ONE Lite is het

noodzakelijk om een Google-account in te stellen. 
Met een Google-account heeft u toegang tot 

verschillende Google diensten.
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1. Druk op de ‘Alle apps’-icoon op
het startscherm.

2. Zoek naar de ‘Instellingen’-icoon. 
Druk vervolgens op dit icoon.

3. Druk op de ‘Google’-icoon.

4. Log in of maak een 
Google-account aan. Volg 
vervolgens de stappen die in 
beeld verschijnen.
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WhatsApp-account
Om op Senifone ONE Lite WhatsApp te kunnen 

gebruiken is het noodzakelijk om eerst uw 
telefoonnummer te verifi ëren in de app. 

7 

1. Druk op de ‘WhatsApp’-icoon op 
het startscherm.

2. Vul uw land en telefoonnummer in. 
Zorg dat de juiste landcode is in-
gesteld. Druk vervolgens op 
‘Volgende’.

3. Vul uw zescijferige verifi catiecode 
in. Deze code ontvangt u per sms. 
Volg vervolgens de stappen die in 
beeld verschijnen.
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SOS-alarmknop
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Met een simpele handeling wordt een van 
tevoren gekozen contactpersoon gebeld of ge-sms’t.

1. Druk op de SOS-alarmknop onderaan 
het startscherm. Druk vervolgens op 
‘SOS-instellingen’.

Contactpersoon bellen

2. Druk op de ‘tijd’-knop en stel de 
indruk tijd van de SOS-alarmknop in.

3. Druk op ‘Contact
bellen’.

4. Druk op ‘Contacten
selecteren’.

5. Selecteer een contactper-
soon en schakel de SOS-functie 
in.
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Contactpersoon sms’en
1. Volg stap 1. en 2. van de vorige pagina.

2. Druk op ‘Bericht 
versturen’.

3. Druk op ‘Bericht aan-
passen en contacten 
selecteren’.

4. Stel een SOS-bericht in 
en kies of u bij een nood- 
oproep uw locatie wilt 
delen met de ontvanger.

5. Druk op ‘Selecteer 
contacten’.

6. Selecteer één of meerdere 
contactpersonen en schakel de 
SOS-functie in.
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Contactpersonen
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Contactpersonen zorgen ervoor dat u gemakkelijk 
opgeslagen telefoonnummers kunt bellen.

1. Druk op de ‘Contacten’-icoon op
het startscherm.

2. Druk op de ‘Contactpersoon 
toevoegen’-knop.

3. Vul de gegevens van de contact-
persoon in en druk op ‘Opslaan’. 
Hier is het mogelijk om een foto, 
e-mailadres of andere gegevens
toe te voegen. 

4. Druk op de contactpersoon en
op ‘Voeg toe aan startscherm’ voor
versnelde toegang tot de persoon.



senifone.nl

Camera

11 

De camera’s van Senifone zorgen ervoor dat u op 
elk moment foto’s en video’s kunt maken.

Druk op de ‘Camera’-icoon op
het startscherm.

1. Instellingen: Open de camera 
instellingen.
2. Beeldverhouding: Stel de beeldver-
houding van de camera in.
3. Timer: Stel een aftel timer in.
4. Flitser: Doet de fl itser aan of uit.
5. Zoom: Zoom tot 4.0x in op het beeld 
van de camera.
6. Schakelaar: Schakel tussen foto- en 
video-opnamestanden.
7. Selectie: Selecteer en bekijk reeds 
genomen foto’s en video’s.
8. Foto nemen: Neem een foto of maak 
een video-opname.
9. Camerastand: Wissel tussen de voor- 
en achtercamera.
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Senifone Support: 
Telefoon:  085-0606589
Mail: info@senifone.nl
Website: Senifone.nl


