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Bedankt voor het kiezen 
voor Senifone S1

S1
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8
1. Camera (voor)
2. Oorspeaker
3. Volumeschakelaar
4. Aan/uit-knop
5. Beeldscherm
6. Oplaadpunt
7. Speaker

8. Microfoon
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1. Hoofdtelefoonaansluiting
2. Primaire camera (achter)
3. Zaklamp/flitser
4. SIM- en opslagkaartlade
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Verpakkingsinhoud

De inhoud van de verpakking van 
Senifone S1 bestaat uit:
• Senifone S1 smartphone
• Netvoedingsadapter
• USB-kabel
• Simkaart verwijder tool
• Handleiding

Simkaart en dataopslag

Senifone S1 ondersteunt twee sim-
kaarten en een micro SD-kaart:

1
2

3

SD SIM
1

SIM
2
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Aan de slag!

Sommige functies zijn enkel moge-
lijk wanneer de juiste instellingen 
zijn ingevoerd. Om die reden is het  
handig om dit stappenplan aan-
dachtig door te lezen.
1. Start Senifone S1 voor de eerste 

keer door de ‘AAN/UIT’-knop 
enkele seconden ingedrukt te 
houden.

2. Het scherm zal worden verlicht 
en Senifone wordt opgestart.

3. Veeg vanuit onderin het scherm 
omhoog om te ontgrende-
len (voer hier eventueel uw 
sim-pincode in).

4. Kies de gewenste taal en druk 
op ‘Ga door’ en ‘Volgende’.

5. Doorloop het stappenplan en 
druk ten slotte op ‘Klaar’. Het 
beginscherm verschijnt.

Google-account
Senifone S1 is standaard voorzien 
van een Google-account. U kunt 
desgewenst inloggen op uw eigen 
Google-account door de volgende 
stappen te volgen:
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1. Ga vanuit het beginscherm naar 
de applicatie ‘Alle apps’. Veeg 
daartoe tweemaal naar links op 
het scherm en druk op ‘Alle apps’ 

 
 
 
 

2. Veeg naar beneden en druk op 
‘Instellingen’. 
 
 
 
 

3. Veeg naar beneden en druk op 
‘Google’. 
 

4. Druk op ‘Log in op je Goog-
le-account’. 

5. Volg de stappen om in te  
loggen of druk op ‘Account 
maken’ als u nog geen account 
heeft en log in. 

Uw Google-account is nu inge-
steld. U kunt vanaf nu gebruik 
maken van verscheidene  
Google-diensten, zoals de Play 
Store. 
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Beginscherm

1
2
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1. Bekijk de nieuwste updates
2. Senifone instellingen
3. Batterijpercentage
4. Wifi
5. Mobiel netwerk
6. Applicatie
7. Download vereist
8. SOS-alarmknop
9. Navigatietoetsen/Beltoets (links)

Het beginscherm is het scherm dat u 
te zien krijgt wanneer Senifone S1 is 
opgestart. 
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Beginscherm aanpassen
Om de weergave van de appli-
caties op het beginscherm aan 
te passen is het noodzakelijk om 
het aantal kolommen en rijen in te 
stellen.

1. Druk op de ‘Senifone instellin-
gen’-knop.

2. Druk op ‘Beginscherm aanpas-
sen’.

3. Stel het aantal kolommen en 
rijen naar wens in.

 
Naarmate de ingestelde getallen 
lager worden, wordt de weergave 
van de applicaties op het begin-
scherm groter. 

Lite mode
Lite mode zorgt ervoor dat de 
weergave van het beginscherm 
drastisch wordt vereenvoudigd.

1. Druk op de ‘Senifone instellin-
gen’-knop.

2. Druk op ‘Beginscherm aanpas-
sen’.

3. Schakel ‘Lite mode’ in.
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De weergave van het beginscherm 
wordt in Lite mode beperkt tot 
enkele applicaties  en de weerga-
ve van de tijd en datum waardoor 
de gebruikerservaring sterk wordt 
versimpeld.

Lite mode kan weer worden uitge-
schakeld door op het tandwiel te 
drukken.
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Senifone instellingen

Het Senifone instellingen menu 
geeft directe toegang tot bepaalde 
functies van Senifone S1 en kan via 
het beginscherm bereikt worden.

1. Druk op de ‘Senifone instellin-
gen’-knop.

2. Er verschijnt een menu met 
verschillende instellingen:

 � Beginscherm 
Pas het beginscherm aan. 

 � Volume 
Stel het volumeniveau in. 

 � Donkere modus 
Zet de donkere modus aan of uit. De 
donkere modus wijzigt het uiterlijk van 
de menu’s van Senifone. 

 � SOS-instellingen 
Stel de SOS-instellingen in. 

 � Zaklamp 
Schakel de zaklamp aan of uit. 

 � Niet storen 
Dempt beltonen en meldingen. 

 � Helderheid 
Pas de helderheid van het scherm aan.
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 � Bluetooth 
Koppel Bluetooth-apparaten aan 
Senifone. 

 � Algemeen 
Toegang tot systeeminstellingen zoals 
taal, updates en fabrieksherstelopties. 

 � Hulp nodig? 
Toegang tot de Senifone klantenser-
vice. 

 � Herstarten 
Herstart de Senifone omgeving van 
uw telefoon. Hiermee wordt Senifone 
niet compleet uitgeschakeld!
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Wifi-netwerk instellen

Om gebruik te kunnen maken van 
het internet is het noodzakelijk om 
Senifone S1 te verbinden met een 
Wifi-netwerk.

1. Druk op de ‘Wifi’-knop op het 
beginscherm.

2. Een venster verschijnt. Schakel 
hier de Wifi in.

3. Er wordt gezocht naar beschik-
bare netwerken. Wacht tot het 
gewenste netwerk verschijnt.

4. Druk op het gewenste netwerk.
5. Een beveiligingsvenster ver-

schijnt. Vul het wachtwoord in.
6. Druk op ‘Verbinden’. 

Na een succesvolle verbinding is  
Senifone S1 verbonden met het 
Wifi-netwerk en kunt u gebruik 
maken van het internet zonder dat 
mobiele data is benodigd.
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Contactpersonen

Contactpersonen kunnen handma-
tig toegevoegd of via een simkaart 
overgezet worden.

1. Gebruik de navigatietoetsen 
om de applicatie ‘Contacten’ te 
vinden.

2. Druk op ‘Contacten’. 
 
 
 
 

3. Druk op het ‘+’-symbool rechts-
onderin.

4. Een venster verschijnt waarin 
een contactpersoon aange-
maakt kan worden.

5. Stel de gewenste gegevens in 
en druk op ‘Opslaan’.

De contactpersoon is nu opgesla-
gen en kan bereikt worden of als 
contactpersoon voor noodoproe-
pen worden ingesteld.
Contacten importeren
1. Druk op het tandwiel rechtsbo-

venin.
2. Druk op ‘Importeer contacten’. 

en geef akkoord voor het im-
porteren.



SOS-knop instellen

Senifone S1 heeft een SOS-alarm-
knop waarmee een noodbericht of 
telefoonoproep verstuurd kan wor-
den. De SOS-knop op het begin-
scherm zorgt na het indrukkenvoor 
een directe verbinding met één of 
meerdere contactpersonen.

1. Druk op de ‘Senifone instellin-
gen’-knop op het beginscherm.

2. Druk op ‘SOS-instellingen’.
3. Stel de SOS-knop tijd in en 

druk op ‘Bevestigen’.
4. Druk op ‘Contact bellen’.
5. Druk op ‘Contact selecteren’.
6. Selecteer een contactpersoon.

Naast de contactpersoon ver-
schijnt nu een blauw rondje. Dit 
geeft aan dat deze persoon gebeld 
zal worden bij een noodoproep.

7. Druk op ‘Bericht versturen’.
8. Druk op ‘Bericht instellen’.
9. Stel het gewenste SOS-be-

richt in. Dit is het bericht dat 
de contactpersoon ziet bij een 
noodoproep.

10. Stel ‘Deel locatie’ in om desge-
wenst uw locatie te delen.

11. Druk op ‘Contacten selecteren’ 
en selecteer contactpersonen. 

15



16

De geselecteerde contactpersonen 
zullen nu het noodbericht ontvan-
gen wanneer er een noodoproep 
wordt gemaakt.

12. Druk tweemaal op de pijl links-
bovenin om terug te gaan naar 
de SOS-instellingen.

13. Schakel de SOS-functie aan 
via de schakelaar onderin het 
scherm.

De SOS-functie is nu succesvol 
ingesteld. Het is belangrijk om de 
noodoproep te testen om te con-
troleren dat de noodoproep daad-
werkelijk bij de ontvanger aankomt.

1. Ga terug naar het beginscherm.
2. De SOS-knop is nu rood. Dit 

betekent dat de SOS-functie 
actief is.

3. Houd de SOS-knop ingedrukt 
totdat de noodoproep wordt 
verzonden.

Er wordt vervolgens een luide 
alarmtoon afgespeeld en de inge-
stelde noodoproep wordt verzon-
den.

LET OP!
Senifone BV kan eventuele storingen, 
een slechte netwerkverbinding  en/of 
andere oorzaken die de werking van de 
SOS-knop verhinderen niet uitsluiten.



Senifone BV neemt geen verantwoor-
delijkheid voor eventuele schade van 
welke soort dan ook en/of vermissingen 
van toestellen als gevolg van een ge-
brekkige verbinding of een andere, niet 
aan Senifone BV te wijten verhindering 
of blokkering van de SOS-functie van 
Senifone S1.
 
Het is voor de juiste werking van de 
SOS-functie cruciaal om te allen tijde 
een goed bereik met uw provider of 
andere databron te hebben.
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Applicaties

Senifone S1 wordt geleverd met 
verscheidene standaard appli-
caties, waaronder WhatsApp en 
Facebook. De S1 ondersteunt ook 
alle geschikte applicaties die via de 
Google Play Store te downloaden 
zijn. 

1. Gebruik de navigatietoetsen op 
het beginscherm om de appli-
catie ‘Alle apps’ te vinden. 
 
 
 
 

2. Druk op ‘Alle apps’.
3. Een verzamelmap met applica-

ties verschijnt. Zoek naar ‘Play 
Store’ door over het scherm te 
vegen

In de Play Store kunnen verschil-
lende applicaties worden gedown-
load. Het is ook mogelijk om 
(standaard) applicaties te verwijde-
ren. Zoek daartoein de verzamel-
map ‘Alle apps’ naar de 
‘Instellingen’-applicatie.
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De instellingen van het telefoon 
verschijnen. 

1. Veeg over het scherm om 
‘Apps’ te vinden.

2. Druk op ‘Apps’.
3. Druk op ‘Apps beheren’.
4. Veeg over het scherm om de 

applicatie te vinden die u wilt 
verwijderen.

5. Druk op de gewenste applica-
tie.

6. Druk op ‘Verwijderen’. 

De applicatie is nu verwijderd en 
kan opnieuw worden gedownload 
via de Play Store. Sommige systee-
mapplicaties kunnen niet worden 
verwijderd.
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WhatsApp

WhatsApp is een standaardappli-
catie op Senifone S1 en is te berei-
ken via het beginscherm.

1. Zoek de ‘WhatsApp’-applicatie 
op het beginscherm. 
 
 
 
 

2. Druk op ‘WhatsApp’.
3. Druk op ‘Accepteren’.
4. Vul uw mobiel telefoonnummer 

in (+31 6 1234 5678).
5. Geef WhatsApp de benodigde 

toestemmingen.
6. Vul uw naam in en voeg even-

tueel een foto toe.
7. Druk op ‘Volgende’. 

WhatsApp is nu ingesteld en reeds 
opgeslagen chatgeschiedenis 
wordt ingeladen. Chatgesprek-
ken kunnen worden gestart door 
rechtsonderin op het groene be-
richten symbool te drukken.
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Bellen

Senifone S1 beschikt over een bel-
knop die te allen tijde beschikbaar 
is via het beginscherm.

1. Druk op de groene beltoets.
2. Beltoetsen verschijnen. Toets 

een telefoonnummer en druk 
op de belknop in of selecteer 
een optie. 
 
 
 
 
 
 

3. Druk op ‘Contacten’ om een 
contactpersoon te selecteren.

4. Druk op ‘Recent’ om een over-
zicht van recente gesprekken te 
bekijken.



Camera

Senifone S1 beschikt over een 
voor- en achtercamera. Deze kun-
nen afzonderlijk van elkaar gebruikt 
worden.

1. Zoek de ‘Camera’-applicatie op 
het beginscherm. 
 
 
 
 

2. Het camerascherm wordt 
geopend. Hier kunnen foto’s en 
videos worden gemaakt. 

3. Kies de gewenste cameramo-
dus en het flitslicht.

4. Kies middels de wisselknop 
tussen de primaire en de  
secundaire (voor) camera.

5. Neem een foto met de  
middelste witte knop.

6. Reeds genomen foto’s worden 
linksonder weergegeven.
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