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Algemene informatie  
 
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw  
Bea-fon S35! 
 
Voor gebruik van de telefoon graag eerst deze 
informatie lezen, zodat niets een optimaal gebruik in de 
weg staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ontstane 
schade door misinterpretatie van deze informatie of 
door verkeerd gebruik. 
  
We streven voortdurend naar verbetering van onze 
producten en diensten. We behouden ons het recht 
voor om software, beschrijvingen van het product en de 
gebruikershandleiding te wijzigen zonder de 
verplichting om iemand van dergelijke wijzigen op de 
hoogte te stellen.  
  
Deze handleiding is bedoeld voor het beter en volledig 
in gebruikstelling van de telefoon. Het is geen 
goedkeuring van accessoires. Alle afbeeldingen in deze 
gebruikershandleiding zijn alleen bedoeld als referentie. 
Er kunnen geringe verschillen bestaan tussen het 
uiterlijk van de telefoon / toetsen / inhoud van het 
display en de afbeeldingen die worden gebruikt. Voor 
de werkelijkheid verwijzen wij u naar de telefoon. 
Sommige functies zoals geïntroduceerd in deze 
handleiding zijn netwerk of abonnement ondersteunde 
functies. Voor meer informatie hierover neemt u contact 
op met uw netwerkoperator. 
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Algemene informatie 
 
Uw Bea-fon S35 verpakking bevat: 

• 1 mobiele telefoon (S35) 

• 1 bureaulader (S35) 

• 1 reislader (S35) 

• 1 batterij (S35) 

• Gebruiksaanwijzingen (S35) 
 
Mochten de letters voor u slecht of moeilijk leesbaar zijn 
dan kunt u op onze website deze handleiding terug 
vinden en grotere letters instellen.  
Ga naar: www.beafon.com 
 

Beveiligingscode:  

Deze fabriekscode beschermt uw toestel tegen 
ongewenst gebruik. 
De fabriekscode is 0000. 
 

PIN Code:  

Deze code, geleverd bij uw SIM kaart, of is door uzelf al 
aangepast, beschermt de kaart tegen ongewenst 
gebruik. 
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Uw telefoon  
 

 
1 Zaklamp 
2 Snelkeuzetoets (M1/M2) 
3 Beltoets en linker menutoets 

4 
Toets * / + / p / w / tijdens het schrijven voor 
een symbool 

5 Luidspreker 
6 SOS knop 
7 Toetsenbordblokkering 
8 Pijltoetsen 

9 
Aan/uittoets, gesprek beëindigen en rechter 
menutoets 

10 Polyfone luidspreker 

11 
#: indrukken schakelt het geluid van de 
beltoon uit/in. Tijdens het bewerken verandert 
u hier de invoermethode. 

12 Oplaadaansluiting  
13 Hoofdtelefoonaansluiting 2,5 mm  
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Hoofdscherm (Standby modus): 
 

1 2 3 

4 

5 

6 7 

1. Signaalstatus 5. Datum en dag 
2. Pictogrammen 6. Zoeken 
3. Batterijstatus 7. Contacten 
4. Tijd   

Display Zeichen: 

 
Signaalsterkte 
De verticale balken geven de 
netwerkverbinding sterkte aan. De SIM kaart 
heeft signaal. 

 
Nieuw bericht 
Dit icoon geeft aan dat u een nieuw bericht 
hebt ontvangen. 
SIM kaart heeft een ongelezen bericht. 
Het Postvak In is vol.  

Dit icoon knippert wanneer het Postvak 
IN vol is. U moet berichten verwijderen om 
nieuwe berichten te kunnen ontvangen. 

 
Gemiste oproep 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer u een 
gemiste oproep hebt  
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Beltoontype 
 
Trillen en geluid  

Stilte  

Geluid 

Trillen 

 
Doorschakelen 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer u Alle 
spraakoproepen heeft doorgeschakeld. 

 

 

Toetsenbordblokkering aan 
Dit icoon wordt weergegeven als u 
toetsenbordblokkering aanstaat 

 

 

Alarm staat aan 
Dit icoon wordt weergegeven wanneer het 
alarm aanstaat 

 

 

Batterijstatus 
Dit icoon verandert van kleur naargelang de 
status van de batterijstatus:  

, , ,  
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Aan de gang 
 

Installeren van de SIMkaart 

Houd uw SIMkaart buiten bereik van kinderen. 
Raadpleeg de leverancier van de SIMkaart met 
betrekking tot de beschikbare diensten en het gebruik. 
Uw SIMkaartleverancier kan b.v. uw serviceprovider, 
netwerkprovider of een andere leverancier zijn. 
Zet de telefoon uit en haal hem uit het stopcontact als u 
de batterij verwijderd. 
Opmerking: schakel de telefoon uit, haal hem uit het 
stopcontact voordat u de batterijdeksel opent.  
Plaats de batterijdeksel terug voordat u de telefoon gaat 
gebruiken. 
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Gebruik en installatie van de batterij   

De batterij opladen: 
Er zijn 2 manieren om de batterij van de S35 op te 
laden:   

1. Via de tafellader 
2. Via de reislader  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lithiumbatterij van de mobiele telefoon kan direct 
gebruikt worden. Een nieuwe batterij in niet volledig 
opgeladen en zal pas optimaal presteren na 3 complete 
laadcycli: 
1. Stop de oplader in de daarvoor bestemde opening. 
2. Stop de andere kant in het stopcontact.  
3. De telefoon heeft enkele uren nodig om volledig op 

te laden. Als uw telefoon uit staat kan het enkele 
seconden duren voordat het laadsymbooltje in 
beeld verschijnt en er verschijnt een vol 
laadsymbool als het opladen klaar is. 



11 

 

4. Als uw telefoon aan staat ziet u het 
oplaadsymbooltje knipperen en het is vol als de 
batterij volledig opgeladen is. 

5. Verwijder de oplader van de telefoon en haal hem 
uit het stopcontact. 

 
opmerking: laad de batterij de eerste keer 
minimaal 10 uur op voordat u de telefoon gaat 
gebruiken. 

Aan-/Uitzetten 

Voorzichtig: Bij het aanzetten kan het zijn dat u 
gevraagd wordt om de PINcode van uw SIMkaart in te 
voeren.  Als uw PUKcode wordt gevraagd betekent dit 
dat uw SIMkaart geblokkeerd is. Neem contact op met 
uw serviceleverancier. 
Om uw telefoon aan te zetten houdt u de aan/uitknop 2 
seconden ingedrukt. Indien gevraagd vult u uw 4 tot 8 
cijferige beveiligingscode in. 
Als er geen SIMkaart in de telefoon zit verschijnt de 
melding Voer SIM in. Zolang er geen SIMkaart in de 
telefoon zit kunt u geen, aan de SIMkaartgerelateerde, 
functies gebruiken. U kunt alleen een noodoproep 
doen. 
Om de telefoon uit te schakelen houdt u de aan/uitknop 
2 seconden ingedrukt. 

Bellen 

1. In de slaapstand kunt u direct een telefoonnummer 
intoetsen. Druk de beltoets in en de telefoon gaat 
het ingevoerde nummer bellen.  
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2. Als u het gesprek wilt beëindigen drukt u de 
aan/uittoets kort in.  

 

Een gesprek beantwoorden of weigeren 

Als er een inkomend gesprek is hoort u de beltoon 
en/of trilt de telefoon. In het scherm ziet u het nummer 
of de naam van de persoon die u probeert te bereiken. 
 
Druk op de beltoets of kies Optie en kies vervolgens 
beantwoorden om het gesprek aan te nemen. Als u 
het gesprek wilt weigeren toets dan de aan/uit toets kort 
in.  
 
Koptelefoon: als de koptelefoon aangesloten is ( 
eventueel via Bluetooth) kunt u het gesprek aannemen 
door op de knop van de koptelefoon te drukken. Als u 
dit niet prettig vindt kunt u het automatisch 
beantwoorden inschakelen (alleen als de koptelefoon 
aangesloten is). U neemt dan automatisch het gesprek 
aan nadat de telefoon 5 seconden heeft 
gerinkeld/getrild. 
 

Mogelijkheden tijdens een gesprek 

Kies Opties om de volgende dingen te doen tijdens 
een gesprek: 
Handsfree: Normaal/Handsfree. 
Wacht: plaatst het gesprek in de wacht 
Beëindig:  Beëindigd gesprek. 
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Telefoonboek: Ga naar Telefoonboek. 
Logboek:   Ga naar Logboek. 
Bericht:   Ga naar Bericht 
Dempen:  Schakelt de luidspreker aan of uit. 

Indien ingeschakeld kan de andere 
partij uw stem niet horen. 

 

Invoeren van de internationale landcode 
Als u een nummer wilt bellen in het buitenland drukt u 
2x het * zodat de + verschijnt. Voer vervolgens het 
nummer in: 
+   →landcode→   compleet nummer→   beltoets 

 

Menu 
 
De S35 biedt u een aantal functies die hieronder staan 

vermeld:  

1 Contacten 
 1-1 Voeg nieuw contact toe 
 

2 Bericht 
 2-1 Schrijf bericht 
 2-2 Inbox 
 2-3 Concepten  
 2-4 Outbox 

2-5 Verzonden berichten 
 2-6 SMS instellingen 
 

3 Logboek 
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 3-1 Gemiste oproepen 
 3-2 Gebelde nummers 

3-3 Ontvangen gesprekken 
3-4 Verwijder logboekgegevens 

 
4 Agenda 

4-1 Taken  
4-2 Alarm 

 

5 Instellingen 
 5-1 SOS 

5-2 Beltoon & waarschuwingstypen 
5-3 Telefooninstellingen 
5-4 Gespreksinstellingen 
5-5 Netwerkinstellingen 
5-6 Veiligheidsinstellingen 
5-7 Herstel fabrieksinstellingen 

          

6 FM radio 
6-1 Kanalen 
6-2 Handmatige invoer 
6-3 Automatisch zoeken 
6-4 Instellingen 
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Contacten 
 

Nieuw contact invoeren 

Met deze functie voert u namen en nummers in in het 
telefoonboek. U kunt nummers opslaan in het 
geheugen van de telefoon of op de SIMkaart. 
Alleen namen en het bijbehorend nummer kunnen 
worden topgeslagen als u e.e.a. opslaat op het 
SIMkaartgeheugen. Dit is standaard ingesteld.  
 
Indien u een contact geselecteerd heeft kunt u de 
volgende dingen doen: 
Bellen:Belt het betreffende nummer. 
SMS sturen Stuurt een bericht naar het betreffende 
contact. 
Bekijk: Laat naam en nummer zien. 
Bewerk: Bewerk naam en nummer.  
Verwijder: Verwijderd het geselecteerde contact. 
Kopiëren: Kopieert het contact van/ naar het 

telefoon- of SIMkaartgeheugen. 

Instellingen 

Voorkeursopslag:Als u een nieuw contact invoert kunt  
  u kiezen uit opslaan op de  
  SIMkaart, in het telefoongeheugen  
  of op beide. 
Snelkiezen: Deze functie kunt u aan of uitzetten. U 

kunt 8 snelkeuzenummers opslaan bij 
Nummers instellen. 
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M1, M2 instellen. U kunt een contact uit het 
telefoonboek toewijzen aan M1, M2. 

Geheugenstatus Controleert de SIMkaart en het  
telefoongeheugen m.b.t. opslag en vrije 
ruimte. Op de Simkaart kunnen 150 
contacten opgeslagen worden, in het 
telefoongeheugen passen 200 
nummers. 

 
Alle contacten kopiëren:U kunt alle namen/nummers 

van de SIMkaart naar de telefoon 
kopiëren en/of omgekeerd. 

Opm.: Bij het kopiëren van telefoon naar SIMkaart 
worden alleen namen en nummers meegenomen. 
Alle contacten verwijderen: 
U kunt de volgende opties kiezen: 
Van SIM: verwijder alle  namen opgeslagen op 

de SIMkaart 
Van telefoon: Verwijder alle namen opgeslagen op 

de telefoon 
 

Berichten 
 

Schrijf SMS 

U kunt een tekstbericht aan iemand sturen of één van 
de voorbeelden gebruiken. Als u klaar bent kiest u 
Opties voor de volgende mogelijkheden:  
Verstuur aan: u kunt het bericht aan 1 persoon of aan  

meerdere personen sturen en het 
verzonden bericht opslaan.  
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Invoermethode: Kies hier uw voorkeur. 
Gevorderd: Voeg een nummer of naam in in uw  
  bericht. 
Opslaan in concepten: Sla op als concept.  

Postvak IN 

U gaat naar het SMS menu via Berichten.  
 
De Inbox wordt gebruikt om ontvangen berichten op te 
slaan. Afhankelijk van de gekozen modus trilt of rinkelt 
uw telefoon als er een nieuw bericht binnenkomt. In het 
scherm ziet u het icoontje voor een nieuw bericht and 

het lampje knippert. Dit symbool  blijft zichtbaar in 
het scherm totdat het bericht gelezen is. 
Middels Opties kunt u de volgende dingen doen 
Antwoorden: Stuur een bericht naar de verzender 
Bellen: Belt dit contact. 
Doorsturen: Stuurt het bericht door naar iemand  
  anders 
Verwijder: Verwijder dit bericht 
Verwijder alle: Verwijdert alle berichten in de inbox 
Geavanceerd: U kunt het nummer van dit bericht 

 gebruiken. 
Details  U ziet de details van het bericht zoals het  
  nummer, type, datum, opslag. 
Opslaan in het telefoonboek: Opslaan in het 

 telefoonboek 

Opmerking: Het   blijft knipperen als uw inbox vol 
is. Verwijder enkele berichten voordat u het nieuwe 
bericht kunt lezen. 
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Concepten 

Ga naar Concepten om de opgeslagen berichten te 
bekijken. U kunt nu de volgende dingen doen:  
Versturen: Verstuurt een bericht naar één of meerdere  
  ontvangers via Versturen.  
Bewerk: Bewerk het huidige bericht. U kunt de 

volgende dingen doen: Verstuur aan, 
Invoermethode, Gevorderd, Schrijftaal, 
opslaan in concepten. 

Verwijder: Verwijdert het huidige bericht 
Verwijder Alle: Verwijdert alle berichten in  
  concepten. 
Geavanceerd:U kunt het nummer van dit bericht  
  gebruiken. 
Details:  U ziet informatie omtrent nummer, type,  
  datum en opslaglokatie. 

Postvak UIT 

Ga naar Postvak UIT om de verstuurde berichten te 
bekijken. U kunt de volgende dingen doen: 
Bekijk: Bekijk dit bericht. 
Opnieuw versturen: Verstuurt een bericht naar de. 

verzender via Verstuur naar één,  
Verstuur naar meerdere. 

Verwijder: Verwijderd dit bericht 
Verwijder Alle: Verwijderd alle berichten in de 

outbox 
Details  U ziet de details van het bericht zoals het  
  nummer, type, datum, opslag. 
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Verzonden berichten 

Bekijk het verstuurde bericht en u kunt de volgende 
dingen doen: 
Doorsturen:  Stuurt het bericht door naar iemand  

anders 
Verwijder:  Verwijder dit bericht 
Verwijder alle: Verwijdert alle berichten in de inbox 
Geavanceerd: U kunt het nummer van dit bericht  
   gebruiken. 
Details:  U ziet de details van het bericht  

zoals het nummer, type, datum, 
opslag. 

SMS instellingen 

SIM U kunt de volgende dingen doen: MSC adres, 
Geldigheidsduur, Berichttype, Afleverrapport, 
Retourpad, 

Voicemail: voicemail is een service die door uw 

netwerkoperator wordt aangeboden. Meer informatie 
over het voicemailnummer krijgt u van uw 
netwerkoperator. Als u een nieuwe voicemail heeft 
ontvangt uw telefoon een bericht. De telefoon biedt 2 
voicemailadressen. 
1. Kies adres 1 of 2 en toets Opties. 
2. Kies Bellen of Bewerken. 

3. Als u Bewerken kiest, kunt u de naam en nummer 

van de voicemail bewerken. Na invoer kies OK. 
 
In stand-by: houd nummer 1 ingetoetst om direct naar 
de voicemail te bellen. Alleen het nummer wat bij adres 
1 opgeslagen is wordt gebeld. 
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Logboek 
 

Ga naar het hoofdmenu Logboek. In dit menu kunt u 
de volgende dingen doen. 

Gemiste gesprekken 

U kunt de volgende dingen doen: 
Bellen, SMS versturen, bekijken, opslaan in 
telefoonboek, bewerken voor het bellen, 
verwijderen. 

Gebelde nummers 

U bekijkt hier de gebelde nummers en hier kunt u de 
volgende dingen doen: 
Bellen, SMS versturen, bekijken, opslaan in 
telefoonboek, bewerken voor het bellen, 
verwijderen. 

Ontvangen gesprekken 

U bekijkt hier de ontvangen gesprekken en u kunt de 
volgende dingen doen: 
Bellen, SMS versturen, bekijken, opslaan in 
telefoonboek, bewerken voor het bellen, 
verwijderen. 

Verwijder Logboek 

U kunt alle gegevens verwijderen van de Gemiste 
gesprekken, gebelde nummers, en ontvangen 
gesprekken. U kunt ook Alles verwijderen. 
 



21 

 

Agenda 
 

De S35 heeft in het agendamenu de volgende 
mogelijkheden. 

Taken 

U kunt afspraken en vergaderingen plannen bij Taken 
in uw telefoon. De telefoon herinnert u aan deze 
afspraken/taken als hij aan staat. Ga naar Taken via 
Agenda om alle taken te bekijken. Als de takenlijst leeg 
is kies Toevoegen om nieuwe taken. 
 
Als u de kalender in de takenlijst heeft toegevoegd gaat 
u naar Opties om de volgende dingen te doen: 
Bekijken:Bekijk de inhoud van de geselecteerde taak 
Toevoegen:Kies toevoegen om een nieuwe taak te  
  maken. U kunt de datum, tijd, opmerking,  
  alarmmodus en alarmsignaal etc.  
  aanpassen. 
Bewerken: Bewerk de inhoud van de geselecteerde  
  taak 
Verwijder: Verwijder de taak 
Verwijder oude: Verwijder taken in het verleden 
Verwijder alle: Verwijdert alle taken 
Ga naar datum: U kunt de taken op datum zoeken  
Bekijk de onvoltooide: Bekijkt de onvoltooide taken 
Stuur vkalender: Stuurt een vkalender middels SMS 
Opmerking: Er is een beperkte opslagcapaciteit 
voor taken. Als er geen nieuwe taken toegevoegd 
kunnen worden verwijder dan enkele oude taken. 
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Wekker 

De S35 heeft een wekker met 5 verschillende alarmen 
die u op de gewenste tijdstippen in kunt stellen. Om 
een wekker in te stellen kiest u een alarm en kies 
Bewerk om het alarm te bewerken, aan/uit te zetten, 
tijd, herhalen, weksignaal, Sluimeren (min) en 
waarschuwingstype. 
 

Instellingen 
 

Hier kunt u uw favoriete achtergrond, beltoon en andere 

zaken instellen. 

SOS 

U kunt de SOS oproep aan en uitzetten zoals gewenst. 
Hier voert u tevens de SOS namen en SOS nummers 
in. 

Beltooninstellingen 

Bij dit menu kunt u de volgende dingen doen:  
Waarschuwingstype: Kies Alleen 
bellen, alleen trillen, trillen en bellen of 
trillen daarna bellen.  

Beltoontype:Kies Herhalen, een keer piepen. 
Inkomend gesprek: Kiest de beltoon bij een inkomend  
  gesprek 
Beltoonvolume: Stelt het volume van de beltoon in en  
  de toetstoon. 
SMS:  Selecteert het geluid bij een inkomend  
  bericht 
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Berichtvolume: Selecteert het volume bij een  
  inkomend bericht 
Toetsenbord: Kiest het toetsenbordgeluid  
Toetsenbord volume: Kiest het toetsenbordvolume 
Inschakelen: Kiest het geluid bij het aanzetten van de  

 Telefoon. 
Uitzetten: Kiest het geluid bij uitschakelen 
 

Telefooninstellingen 

Kies Telefooninstellingen en ga naar: 
Tijd en datum:  Stelt stad, format, tijd en datum in.  
Taal:   Stelt de taal van uw telefoon in.  
LCD-verlichting: Stelt de tijd in dat de  
   achtergrondverlichting aan blijft. 
LCD-helderheid: Stelt de helderheid in 
 

Gespreksinstellingen 

In dit menu kunt u de volgende dingen doen,  
Nummer ID: Stelt de nummerherkenning in 
Gesprek in de wacht: Stelt het wachtgesprek in 
Omleiding: Stelt de omleidingen in   
Blokkeren:  Stelt de blokkades in  
Geavanceerde instellingen: Schakelt automatisch 

bellen, de gesprekstijdreminder en 
de antwoordmodus in/uit. 

 

Netwerkinstellingen 

Kies Netwerk instellen voor de volgende opties:  
Netwerkselectie  Zoeken, kies netwerk, keuze 
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Veiligheidsinstellingen 

Kies Veiligheidsinstellingen instellen voor de 
volgende menu’s: 
SIM-beveiliging:  U kunt hier de PINcode wijzigen van  
   de SIMkaart. 
Telefoonbeveiliging: Stelt een wachtwoord in voor de  
   telefoon, standaard is het  

wachtwoord 0000. 
Toetsenbordblokkering automatisch: Schakelt de  

toetsenbordblokkering in of uit. 
Opmerking: Neem contact op met uw serviceprovider 
van uw netwerk als u problemen heeft met uw PIN 
code.  

Fabrieksinstellingen herstellen 

Formatteert alle data van de telefoon en stelt alles in 
zoals hij destijds uit de verpakking kwam. Het 
standaard wachtwoord hiervoor is: 0000. 
 

FM radio 
 
Ga naar Opties, voor de volgende mogelijkheden: 
Kanalenlijst: U kunt 30 kanalen opslaan.  
Handmatige invoer:Kies handmatig de FMfrequentie  
   die u wenst.  
Automatisch zoeken: Stelt automatisch een lijst met 
beschikbare kanalen voor u samen. 
Instellingen: Schakelt Achtergrondgeluid en de  

luidspreker in. 
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Opm Druk * of # voor de handmatige bijstelling van 
de frequentie. Automatisch zoeken kost wat tijd, 
heb even geduld. 

 

Speciale functies 
 

Toets voor de zaklamp 

De S35 heeft de mogelijkheid om met 1 toets de 
zaklamp aan/uit te zetten. Als u de toets enkele 
seconden indrukt gaat de zaklamp aan, als u de toets 
nogmaals indrukt gaat hij weer uit.   

Toets voor de toetsenbordblokkering 

Met de toets voor toetsenbordblokkering kunt u 
gemakkelijk het toetsenbord blokkeren. Als u de toets 
indrukt verschijnt Geblokkeerd in het scherm. Als u de 
toets nogmaals indrukt verschijnt Toetsenbord 
ontgrendeld, u kunt de telefoon dan normaal 
gebruiken.   

SOSknop  

Stelt u uit voorzorg de noodnummers in. Ga met de 
pijltjestoetsen (naar boven of naar beneden) vanuit het 
beginscherm naar het menu Noodnummers. U kunt 
hier maximaal 5 nummers invoeren. Na het instellen 
van de nummers gaat u naar  SOSknop en zet hem  
aan.  

SOS 

De SOSfunctie is een eenvoudige functie die op het 
moment supreme levens kan redden. U kunt maximaal 
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5 SOSnummers instellen (vrienden, kennisen, 
bekenden, hulpdiensten). De nummers die u eerder 
heeft opgeslagen, worden automatisch op volgorde 
gebeld als u de noodknop op de achterzijde van de 
telefoon indrukt. Tijdens de SOSoproep klinkt een 
alarm zodat de persoon die u belt weet dat er een 
noodgeval is. Als het eerste nummer onbereikbaar is 
wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Als het 
tweede nummer ook niet bereikbaar is wordt 
automatisch het derde nummer gebeld etc. Als u geen 
noodnummers opgeslagen heeft of uw beltegoed is op 
of u maakt gebruik van een netwerkprovider waartoe u 
geen toegang heeft (roaming staat uit), dan kunt u nog 
steeds 112 bellen via het toetsenbord.  
SOS beschrijving: 
Druk 3 seconden de SOS knop in op de achterkant van 
de telefoon. Als u de noodoproep wilt stoppen druk dan 
nogmaals de SOS knop 3 seconden in. 
 

SOS Functionaliteit: 

Als u de SOSknop indrukt stuurt de S35 automatisch 
een noodSMS naar de noodnummers (alleen als u 
mobiele nummers als noodnummer heeft ingesteld) en 
start met het bellen van de noodnummers in de 
opgegeven volgorde.  (De SOSknop werkt ook als de 
telefoon dicht is). De telefoon schakelt automatisch 
naar handsfree en maximaal volume, en als de 
noodoproep niet binnen 25 seconden wordt 
beantwoord, wordt automatisch het volgende nummer 
gebeld. 
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Let op: Als de noodoproep wordt ‘beantwoord’ door een 

voicemail beeindigd de SOS oproep. 

 
Normale SOS  

Als uw telefoon binnen het bereik van een netwerk is 
kunt altijd de reguliere noodnummers bellen. U kunt het 
bereik links bovenin het scherm bekijken.   
opmerking: De noodnummers verschillen per 
land, wellicht dat het ingestelde noodnummer in uw 
telefoon niet werkt in een ander land. Een 
noodoproep is tevens afhankelijk van het netwerk, 
omgeving en eventuele storingen.  
 

FAQ 
 
Als u vragen heeft over het gebruik van de telefoon, kijk 
dan naar de onderstaande antwoorden. Als uw vraag 
niet beantwoord wordt, neem dan contact op met uw 
telefoonaanbieder of netwerkoperator.  
 
De telefoon wilt niet aan gaan: 

 Controleer de batterij installatie en installeer de 
batterij opnieuw. 

 Controleer op de batterij opgeladen is, vervang de 
batterij of laad hem op. 

 Controleer of de PIN code 3 keer op een rij 
verkeerd is ingevoerd.  
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Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de 
bijbehorende PUK code in (neem contact op met 
uw netwerkoperator voor uw PUK code). 

SIM fout: 

 Is de SIM kaart vies? Graag schoonmaken. 

 Probeer de SIM kaart opnieuw te installeren. 

 Is de SIM kaart beschadigd? Neem contact op met 
uw netwerkoperator. 

Slecht of geen signaal: 

 U kunt zich in een gebied bevinden waar de 
ontvangst slecht is, zoals een tunnel of kelder, ga 
ergens anders staan en controleer opnieuw. 

 Door u om te draaien of bij een raam te gaan staan 
kan het signaal terug komen. 

 Neem contact op met uw netwerkoperator als u 
hier last van blijft houden. 

Slechte spreekkwaliteit: 

 Heeft u een slecht signaal, zie: Slecht of geen 
signaal. 

 Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de 
batterij op of vervang indien nodig. 

 Gebruik de volumetoets om het geluid van de 
microfoon te verhogen tijdens de oproep. 

Kan niet bellen: 

 Controleer of dat u het juiste nummer heeft 
ingetoetst en druk op de groene toets. 

 Controleer of dat u bellen geblokkeerd heeft 
ingesteld, zo ja: annuleer deze. 

 Controleer of dat de SIM kaart is geregistreerd op 
het netwerk. 
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 Als uw SIM kaart een prepaid kaart is, controleer of 
er genoeg saldo op staat. 

Kan niet gebeld worden: 

 Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk? 

 Staat de telefoon aan? 

 Controleer of het scherm op geen signaal staat, zo 
ja: zie: Slecht of geen signaal. 

 Controleer of dat u gebeld worden geblokkeerd 
heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze. 

Scherm is donker: 

 Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de 
batterij op of vervang indien nodig. 

 Pas de achtergrondafbeelding aan. 

 Uw telefoon kan aangetast zijn door waterdamp, 
houd de telefoon droog. 

PIN vergrendeld: 

 Controleer of de PIN code 3 keer op een rij 
verkeerd is ingevoerd.  
Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de 
bijbehorende PUK code in (neem contact op met 
uw netwerkoperator voor uw PUK code). 
 

Tips: Als uw vraag niet beantwoord is met 
bovenstaande antwoorden, kijk dan bij 
Klantenservice op www.beafon.com. Ga niet zelf 
uw telefoon repareren of uit elkaar halen zonder 
een deskundige. 
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Batterij 
 

 Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare 
batterij. 

 Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit 
van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze 
twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is 
geweest. De batterij kan honderden keren opnieuw 
opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd 
aan capaciteit verliezen.  

 Als de gespreks- of standby tijd na verloop van tijd 
aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor 
een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die 
door Bea-fon zijn goedgekeurd en laad de batterij 
alleen met goedgekeurde opladers op. 

 Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet 
gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week 
in het stopcontact zitten aangezien overladen de 
levensduur kan verkorten.  

 Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop 
van tijd leeglopen.  

 Extreme temperatuurswisselingen kunnen de 
levensduur en oplaadcapaciteit van uw batterij 
beïnvloeden.  

 Gebruik de batterij alleen voor uw S35. 

 Gebruik nooit een beschadigde batterij of oplader. 
Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in 
uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de 
batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, 
paperclip of pen) houdt en er een directe 
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verbinding tussen de + en – pool van de batterij 
ontstaat. 

 Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen 
(warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto. 
Probeer de temperatuur van uw batterij altijd 
tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon 
met een extreem warm of extreem koude batterij 
kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij 
volledig opgeladen is. Met name temperaturen 
onder 0°C kunnen de capaciteit van uw batterij 
ernstig beïnvloeden. 

 Gooi batterijen niet in het vuur! 

 Houd u aan de lokale regelgeving zodra u uw 
batterij weggooit i.v.m. recycling. Gooi hem niet bij 
het huishoudelijk afval. Uw batterij is klein 
chemisch afval. 
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Telefoon  
 
Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen 
en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u 
hem alstublieft ook dusdanig.  
Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan de 
garantieverplichtingen en zorgen ervoor dat u met veel 
plezier vele jaren kunt genieten van uw telefoon! 
 

 Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de 
buurt van kleine kinderen. 

 Houd de telefoon droog. Zweet, vocht, water en 
andere vloeistoffen zorgen voor corrosie in het 
elektronische circuit. 

 Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze 
omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor 
beschadigen.  

 Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. 
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van 
elektronische apparaten verkorten, batterijen 
beschadigen en plastic onderdelen laten smelten 
of vervormen.   

 Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. 
Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur 
kan er aan de binnenzijde vocht ontstaan die het 
elektronische circuit kunnen beschadigen. 

 Probeer uw telefoon niet te openen m.u.v. het 
gedeelte waar u de batterij plaatst. 
Onoordeelkundig gebruik kan hem beschadigen. 
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 Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of 
schokken kunnen de interne circuits beschadigen. 

 Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, 
poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen. 

 Beschilder de telefoon niet. Verf kan de 
bewegende delen verstoppen en de functie hiervan 
beperken of verhinderen. 

 Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant 
goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet 
goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon 
beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- 
en regelgeving m.b.t. radio-apparaten. 

  
Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw 
telefoon, batterij, oplader en accessoires. Als één van 
deze items niet goed werkt raadpleeg dan uw 
verkooppunt.  
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Voor uw veiligheid 
 
Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen 
ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn. 
 

Schakel de telefoon niet in waar het 
gebruik van een mobile telefoon is 
verboden of waar de interferentie 
gevaarlijk kan zijn. 
 

Verkeersveiligheid 
Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het 
autorijden. 
 

Uitschakelen in het vliegtuig 
Draadloze apparaten kunnen storing in het 
vliegtuig veroorzaken. 
 

Uitschakelen in het ziekenhuis 
Volg de regels en instructies op. Schakel 
de telefoon in de buurt van medische 
apparatuur uit. 
 

Uitschakelen bij tankstations 
Gebruik uw telefoon niet bij het 
benzinestation. Gebruik uw telefoon niet in 
de buurt van benzine en/of chemicaliën. 
 

Interferentie 
Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor 
interferentie, dit kan de werking 
beïnvloeden. 
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Informatie omtrent de certificering (SAR): 

Dit model voldoet aan de standaard van de EU m.b.t. 
blootstelling aan radiogolven. 
 
Voor de blootstelling wordt een meeteenheid gebruikt 
ook wel Specific Absorption Rate, of SAR genoemd. De 
maximaal, door de EU,  toegestane SAR limiet 
bedraagt 2.0 W/kg. De uitgevoerde SARtesten hebben 
betrekking op standaard gebruik en posities waarbij de 
telefoon de maximale straling uitzendt op de diverse 
frequenties. De hoogst gemeten straling bij het oor 
bedraagt 0,483 W/kg.  
 
Indien u een kopie van de ‘Declaration of Conformity’ 
wenst neemt u dan contact op met ons via 
support@beafon.com 
 

Basisspecificaties: 

Netwerk – Dual-Band：  GSM 900/1800 MHz 

Afmeting： 120 x 54 x 13,5mm 

Batterij： Li-ion 3.7V - 800mAh 

Standby tijd:  < 450 uur* 

Gesprekstijd:  < 250 minuten* 

 
*Er kunnen afwijkingen zijn t.a.v. de opgegeven 
tijden, afhankelijk van SIMkaart, netwerk en 
gebruik. 
  

 

mailto:support@beafon.com


36 

 

Beperking van de aansprakelijkheid: 
 

 Bea-fon Mobile GmbH aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor enige relevante, 
onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke 
verwondingen die veroorzaakt worden door het 
product, ook niet voor verwondingen die al dan niet 
voorspelbaar zijn.  
 

 Voor alle verliezen veroorzaakt door natuurrampen 
(zoals een aardbeving, overstroming, enz.) of voor 
alle daden of ongevallen (inclusief opzettelijk of 
accidenteel misbruik door de gebruiker bij deze 
accidenten of bij andere ongewone 
omstandigheden) die buiten ons 
verantwoordelijkheidsgebied vallen, aanvaarden 
wij geen aansprakelijkheid. 

 

Informatie  

Voor meer informatie bezoekt u de Bea-fon website:  
www.beafon.com of email ons : support@beafon.com  

Adres:  

BEAFON MOBILE GmbH  
Enzing 4  
4722 Peuerbach  
Oostenrijk 
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