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Productinformatie

Voor gedetailleerdere productgegevens, ga naar 
www.acer.com.

Voor informatie over dienstverlening en ondersteuning, of om de 
Gebruikershandleiding, stuurprogramma’s en toepassingen te 
downloaden, volgt u onderstaande instructies:

1. Ga naar www.acer.com en klik op Ondersteuning > 
STUURPROGRAMMA'S EN HANDLEIDINGEN.

2. Selecteer gewenste items uit Selecteer Product Categorie > 
Selecteer Product Groep > Selecteer Product Model.

3. Selecteer het besturingssysteem uit het vervolgkeuzemenu.
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Acer Liquid Z5 Smartphone Snelgids

Model: Z150

Deze uitgave: 11/2013

Acer Liquid Z5 Smartphone

Modelnummer: __________________________________

Serienummer: __________________________________

Aankoopdatum: _________________________________

Plaats van aankoop: _____________________________

Android is een handelsmerk van Google Inc. Gebruik van dit 
handelsmerk gebonden aan Toestemming van Google.
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Voor het eerst instellen

De simkaarten en microSD-kaart plaatsen

microSD-kaart

1. Gebruik uw vingernagel om het klepje van de 
microSD-kaart te openen en plaats de microSD-
Card zoals is afgebeeld.

2. Zorg dat de microSD-volledig in de kaartsleuf 
gestoken is en sluit het klepje van de microSD-
kaart.
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3. Gebruik uw vingernagel om het klepje van de 
dubbele simkaart te openen. Plaats simkaart en 
micro-simkaart in de desbetreffende sleuven zoals 
is afgebeeld. 

4. Zorg dat de simkaart en micro-simkaart beide 
volledig ingestoken zijn en sluit het klepje van de 
dubbele simkaart.

micro-simkaartSimkaart

(optioneel)
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De telefoon opladen
U dient de smartphone voor het eerste gebruik ten 
minste acht uur op te laden. Daarna kunt u de batterij 
opladen zodra dit nodig is.

Sluit de adapterkabel aan op de micro-usb-aansluiting 
van de smartphone. Steek de stroomadapter in een 
stopcontact en laad het toestel op.

Opmerking: Het is normaal dat de telefoon 
warm wordt tijdens het opladen of tijdens 
langdurig gebruik.

Opmerking: Alle telefoons worden getest 
voordat ze worden uitgegeven.

Download en installeer het nieuwste usb-
stuurprogramma op de computer voordat u de 
smartphone aansluit op de computer. Ga naar 
www.acer.com/worldwide/support/download.htm 
voor het nieuwste stuurprogramma.

De telefoon opnieuw instellen en opnieuw 

opstarten
Open Instellingen via het menu Toepassingen en tik 
daarna op Back-up en herstel. Tik op 
Fabriekswaarden herstellen en tik daarna op 
Telefoon opnieuw instellen. Tik op Alles wissen om 
de telefoon te formatteren.
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sWanneer de telefoon niet meer reageert, houdt u 
gedurende 10 seconden tegelijkertijd de aan/uit-knop 
en de knop volume omhoog ingedrukt om de telefoon 
opnieuw op te starten.


