
Gebruikershandleiding

De beschrijving in deze handleiding kan verschillen met die 
van uw telefoon afhankelijk van de softwareversie of uw te-
lefoonoperator.



GEFELICITEERD! 

U hebt de mobiele telefoon WIKO LENNY3 gekocht. 
In deze handleiding vindt u alle nodige informatie voor 
het gebruik van deze mobiele telefoon en om snel 
vertrouwd te raken met het WIKO universum.

Copyright © 2016 WIKO
De informatie in dit handboek mag in geen geval, in 
welke vorm dan ook, worden overgebracht of gekopi-
eerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van WIKO.

Handelsmerken
WIKO is een gedeponeerd handelsmerk van WIKO SAS.

Voorwoord
Dit handboek is met de grootste zorg opgesteld en 
heeft als doel u wegwijs te maken in het gebruik van 
dit apparaat. Alle informatie en aanbevelingen die deze 
bevat, vormen daarentegen geen garantie onder de wet 
die van toepassing is. WIKO behoudt zich het recht voor 
om op ieder moment de informatie in dit handboek te 
wijzigen.

Aansprakelijkheidslimiet
Het geheel van diensten en inhoud toegankelijk vanaf 
dit apparaat zijn exclusief eigendom van derden, en dus 
door wetten beschermd (auteursrecht, octrooi, licentie, 
en andere wetten betreffende intellectueel eigendom). 
Deze diensten zijn gereserveerd voor persoonlijk en 
niet voor commercieel gebruik. Er kan onmogelijk 
van de inhoud of diensten gebruik gemaakt worden 
zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van 
deze inhoud. U mag op geen enkele wijze de inhoud of 
diensten gepubliceerd via dit apparaat kopiëren, publi-
ceren, overbrengen, verkopen op welke drager dan ook, 
of hiervan afgeleide producten vervaardigen. 

DE DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN WORDEN 
“NAAR BEHOREN” GELEVERD. WIKO KAN DE ONDER 
DEZE VOORWAARDE GELEVERDE INHOUD OF DIEN-
STEN NIET GARANDEREN; UITDRUKKELIJK OF IMPLI-
CIET, ONGEACHT VOOR WELK DOELEINDE. HIJ STAAT 
OOK NIET GARANT VOOR DE HANDELSKWALITEIT 
HIERVAN EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 



GEBRUIK. WIKO STAAT OOK NIET GARANT VOOR DE 
NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, LEGALITEIT OF VOL-
LEDIGHEID VAN DE INHOUD OF DIENSTEN GELEVERD 
VIA DIT APPARAAT. 

WIKO heeft geen enkele controle over de inhoud en 
diensten die door derden via sociale media of trans-
missieapparatuur overgedragen wordt. Daarbij kun-
nen diensten van derden willekeurig onderbroken of 
ontbonden worden. Om deze redenen kan WIKO geen 
vertegenwoordiging of garantie bieden betreffende de 
beschikbaarheid van de gehele inhoud of dienst van der-
den, en weigert uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid 
met betrekking tot deze onderbreking of ontbinding. 

WIKO kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 
worden voor de verwerking en traceerbaarheid van deze 
inhoud en diensten van derden, toegankelijk via dit ap-
paraat. Vragen of verzoeken betreffende deze inhoud of 
diensten moeten direct aan de betreffende leverancier 
van de inhoud of diensten gericht worden.

De simkaart en het netwerk of systeem (cellulair of 
anders) waarop dit apparaat functioneert, wordt gele-
verd door een onafhankelijke, buitenstaande operator. 
WIKO weigert uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor 
problemen betreffende de werking, beschikbaarheid, 
bereikbaarheid,  diensten of capaciteit van het netwerk 
of systeem (cellulair of anders). De verantwoordelijk-
heid van WIKO en zijn erkende klantenservice is beperkt 
tot de reparatiekosten en/of vervanging van het appa-
raat tijdens de garantieperiode.



WIKO KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN 
IN GEVAL VAN VERWAARLOZING, OF DIT NU DE CON-
TRACTUELE OF ONRECHTMATIGE VERANTWOORDE-
LIJKHEID IS, DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, AC-
CESSOIRES, ADVOCATENHONORARIUM, KOSTEN, 
SPECIALE- OF IEDER ANDERE SCHADE VOORTKO-
MEND UIT HET GEBRUIK DOOR UZELF OF DOOR DER-
DEN VAN DE INHOUD OF DIENSTEN TOEGANKELIJK 
VIA DIT APPARAAT. 
IN ENKELE LANDEN ZIJN DE UITSLUITINGEN VAN 
IMPLICIETE GARANTIES, OF BEPERKINGEN VAN 
WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN NIET TOE-
GESTAAN; HET IS DUS MOGELIJK DAT DEZE UIT-
SLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET VOOR U VAN 
TOEPASSING ZIJN.

Inhoud van de doos :

1. Mobiele telefoon WIKO LENNY3
2. Netspanningsadapter
3. Micro USB-kabel 
4. Hoofdtelefoon
5. Handleiding
6. Batterij



Uw telefoon ontdekken

Aan-uit / 
Vergrendelen

Camera aan  
de voorkant

Volume +/ - 

Aanraak-
scherm 

Startscherm

Terug Menu

Oortelefoon

LED 
flits

Luidspreker

Cameralens

Hoofdtelefoonaansluiting 
van 3,1,5 cm

Micro  
USB-poort



~ Telefoontoetsen

Toetsen

Aan/Uit

Starts-
cherm 

Functie

Menu

Zurück 
Taste

Volume

De toets ingedrukt houden : De telefoon in-/uitschakelen.
Een lichte druk : het toetsscherm vergrendelen.

Keer terug naar het startscherm en open Google NU (druk en 
houd de knop in).

Open de lijst met de laatste toepassingen.

Terug naar het vorige scherm. Het toetsenbord van het scherm 
blokkeren.

Verhoog of verlaag het volume van de oproep, de ringtone, de 
muziek, de games en andere audiofuncties. 
Wanneer de telefoon overgaat, de ringtone op Mute zetten. 
De conferentiefunctie activeren door een lange druk op 
Volume-.



Eerste inbedrijfneming voorbereiden 

~ Simkaart invoegen

De achterkant van de telefoon is vastgemaakt met clips. 
Klik ze los met behulp van de inkeping op het deksel 
en volg de contour van de telefoon. Plaats de simkaart  
volgens het onderstaande schema.

1.

2.

3.



~ De geheugenkaart installeren

Uw telefoon kan een MicroSD geheugenkaart van maxi-
maal 64 GB bevatten.
Installeer de geheugenkaart in de hiervoor bestemde 
sleuf. 

~ De batterij opladen

Uw telefoon wordt gevoed door een oplaadbare batterij. 
Het rode knipperlicht geeft aan dat de batterij bijna leeg is. 
Gelieve de batterij op te laden. Een te laag batterijniveau kan 
de levensduur verkorten. 
Sluit de lader aan op een stopcontact en de USB-connector 
van de microfoon op de USB-poort van de telefoon.
Het statuslampje van de telefoon wordt nu rood, wat aan-
geeft dat de batterij wordt geladen.
Zodra het laden is voltooid, wordt het statuslampje groen. 
Koppel het apparaat los van de lader.
Raadpleeg het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies” voor 
meer informatie.



~ Aan- en uitzetten 

Om de telefoon in te schakelen, geeft u een lange druk 
op de AAN/UIT knop, tot de telefoon vibreert. 
Als uw simkaart vergrendeld is, moet u de juiste pincode 
opgeven om de simkaart te ontgrendelen wanneer de 
telefoon wordt ingeschakeld. 
Na drie mislukte ingaven van de pincode wordt 
de mobiele telefoon geblokkeerd en moet u hem 
deblokkeren met uw pukcode (bij de simkaart 
meegeleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op 
met uw telefoonoperator).Om de telefoon uit te zetten, 
geeft u een lange druk op de AAN/UIT knop totdat het 
menu verschijnt en drukt u vervolgens op Uitschakelen. 
Druk vervolgens op OK om uw keuze te bevestigen.

De telefoon trilt wanneer deze volledig is uitgeschakeld. 



Basisfuncties 
~ Simbeheer

Wanneer u uw telefoon voor de eerste keer inschakelt 
of van simkaart verandert, verschijnt er informatie 
over de simkaarten. U wordt dan verzocht om de 
instellingen verbonden aan de oproep, het bericht en 
de internetverbinding al dan niet te wijzigen. Sim1 
is geconfigureerd als de standaard simkaart voor 
dataconnectie. 
Nu kan u :  
1.De standaardsim instellen voor spraakoproepen, 
video-oproepen, sms/mms en dataverbinding 
voor internet. De achtergrondkleur dient om een 
onderscheid te maken tussen de twee sims.
2.De simkaart kiezen voor elke actie, bijvoorbeeld vóór 
het starten van een gesprek of het sturen van een sms/
mms door te kiezen voor ‘Elke keer  vragen’.

~ Netwerkverbinding

 •    APN niet beschikbaar 
Als uw operator niet in de lijst staat of de lijst leeg is,
informeert u bij uw operator hoe u de APN handmatig
kunt instellen. Ga naar Instellingen > Draadloos en 
netwerken > Meer > Mobiele netwerken > SIM1 of 
SIM2 > Namen toegangspunten. Hiervoor drukt u op 
de knop , waar u de door uw provider opgegeven 
informatie invoert.
U keert terug naar het vorige menu en kiest de APN die 
u zojuist hebt opgeslagen.



•    De dataverbinding activeren
Controleer uw instellingen voor gegevensverbinding:
1. Ga naar Instellingen > Draadloos en netwerken 
> Meer > Mobiele netwerken > SIM1 of SIM2 > 
Namen van toegangspunten, schakel vervolgens het 
toegangspunt in op basis van uw operator/pakket
2.  Om Mobiele data te activeren, sleep het 
meldingenvenster naar beneden met twee vingers en 
schakel de gegevensverbinding in door te klikken op   .
3. U kunt kiezen welke simkaart u verkiest voor 
een dataverbinding in Instellingen > Draadloos en 
netwerken > Simkaarten > Voorkeurssimkaart voor 
> Mobiele gegevens, druk vervolgens op de simkaart 
die u wilt activeren. 

Wanneer u Gegevensverbinding activeert voor één
simkaart, kan het 3G-netwerk alleen worden
geactiveerd voor deze simkaart.

•    Dataroaming
Op simkaarten met roaming moet u Gegevensroaming 
activeren in het menu Instellingen > Draadloos 
en netwerken > Meer > Mobiele netwerken > 
SIM1 of SIM2 > Gegevensroaming. Anders wordt de 
internetverbinding standaard uitgeschakeld. 



~ Meldingen 
Meldingspictogrammen op de statusbalk Wi-Fi verbinding

Bluetooth Aan

GPS in dienst

Spraakoproep in uitvoering

Oproep in de wachtrij

Gemiste oproep

Synchronisatie

Nieuwe e-mail

Alarm Aan

Geluid uit

Nieuw voicemailbericht

Signaalsterkte

Ingelogd op HSPA+ 

Ingelogd op HSPA (3G) 

Ingelogd op 3G-

Ingelogd op EDGE-

Ingelogd op GPRS-

Geen signaal

Roaming

Beschikbare Wi-Fi

3G



Meldingen kunnen afhankelijk van de toepassingen 
vergezeld gaan van een geluidssignaal, trillingen of 
knipperende lichten.

Het meldingenvenster

Trek de statusbalk bovenaan naar beneden voor detai-
linformatie over de meldingen. Informatie over nieuw 
binnengekomen berichten, opkomende agenda-evene-
menten, downloadstatus enz. wordt dan weergegeven. 
Druk op            om alle eenmalige meldingen te wissen, 
de actieve applicaties worden dan opgeslagen in de lijst. 
Schuif een melding naar links of naar rechts om hem 
te wissen. Om het venster te sluiten, schuift u het naar 
boven of drukt u op TERUG .

Om het instellingenvenster weer te geven, drukt u op 
.

Om dit sneller te doen, trekt u de statusbalk 
met twee vingers naar beneden.

Downloads

Aangesloten op de 

Batterijniveau

Sms of mms

Vliegtuig-modus Aan

Simkaart gewijzigd

Geen simkaart



Veiligheidsvoorschriften
Om deze telefoon veilig te gebruiken, wordt u verzocht 
de veiligheidsinstructies aandachtig door te lezen :

1. Kinderen : Wees extra voorzichtig met kinderen.
Een mobiele telefoon bevat vele losse onderdelen, wees 
dus zeer voorzichtig wanneer een kind in contact komt 
met een mobiele telefoon. Het product bevat kleine on-
derdeeltjes die kunnen worden ingeslikt of die verstik-
king kunnen veroorzaken indien ingeslikt.
Wanneer het apparaat is uitgerust met een camera of 
een flits, moet u het niet te dicht bij de ogen van kinde-
ren of dieren gebruiken.
2. Gehoor : Als u langdurig en met hoog volume naar 
muziek luistert met een lichtgewicht hoofdtelefoon of 
oortelefoon, kan dit uw gehoor beschadigen. Zorg er-
voor dat u het volume verlaagt tot het strikte minimum 
wanneer u naar muziek of een gesprek luistert. Vermijd 
een hoog geluidsvolume gedurende lange tijd.
3. Rijden : Wees voorzichtig wanneer u rijdt. Rijden ver-
eist extreme en regelmatige aandacht om het risico van 
een ongeval zo veel mogelijk te beperken. Het gebruik 
van een mobiele telefoon kan de gebruiker afleiden en 
leiden tot een ongeval. 

De geldende wetten en lokale regelgevingen met be-
trekking tot de beperkingen op het gebruik van draad-
loze telefoons achter het stuur dienen strikt te worden 
gevolgd. Het is niet aangewezen om te telefoneren 
onder het rijden en het gebruik van een hands-free kit 
mag niet worden beschouwd als een oplossing. 
4. In het vliegtuig : Zet uw telefoon uit in het vliegtuig.
Vergeet niet om uw telefoon uit te schakelen wanneer u 
zich in een vliegtuig bevindt (gsm + Bluetooth). Dit kan 
namelijk interferentie veroorzaken.
5. In het ziekenhuis : Zet uw telefoon uit in de buurt van 
medische apparatuur. 
Het is heel gevaarlijk om een telefoon aan te laten staan 
in de buurt van een medisch instrument. Dit kan in-
terferentie veroorzaken met medische instrumenten. 
De instructies en waarschuwingen in ziekenhuizen en 
zorgcentra dienen daarom strikt te worden gevolgd. 
6. Vergeet niet om uw telefoon uit te schakelen in 
benzinestations. Gebruik het apparaat niet in een 
benzinestation in de buurt van brandstof. 
Het is gevaarlijk om uw telefoon te gebruiken in een 
professionele garage. 
7. Elektronische implantaten en pacemakers : Perso-



nen met elektronische implantaten of een pacemaker 
moeten uit voorzorg de telefoon aan de tegengestelde 
zijde van het implantaat houden tijdens een gesprek. 
Als u merkt dat uw apparaat interferentie veroorzaakt 
met een pacemaker, zet u de telefoon onmiddellijk uit 
en neemt u contact op met de fabrikant van de pace-
maker, om te vragen wat u moet doen.
8. Brandgevaar : Laat het apparaat niet in de buurt van 
warmtebronnen zoals een radiator of kachel. Laat uw 
telefoon niet laden in de buurt van brandbare materia-
len (het brandgevaar is reëel).
9. Contact met vloeistoffen : Zorg dat de telefoon niet in 
aanraking komt met vloeistoffen of met natte handen. 
Waterschade kan onherstelbaar zijn. 
10. Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd 
door WIKO. 
Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan uw 
telefoon beschadigen of risico’s veroorzaken.
11. De batterijen en de laders niet vernietigen : 
Nooit een beschadigde lader of batterij gebruiken.
De batterijen niet in aanraking laten komen met mag-
netische objecten, omdat dit kortsluiting zou kunnen 
veroorzaken tussen de plus- en minpolen van uw bat-
terijen en deze of de telefoon blijvend beschadigen.
In het algemeen mogen de batterijen niet worden 

blootgesteld aan zeer lage of zeer hoge temperaturen 
(onder 0°C of hoger dan 45°C). Deze verschillen in tem-
peratuur kunnen de autonomie en de levensduur van de 
batterijen verminderen.
12. Schokken of stoten : Gebruik en behandel uw tele-
foon met de grootst mogelijke zorg.
Bescherm uw telefoon tegen schokken of stoten die 
het zouden kunnen beschadigen. Sommige onderdelen 
van de telefoon zijn van glas en kunnen daarom bre-
ken door een val of een grote schok. Laat het apparaat 
niet vallen. Raak het scherm niet aan met een scherp 
voorwerp.
13. Elektrische ontlading : Probeer uw telefoon niet 
te demonteren, omdat dit een elektrische schok kan 
veroorzaken.
14. Onderhoud : Als u uw handset wilt schoonmaken, 
gebruikt u hiervoor een droge doek (geen oplosmidde-
len zoals benzeen of alcohol).
15. Laad de telefoon op in een goed geventileerde 
plaats. Laad uw apparaat niet op als het zich op stof 
bevindt.
16. Wissen van magneetbanden : Plaats uw telefoon 
niet naast een creditcard, want dit kan gevolgen hebben 
voor de gegevens op magneetbanden.
17. Uw mobiele telefoon niet gebruiken in een zeer 



warme of zeer koude omgeving. De mobiele telefoon 
nooit blootstellen aan direct zonlicht, of een vochtige 
omgeving. De telefoon moet gebruikt worden bij een 
temperatuur tussen -10 ° c tot +45 ° c; de maximale 
temperatuur tijdens het opladen zoals aangegeven door 
de fabrikant is +40 °c.
18. Vanwege het materiaal dat werd gebruikt voor de 
behuizing, kan de gsm/mobiele telefoon alleen worden 
aangesloten op een USB-Interface van versie 2.0 of ho-
ger. Het is verboden om de telefoon aan te sluiten op een 
zogenaamde power USB-aansluiting.
19. De adapter moet in de buurt van de apparatuur 
worden geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk zijn.
20. Deze lader is alleen bestemd voor gebruik binnens-
huis, de lader is van het type:

~ Belangrijke gebruiksinstructies 
Batterijen - sim - Noodoproepen - DAS - Reparaties 

1. Gebruik alleen laders en batterijen van WIKO om de 
levensduur van uw batterij te verlengen. Als u de batterij 
vervangt met een niet-conform model kan dit leiden tot 
een explosie van de batterij. 
2. Gooi nooit batterijen weg in het vuur en neem de 
geldende voorschriften in acht met betrekking tot het 
recycleren van batterijen en gebruikte telefoons.
3. Let op dat de batterij niet wordt beschadigd of verplet-
terd. Dit zou kunnen leiden tot een interne kortsluiting 
en tot oververhitting. 
4. De batterij niet demonteren.
5. De batterij kan honderden keren worden opgeladen 
voordat hij moet worden vervangen. Als de batterij 
tekenen van zwakte vertoont, moet u hem vervangen.
6. Als u uw mobiele telefoon voor lange periode niet 
gebruikt, moet de batterij worden opgeladen voor een 
optimale gebruiksduur.
7. Gooi batterijen niet weg met huishoudelijk afval, denk 
aan recyclagevoorschriften en volg de instructies van 
de fabrikant. 
Als de batterij is beschadigd, brengt u hem naar de 
klantenservice of naar de meest dichtbijgelegen er-

GEBIED LANDEN TYPE OPLADER

Gebied 1

Frankrijk, Duitsland, 
ItalIë, Portugal, Spanje, 
België, Nederland, Zwit-

serland, Luxemburg, 
Polen, Algerije, Kroatië, 

Servië, Slovenië

TN-050100E4, en de 
uitgangsspanning /
voltage is 5.0V/1.0A

Gebied 2 VAE, Saudi-Arabië,  
Nigeria, Kenia 

TN-050100B4, en de 
uitgangsspanning /
voltage is 5.0V/1.0A



kende WIKO dealer.
8. Verminder uw energieverbruik en haal de lader uit 
het stopcontact wanneer het opladen van de batterij 
is voltooid.
9. Laat de batterij niet langer dan een week laden. Dit 
zou overbelasting kunnen veroorzaken en de levens-
duur van het product verminderen.
10. Behandel simkaarten voorzichtig. Veeg ze schoon 
met een zachte doek als ze vuil lijken.
11. Alarmnummers : Het is mogelijk dat alarmnum-
mers niet beschikbaar zijn op alle mobiele telefoonnet-
werken, in geïsoleerde of niet aangesloten gebieden. 
Informeer op voorhand bij uw operator.
12. RF-blootstelling :
Uw mobiele telefoon is ontworpen en gebouwd om te 
voldoen aan de internationale richtlijnen (ICNIRP1) voor 
blootstelling aan radiofrequentie. Deze richtlijnen wer-
den samengesteld door onafhankelijke wetenschappe-
lijke instanties op grond van studies en onderzoek naar 
de veiligheid van alle personen die gebruik maken van 
een mobiele telefoon.
De veiligheidsinstructies voor blootstelling aan ra-
diofrequentie maken gebruik van een meeteenheid 
die bekend is als SAT Specifiek Absorptietempo (SAR 
specific absorption rate). De internationale richtlijnen 

hebben deze limiet gesteld op 2 W/kg*. Tijdens de tests 
waarbij het SAT wordt vastgesteld, wordt de telefoon in 
de standaard gebruiksstand gebruikt. 
1Internationale Commissie voor bescherming tegen 
niet-ioniserende straling
Zelfs als het specifiek absorptietempo is vastgesteld 
onder het hoogste energieniveau, kan het werkelijke 
specifiek absorptietempo van de telefoon in bedrijf veel 
lager zijn dan de maximum waarde.
Een telefoon is ontworpen om te functioneren met 
verschillende energieniveaus, zodat alleen de energie 
wordt gebruikt die het nodig heeft om te zijn verbonden 
met het netwerk. 
Bovendien moet elk telefoonmodel, voordat het in de 
handel wordt gebracht, proeven ondergaan om te ga-
randeren dat het in overeenstemming is met de Euro-
pese richtlijn R&TTE. Deze richtlijn vaardigt strenge 
regels uit om de veiligheid te garanderen van gebrui-
kers en om gevaren voor de gezondheid te voorkomen. 
 
De maximale SAT-waarde getest op dit model voor 
gebruik in de buurt van het oor is 0.358 W/kg en  
0.295 W/kg voor gebruik in de buurt van het  
lichaam, op een afstand van minstens 1,5 cm. Het 
voldoet aan de regels voor blootstelling aan radiofre-



quentie, wanneer het wordt gebruikt in zijn normale 
positie op oorhoogte of op een afstand van ten minste 
1,5 cm van het lichaam. Voor het verzenden van be-
standen, data of berichten maakt het apparaat gebruik 
van een kwalitatieve netwerkverbinding. Soms kan de 
overdracht van bestanden of berichten worden uitge-
steld totdat de verbinding mogelijk is. In dat geval moet 
u de instructies in acht nemen met betrekking tot de 
afstand van de transmissie. Als u een etui, een riemclip 
of een ander medium gebruikt voor het vervoer van 
het apparaat, mogen deze geen metalen onderdelen 
bevatten en moeten deze zich op een minimum afstand 
van 1,5 cm tussen het product en het lichaam bevinden.
*De SAT-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 watt/kg 
(W/kg) evenredig verdeeld over tien gram celweefsel. 
De SAT-waarden kunnen variëren afhankelijk van de 
normen voor het presenteren van informatie in de ver-
schillende landen. 

Tips om het niveau van blootstelling te verlagen 
Om de hoeveelheid ontvangen straling te verminderen, 
raden wij u aan uw telefoon te gebruiken in de condities 
van een goede ontvangst. Het is raadzaam om het 
gebruik van de telefoon te beperken in plaatsen zoals : 
ondergrondse parkeerplaatsen, tijdens het reizen in 
de auto of de trein enz. De ontvangstcondities worden 

aangegeven door middel van het staafdiagram op uw 
telefoon. Hoe meer ontvangststaven op het diagram van 
uw telefoon, des te beter de kwaliteit van de ontvangst. 
Om blootstelling aan straling te beperken, raden wij het 
gebruik van een handsfree-kit aan.
Om de slechte gevolgen van blootstelling aan lang-
durige straling te beperken, raden wij adolescenten 
aan om de telefoon uit de buurt van hun onderbuik te 
houden en zwangere vrouwen om de telefoon van de 
buik te houden. 
13. Uw apparaat mag uitsluitend worden gerepareerd 
door een erkende technicus. Als u de reparatie van uw 
apparaat toevertrouwt aan onbevoegde personen, geeft 
WIKO geen garantie op de telefoon.
14. De IMEI code is het serienummer die de identificatie 
van uw apparaat mogelijk maakt en die gebruikt wordt 
door de dienst na verkoop. Er zijn meerdere manieren 
om uw IMEI code te vinden:
• * # 06 # intoetsen op het numerieke toetsenbord van 
uw mobiele telefoon. 
• Op de verpakking van uw telefoon kijken. 
• Door de batterij uit het apparaat te halen: op de 
achterkant zit een etiket met uw IMEI code. (voor niet 
uitneembare batterijen moet u op het etiket van de te-
lefoonbehuizing kijken).



LET OP 
WIKO geeft geen garantie voor normale slijtage (bat-
terijen, schermen, toetsenborden, cameralenzen enz.).

Overeenkomst over het gebruik 
van gegevens
De registratie van uw WIKO telefoon is een gratis service 
die de technici van WIKO in staat stelt over de materiële 
gegevens van uw telefoon te beschikken onmiddellijk te 
weten welk model u heeft en welke materiële specifi-
caties. Andersom kunnen zij u zo op de hoogte houden 
van beschikbare updates voor uw systeem en u waar-
schuwen in geval zich een algemeen bekend technisch 
mankement voordoet met een model of een bepaalde 
serie. Bovendien maakt deze service het ons mogelijk 
u onmiddellijk te waarschuwen bij problemen om daar 
zo snel mogelijk een technische oplossing voor te bie-
den. De verzameling van deze informatie is nodig om 
WIKO in staat te stellen de voor uw telefoon bestemde 
updates te bieden.
Met de registratie van uw telefoon, kent u WIKO en zijn 
technisch personeel het recht toe informatie te kunnen 
verzamelen, bewaren, analyseren en gebruiken in 

verband met technische diagnose, gebruik en daarmee 
samenhangende zaken, daarbij onbeperkt inbegrepen 
informatie over uw WIKO toestel, uw systeemsoftware 
en uw applicaties. Wij verzamelen deze informatie re-
gelmatig om het eenvoudiger te maken updates van 
software en productassistentie te verschaffen en u als 
klant (zo nodig) diverse diensten te bieden met betrek-
king tot de software van uw toestel.
WIKO kan deze informatie gebruiken, zonder de identi-
teit van de klant openbaar te maken om zijn producten 
of diensten aan de gebruiker aan te bieden of te ver-
beteren. 
Deze service verschaft ons geen toegang tot uw per-
soonlijke inhoud en bestanden. 

Voor de registratie van uw WIKO telefoon is een kor-
te verbinding nodig met het mobiel internet netwerk. 
Dat kan kosten met zich meebrengen die, afhankelijk 
van het abonnement bij uw mobiele provider, voor uw 
rekening zijn. Wij adviseren u een Wifi verbinding te ge-
bruiken. Met Wifi is de gegevensoverdracht onbeperkt 
(als uw telefoonabonnement slechts beperkte gege-
vensuitwisseling toestaat) en is de verbinding sneller. 
De verzamelde informatie wordt met de computer ver-



werkt om toegang te krijgen tot de materiële gegevens 
van uw telefoon. Deze zullen voor een periode van maxi-
maal 3 jaar vanaf inzameling, en naar gelang de aard 
van de gegevens door WIKO in een speciale, beveiligde 
ruimte opgeslagen worden.
Indien u toegang wenst tot uw persoonlijke ge-
gevens, een wijziging ervan wil aanvragen of een 
verzoek wil indienen om uit ons bestand verwij-
derd te worden, kan u zich met een schrijven rich-
ten tot WIKO SAS, 1, rue Capitaine Dessemond, 
13007 MARSEILLE, FRANKRIJK.

~ Recyclage
In deze handleiding geeft het symbool 
van de vuilnisbak met een kruis er door-
heen aan dat het product is onderwor-
pen aan de Europese richtlijn 2002/96/
EG : elektrische en elektronische pro-

ducten, batterijen, accu’s en accessoires moeten 
altijd worden onderworpen aan afvalsortering. 
Zorg ervoor dat de niet langer gebruikte telefoon 
wordt gedeponeerd in een passende container of 
breng hem terug naar een mobiele telefoonzaak. 
Deze manier van handelen zal bijdragen tot het 
verminderen van de gevaren voor het milieu en de 
volksgezondheid.
Gemeentehuizen, wederverkopers en nationale 
fabrikantverenigingen zullen u de nodige informatie 
geven over het verwijderen van uw oude apparaat. 

Deta i ls  van  en  voorwaarden  voor  onze 
fabrieksgarantie zijn beschikbaar op de website 
www.wikomobile.com



CONFORMITEITSVERKLARING

23/01/2016

(Datum)

Michel ASSADOURIAN / CEO

(Naam en handtekening van de naar behoren gemachtigde manager)

Wij, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANKRIJK, verklaren hiermee dat de mobiele 
telefoon LENNY3 in overeenstemming is met de bepalingen van de richtlijnen en normen.

De procedure voor de conformiteitsverklaring, heeft als omschreven in artikel 10, lid 5 van Richtlijn 1999/5/EG, 
plaatsgevonden onder controle van de volgende instantie : 
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Duitsland
www.phoenix-testlab.de
Telefoon + 49 (0) 5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10 

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring van het apparaat is verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag aan het 
volgende adres : WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANKRIJK

SAFET Y : EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2 :2013/ EMC : EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 
301 4 89-7 V1.3.1; EN 301 4 89-17 V2.2.1; EN 301 4 89-24 V1.5.1; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55022:2010/
AC:2011 EN55024: 2010/ SAR : EN 50360: 2001/A1: 2012; EN 62209-1: 2006; EN 62209-2: 2010; EN 50566:2013; EN 62479: 
2010/ RADIO : EN 301 511 V9.0.2 (2003-03); EN 300 328 V1.9.1; EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; 
EN 300 440-2 V1.4.1 



WIKO SAS
1, rue Capitaine Dessemond
13007 Marseille
FRANKRIJK
www.wikomobile.com

Als men langere tijd met het volle 
geluidsvolume naar de muziekspeler 
luistert, kan dit het gehoor van de 
luisteraar beschadigen.

Klantenservice:
NEDERLAND
http://nl.wikomobile.com


