Ontdek je wereld!
Alles over je Rebel Cactus Belhorloge

Snel met mijn Rebel Cactus bellen, muziek luisteren, foto’s &
filmpjes maken en gamen! Kijk op rebelcactus.nl voor nog veel
meer leuks. Pimp je horlogebandje in je eigen stijl met de gaafste
Rebel Cactus Sleeves!
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Het is erg belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing, de veiligheidsinstructies en de
waarschuwingen heel goed doorleest. Zo weet je precies hoe je met Rebel Cactus om moet
gaan en wat je er wel en niet mee moet doen. En heb je er langer plezier van! Als je twijfelt
over wat we bedoelen; vraag het aan je ouders.

1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.1. Hoe onderhoud ik mijn Rebel Cactus
• Hou het scherm van Rebel Cactus schoon. En zorg ervoor dat je het niet beschadigd.
Onder lage temperatuur start het scherm langzamer op. Dat is normaal.
• Maak Rebel Cactus schoon met een zachte doek, net zoals je een bril schoonmaakt.
Gebruik geen water of bijtende schoonmaakmiddelen.
1.2. Veilig gebruik van Rebel Cactus belhorloge, batterij en oplader
 Schakel je Rebel Cactus uit op plekken waar ook mobiele telefoons zijn verboden
zoals: in het vliegtuig. Zet in het vliegtuig Rebel Cactus op flight modus, net zoals
iedereen doet met de mobiele telefoons, ipads en notebooks. Ook in het ziekenhuis.
Belhorloges kunnen elektronische apparatuur beïnvloeden en daarom moeten ze op
deze plekken uit. Voor de vaders en moeders! Niet bellen tijdens het autorijden!


Gebruik je belhorloge niet bij tankstations en autogarages of de buurt van brandbare
stoffen of chemische middelen. Het gebruik kan leiden tot brand. Gebruik je Rebel
Cactus niet dicht bij een zwak signaal of hoge precisie elektronische apparaten. De
radiogolven kunnen hierop van invloed zijn zodat deze apparatuur niet meer werkt.
Denk aan de volgende apparaten: gehoorapparaten, pacemakers en andere
medische elektronische apparatuur, brandmelders, automatische deuren en andere
automatiseringsapparatuur.



Gebruik geen belhorloge als die storingen veroorzaakt op pacemakers en andere
medische elektronische apparatuur. Het kan mogelijk invloed hebben op de werking
van andere telefoons, televisie, radio en kantoorapparatuur zoals een printer.



Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit zal anders breken en LCD vloeistof kan
lekken. Als deze LCD in het oog komt kan dit leiden tot blindheid. Komt de LCD
vloeistof in het oog spoel dan direct de ogen met water (niet in de ogen wrijven!) en
bezoek onmiddellijk een arts voor medische behandeling.



Maak Rebel Cactus niet kapot of verander er niets aan. Het kan gaan lekken of
storing veroorzaken.



Houd het belhorloge uit de buurt van magnetische kaarten zoals bankpassen en
andere magnetische voorwerpen. De straling kan gegevens van passen verwijderen.



Rebel Cactus is spatwaterdicht en kan goed tegen stof. Doe het belhorloge wel af als
je gaat zwemmen. Zorg ervoor dat Rebel Cactus heel goed onder je jas of shirt zit als
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je buiten bent en het gaat regenen. Contact met water of andere vloeistoffen kan
leiden tot oververhitting en lekkage. Rebel Cactus gaat dan kapot.


Stop de batterijen, de horloge telefoon en de oplader niet in de magnetron of in een
apparaat met hoge druk. Het kan leiden tot schade aan deze apparatuur, brand of
andere ongelukken.



Gebruik je belhorloge niet dicht bij brandbare en explosieve gassen. Dit kan leiden tot
schade en brand.



Pas op met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Het kan leiden tot
storingen aan het belhorloge. Binnen een temperatuur van 5 ℃ - 40 ℃ en een
vochtigheid van 35% - 85% is Rebel Cactus heel goed te gebruiken.



Pas om met vocht bij de batterij. Vocht kan leiden tot oververhitting, rook en
corrosie.



Gebruik alleen de batterij en oplader die bij Rebel Cactus hoort om op te laden.
Andere batterijen en opladers kunnen leiden tot lekkage, oververhitting, barsten en
brand.

1.3. Hoe gebruik ik de batterij veilig?
• Gooi de batterij niet in het vuur, anders kan de batterij barsten of gaan branden.
• Gebruik geen draden, naalden of andere metalen voorwerpen in de batterij. Zo
ontstaat kortsluiting van de batterij. De batterij kan gaan lekken, te heet worden,
barsten of gaan branden.
• Niet aan de accupolen komen of ze gaan lassen. De accupolen kunnen gaan lekken,
te heet worden, barsten of gaan branden.
• De batterij niet uit elkaar halen of veranderen. De batterij kan gaan lekken, te heet
worden, barsten of gaan branden.
• De batterijvloeistof kan blindheid veroorzaken als het in contact komt met de ogen.
Wanneer dat gebeurt, spoel dan de ogen met water (niet in de ogen wrijven!) en
bezoek onmiddellijk een arts voor medische behandeling.
• De batterijvloeistof kan brandwonden veroorzaken aan de huid. Wanneer dat
gebeurt spoel dan de huid met water en bezoek onmiddellijk een arts voor medische
behandeling.
• Kijk uit bij open vuur of apparaten met een hoge temperatuur, zoals de verwarming.
Als de horlogetelefoon daarmee in aanraking komt kan dat leiden tot lekkage,
oververhitting, barsten en brand.
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• Als de batterij warm wordt, de kleur of de vorm van de batterij verandert of andere
afwijkingen laat zien als je je belhorloge gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik
en neem contact op met het hoofdkantoor van Hallofo bv.
• Plaats de batterij niet direct in het zonlicht of in de buurt van hete plekken in een
auto. Dit kan dit leiden tot lekkage en oververhitting, de prestaties verminderen en
de levensduur verkorten.
• Wij denken ook aan het milieu! Gooi de batterijen altijd weg in de inzamelbakken
voor batterijen.
• Laad de batterij niet langer dan 24 uur achter elkaar.
1.4. Hoe gebruik ik de oplader veilig?
• Kortsluiting van de accu lader kan leiden tot elektrische schokken, rook en schade
aan de lader.
• Is de kabel beschadigd? Gebruik de lader dan niet! Doe je het wel dan kan het leiden
tot brand of een elektrische schok.
• Laad altijd overdag op en haal de stekker ’s nachts uit het stopcontact. Laat de
stekker nooit alleen in het stopcontact zitten.
• Zit er stof op het stopcontact waar je de lader in wilt steken? Haal het stof weg. Dat is
niet goed voor de lader.
• Let ook op dat er geen water in de buurt van de lader komt. Contact met water kan
leiden tot oververhitting, lekkage en storingen. Komt er water of een andere
vloeistof op de lader? Trek de lader dan direct uit het stopcontact om oververhitting,
brand en elektrische schokken te voorkomen. De lader loopt ook schade op.
• Maak de lader niet stuk en verander er niets aan, anders kan dit leiden tot
persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de lader.
• Zorg altijd dat je handen droog zijn als je de lader aanraakt, het snoer of het
stopcontact. Met natte handen krijg je een elektrische schok.
• Zet geen zware voorwerpen op het snoer van de lader en verander niks aan het
snoer. Doe je dit wel dan kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact als je de stekker van de oplader wilt
schoonmaken.
• Trek niet aan het snoer van de oplader, het kan een elektrische schok of brand
veroorzaken.
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•

Rebel Cactus belhorloge is niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar. Schade
ontstaan door bovengenoemde valt niet binnen de garantietermijn.

2. AAN DE SLAG MET REBEL CACTUS BELHORLOGE
2.1.

Wat vind ik allemaal op het klokje?

A. Terugtoets + telefoon opnemen
B. Luidspreker
C. Aanraakscherm
D. Camera
E. Aan / uit + gesprek beëindigen
F. Microfoon
G. USB ingang voor oplader en oordopjes

Wat doe ik eerst?
1. Verbind de USB kabel met de 220V-stekker (adapter).
Steek de micro USB stekker in de zijkant van je Rebel
Cactus. Steek daarna de 220V-stekker in het
stopcontact. Zodra de indicator op het scherm van je
Rebel Cactus 100% gekleurd is, is de batterij opgeladen.
• Laad de batterij de eerste keer volledig op.
• Let op! Sluit de oplader op de juiste manier aan.
Schade ontstaan door verkeerde aansluiting valt niet
onder de garantie.
• Let op! Rebel Cactus niet gebruiken tijdens het
opladen. USB ingangen zijn kwetsbaar.
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2. Open de onderkant van het belhorloge. Dit is de
batterij. Die klikt erin en eruit. Plaats een micro*SIMkaart in het horloge. Schuif het houdertje naar voren en
deze gaat open. Sluit daarna het horloge door de batterij
weer terug te plaatsen.
* Een SIM-kaart koop je o.a. online bij T-Mobile of in de
winkel bij Bart Smit, Albert Heijn, Hema.
Let erop dat je de batterij goed vastklikt met het
contactpunt van de batterij op het contactpunt in het
klokje. Nu kun je de SIM-kaart activeren. Kijk daarvoor in
het boekje dat bij de SIM-kaart zit.

3. Druk de knop rechtsonder (3 seconden) in en je zet je
Rebel Cactus aan. In het scherm staat: PIN invoeren. Nu
vul je pincode van de SIM-kaart in. Beweeg met je
vingertop of stylus pen in het lege invoerveld, dan komt
een klein toetsenbord tevoorschijn. Zodra je de 4 cijfers
van de pincode hebt ingevoerd druk dan op het knopje
rechtsboven. Je kunt ook op het scherm drukken, op de
pijl naar beneden, helemaal links onderin. Dan zie je
vervolgens dat het scherm verandert. Druk nu links onderin het scherm op “OK”. Als je hier
iets langer over doet gaat je Rebel Cactus vanzelf naar het beginscherm. Druk 1x kort op de
knop rechtsboven en je komt weer terug in het PIN invoerscherm.

2.2.

Hoofdscherm Rebel Cactus

1. Indicator van GSM signaalsterkte
2. Belsignaal in- of uitgeschakeld
3. Batterij indicator
4. Direct bellen, intoetsen telefoonnummer of
nummers laatste gesprekken
5. Toegang tot vier menupagina’s
6. Toegang tot contacten
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2.3.

Scherm 1 Rebel Cactus

1. Gemiste oproepen
2. Audiospeler
3. SOS
4. Camcorder (videospeler)

2.4.

Scherm 2 Rebel Cactus

1. Multimedia
2. Gebruikersprofielen
3. Klok
4. Telefoonboek

2.5.

Scherm 3 Rebel Cactus

1. Organisator
2. Bluetooth
3. Instellingen
4. Diensten
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2.6.

Scherm 4 Rebel Cactus

1. Fruit Mania
2. Spellen
3. SMS

2.7.

Telefooninstellingen

In het menu ga je naar ‘Klok’ 1.’ Tijd en Datum’, optie 1. ‘Woonplaats instellen’. Selecteer de
juiste tijdzone (Amsterdam = GMT +1.00). Dan optie 2. ‘Tijd en Datum instellen’. Vul hier de
juiste tijd en datum in en zet eventueel de zomertijd optie aan of uit. Dan naar optie 3.
‘Indeling instellen’, ‘Tijd’ op 24 uur en ‘Datum’ en kies er voor om de datum op Nederlandse
manier in te stellen: “DD MM JJJJ”.

2.8.

Contacten invoeren

In het menu ga je naar ‘Telefoonboek’. Druk op ‘Contact toevoegen’, linksboven in het
scherm. ‘Contact toevoegen’ kleurt nu blauw. Kies daarna ‘Opties’ linksonder in het scherm.
Kies vervolgens 1. ‘Selecteren’ om contacten toe te voegen, kies er voor die te bewaren 1. op
je SIM of 2. op je telefoon. Hierna opent een nieuw scherm ‘Nieuwe invoer’; voer nu één
voor één de nummers van vader, moeder, verzorgers, opa of oma of het vaste thuisnummer
in. Om een naam goed te kunnen invoeren in contacten zijn heb je twee mogelijkheden. Met
een stylus pen of met de toppen van je vingers. Je typt met je vingers de letters in op het
toetsenbord. Of je drukt op de wereldbol links onderaan in het scherm. Het toetsenbord
verdwijnt en er verschijnt een vierkant scherm. Schrijf nu met je vinger een letter. Rebel
Cactus komt met een voorstel voor een letter. Zo voer je één voor één de letters van de
naam in. Ga vervolgens terug naar het toetsenbord voor het invoeren van het
telefoonnummer, druk hiervoor eerst nog een keer op de wereldbol.

2.9.

Beveiligingsinstellingen

TIP! Zet de pincode van je SIM-kaart uit! Dan hoef je niet elke keer de pincode van je SIMkaart in te voeren als je Rebel Cactus aanzet.
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Dat doe je zo
Instellingen. 4. Beveiligingsinstellingen, selecteer 1. SIM-beveiliging. Kies 1. PINvergrendeling, vervolgens kies links onderaan in het scherm ‘Uit’.
Rebel Cactus vraagt om een PIN-code? Beweeg met je vingertop of stylus pen in het lege
invoerveld, dan komt een klein toetsenbord tevoorschijn. Zodra je de 4 cijfers hebt
ingevoerd druk dan op het knopje rechtsboven of op het scherm; pijl naar beneden,
helemaal links onderin. Dan zie je vervolgens dat het scherm verandert; druk links onderin
het scherm op ‘OK’.

2.10. Bellen met je Rebel Cactus
2.10.1.

Direct een nummer bellen

Ga naar het hoofdscherm, met zwarte achtergrond. Druk op het telefoon icoon, linksonder.
Voer het telefoonnummer in. Daarna druk je op de knop rechtsboven aan de zijkant van het
klokje om direct te bellen. Met de knop rechtsonder verbreek je het telefoongesprek.
2.10.2.

Bellen vanuit je contacten

Op het hoofdscherm staat rechts onderin een icoontje van een poppetje. Druk hierop en
scroll met up en down door de namen en druk op de knop rechtsboven aan de zijkant van
het klokje om direct te bellen.
2.10.3.

Gebeld worden en opnemen

Als je wordt gebeld neem je op door op het groene telefoontje te drukken of druk op de
knop rechtsboven aan de zijkant van het klokje. Met de knop rechtsonder verbreek je het
telefoongesprek.
2.10.4.

H-Vrij (hands-free)

Als Rebel Cactus op H-vrij staat hoor je de beller heel erg goed. De H-vrij kun je aan- en
uitzetten. Dit vind je rechts onderaan op het scherm zodra je iemand belt of iemand jou belt.

2.11. Rebel Cactus koppelen met je pc en muziek, video’s en filmpjes uploaden
Koppel de kabel met de kleine, micro USB stekker aan Rebel Cactus en de grotere USB
stekker aan de USB aansluiting van je pc; desktop of laptop. Druk nu op ‘Massa-opslag’ op
Rebel Cactus. De pc herkent daarna de externe bron. Nu ga je naar de map op de pc waar
muziek-, video- en filmbestanden staan opgeslagen. Je selecteert het bestand, drukt op de
rechtermuisknop en selecteer nu ‘kopiëren naar’ het mapje My Music op de 2GB
geheugenkaart van Rebel Cactus. Na het kopiëren van alle bestanden koppel je de USB
kabel weer los. Ga nu via menu naar ‘Audiospeler’ voor het luisteren van MP3 muziek of
naar “Multimedia” en dan “Videospeler” voor het bekijken en beluisteren van AVI, 3GP en
MP4 filmpjes. Ga naar ‘lijst’ links onderin, dan naar ‘opties’ en dan naar optie 1. ‘ververs
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lijst’. Druk op ‘terug’ en druk op ‘play’ om de muziek te starten. Muziek beluister je via de
speaker, met het koptelefoontje of via Bluetooth met een draadloze headset of speaker.

3.

Overige Instellingen

3.1.

2 knoppen aan rechterzijkant van Rebel Cactus

1. Druk je 1x kort op de knop rechtsboven? Dan gaat je smartwatch vanuit slaapstand (het
zwarte scherm) over naar de horlogeklok. Dit is de klok die je als laatste hebt gekozen. Op je
Rebel Cactus vind je nog een paar andere klokken (zie 3.3 Klok). In de slaapstand ben je
natuurlijk gewoon bereikbaar.
2. Druk je 2x keer op de knop rechtsboven? Dan gaat Rebel Cactus over naar het
hoofdscherm, met de zwarte achtergrond.
3. Met de knop rechtsonder maak je Rebel Cactus vanuit slaapstand even ‘wakker’. Je
horlogescherm wordt dan direct zichtbaar. Druk je nog een keer kort op de knop
rechtsonder dat gaat je smartwatch 1 stap terug in het menu.
4. Klik je iets langer (3 seconden) op het knopje rechtsonder? Dan zet je Rebel Cactus
helemaal uit. Let op: je bent nu niet bereikbaar!

3.2.

Multimedia

3.2.1.

FM-radio

Kies in scherm 2 voor de optie 4. De FM-radio doet het alleen als de bijgeleverde
koptelefoon via de mini USB ingang is aangesloten. Wel kan je instellen dat het geluid via de
speaker gaat, als je de radio met anderen wilt beluisteren.

3.2.2.

Geluidsrecorder

Kies in scherm 2 voor optie 5. Druk op het ronde puntje om een opname te starten. Kijk bij
opties voor diverse opties, zoals het beluisteren van het opgenomen fragment, te gebruiken
als ringtone of om deze door te versturen.

3.3.
3.3.1.

Klok
Tijd en datum

Kies in scherm 2 voor de optie 3. Kies Tijd en Datum om de juiste tijd en datum in te vullen.
Als je de batterij loskoppelt, zorg er dan voor dat je deze binnen een minuut weer terugzet,
anders moet je de datum en tijd opnieuw instellen.

3.3.2.

Wekker

Kies in scherm 2 voor de optie 3. Kies Wekker om de wekker functie te activeren.

3.3.3.

Kalender

Kies in scherm 2 voor de optie 3. Kies Kalender, hier kun je diverse kalenderfuncties
gebruiken. Zoals maand of weekweergave en een taak/afspraak plannen.

3.3.4.

Analoge klok (voor leren klokkijken)
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Ga in het menu naar scherm 2. Klok, dan naar 5. Schermbeveiliging, 2. Selecteren, 1.
Systeem en druk op OK linksonder. Daar heb je 5 verschillende klokjes die je kunt instellen.
Kies de klok die je wilt en druk op OK.

3.3.5.

Stopwatch

Kies in scherm 2 voor optie 3. Kies Stopwatch om de Stopwatch functie te gebruiken.

3.4.
3.4.1.

Organisator
Taken

Kies in scherm 3 voor de optie 1. Organisator, kies vervolgens optie 2. Druk vervolgens op OK
en Toevoegen. Bij onderwerp type beknopt het onderwerp in. Je kunt een prioriteit instellen,
zet deze op hoog. Stel de tijd en datum nu in en zet de wekker op Aan. Je hier meerder
opties om uit te kiezen. Na alle instellingen druk je links onder op Opslaan. Deze optie is erg
handig voor kinderen die op tijd hun medicatie dienen in te nemen. Door het alarm op de
taak, hoort de kind de taak afgaan en ziet in scherm de actie die hij moet uitvoeren.

3.5.

Koppelen bluetooth headset

Kies in scherm 3 voor de optie 2. Bluetooth, kies vervolgens optie 1. En zet de voeding op
Aan. Ga naar optie 2 en zet de zichtbaar ook op Aan. Ga naar optie 4 en druk op OK. Nu gaat
het Belhorloge in zijn omgeving Bluetooth apparaten zoeken. Selecteer het apparaat dat je
wilt verbinden en druk vervolgens linksonder op paren. Indien paren is gelukt komt er
melding dat de apparaten gekoppeld zijn. Nu kun je het menu verlaten en bijvoorbeeld je
muziek aan zetten, zodat je deze op je Bluetooth Headset kunt horen. Let op!, als je
bluetooth niet meer gebruik zet dan de voeding op uit, zo verbruikt het belhorloge geen
extra energie.

3.6.
3.6.1.

Instellingen
Familienummer instelling SOS knop

Kies in scherm 3 voor de optie 3. Instellingen, kies vervolgens optie 1. Familienummer
instelling. Druk op OK. Je kunt nu 1 nood nummer invoeren. Let op! Schakel de voicemail uit
van het noodnummer, anders wordt de belrouting afgebroken.
3.6.2.
In- en uitschakelen instellen
Kies in scherm 3 voor de optie 3. Instellingen, kies vervolgens optie 3 Telefooninstellingen en
kies 1. Druk op OK. Nu kunt het in- en uitschakelen van het belhorloge plannen. Handig voor
onder schooltijden. Als voorbeeld kunt u het belhorloge laten uitschakelen om 08.30 uur als
de school begint en weer laten inschakelen om 15.10 uur als de school weer uitgaat.
3.6.3.
Instellingen herstellen (Reset)
Kies in scherm 3 voor de optie 3. Instellingen, kies vervolgens optie 8. Instellingen herstellen,
voer deze code in: 1122.
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3.7.

Internet diensten

Voordat je toegang kunt krijgen tot internet, dien je eerst een gegevensaccount aan te
maken. Selecteer deze en druk op OK. Druk op opties PS account toevoegen en druk op
Selecteren. Vul alleen bij APN de APN code van je provider in. Voor de meeste is dit het
woord INTERNET. Zoek via google de APN naam van jouw provider. Alle andere velden
kunnen leeg worden gelaten. Ga nu naar Internetdienst, om het internet op te gaan.

4. Games
4.1. Fruit
Kies in scherm 4 voor de optie 1. Selecteer Fruit Mania, selecteer de taal English en zet het
geluid uit, door op het kruis te drukken. Druk op Play om te beginnen. Probeer zoveel
mogelijk punten te verdienen door zoveel mogelijk dezelfde fruitsoorten op elkaar te leggen.
Dus appel op appel, peer op peer. Succes!

4.2.

Games

Rebel Cactus is FUN in het groot en daarom hebben wij natuurlijk méér toffe games voor op
je belhorloge. Je kunt ook zelf Java minigames plaatsen. Volg de stappen één voor één.










Sla de games op op je computer. Let op: het bestandsformat is .jar, dus het kan zijn
dat je computer dit ziet als risicovolle bestanden. Negeren.
Zet Rebel Cactus aan en verbind met de USB kabel je belhorloge met de computer.
Druk op OK bij massa-opslag op het display van je belhorloge
Nu heeft de computer verbinding met het belhorloge en zie je 2 externe
verwisselbare schijven op de computer
Sla de games op in de map Game op de bron van de externe geheugenkaart, hier zie
je ook de game FruitMania.jar
Ontkoppel Rebel Cactus van de computer
Ga naar de 3e pagina in het scherm, dan naar 1.Organiser, dan weer naar
1.Bestandsbeheer. Je kunt nu kiezen tussen Telefoon of SD Card. Dubbelklik op SD
Card en daarna dubbelklik op Game. Dubbelklik nu op de eerste game. Ga daarna uit
het spel en herhaal deze actie voor de andere games. De games speel je met het
touchscreen, niet met de knoppen aan de zijkant van het belhorloge. Die gebruik je
wel om hard uit het spel te gaan.
Ga voor het spelen van de games naar het Icoontje 2.Spellen. Daar vind je alle games
om mee te spelen. Let op: alleen het spel Fruitmania heeft een eigen icoontje. Deze
game zit standaard op Rebel Cactus.

Gelukt? Super! En nu heel veel plezier met de games.
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4.3.

SMS

Kies in scherm 4 voor de optie 2. Hier kunnen berichten worden ontvangen en gelezen. Ook
kunnen nieuwe berichten worden gemaakt en worden verzonden, maar momenteel is grote
hoeveelheid tekstinvoer niet makkelijk. Dus bevelen wij aan om geluidsfragmenten of het
gebruik van sjablonen met standaardteksten te gebruiken.

5. Eigen instellingen
5.1. Ringtones voor inkomende gesprekken en opstarten
Via profielen kun je je eigen ringtones gebruiken bij inkomende gesprekken of bij het
opstarten van het belhorloge. Sla de ringtone mp3 bestanden op de externe geheugenkaart.
Ga naar profielen en selecteer daar bij jouw gewenste functie de ringtone.

5.2.

Belvolume

Tijdens het bellen en als je verbinding hebt kun je het volume van het bellen verhogen of
verlagen.

5.3.

Foto’s koppelen aan contacten

Als je foto’s op je belhorloge hebt, kun je deze koppelen aan je contacten. Ga naar contacten
en dan naar bewerken en koppel de foto aan het contact.

Heb je nog vragen?
Kijk dan op www.rebelcactus.nl onder Vraag & Antwoord. Wij staan altijd voor je klaar op
klantenservice@rebelcactus.com. Mail en je krijgt snel antwoord.
Bellen kan ook: 079 - 36 33 238. Niks is ons te gek.
Veel plezier met je Rebel Cactus belhorloge. Ontdek je wereld!
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