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VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lee
gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS
Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storin
kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG
Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te bestu
verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING
Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoo
beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid v
apparatuur.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze telefoons kunnen storingen v

SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van ben

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet op plaatsen wa
ontstaan.

GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG
Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uit
antenne niet onnodig aan.
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DESKUNDIG ONDERHOUD
Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN
Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aa

WATERBESTENDIGHEID
De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

MAAK BACK-UPS
Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN
Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het
raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.

ALARMNUMMER KIEZEN
Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm le
terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waa
Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over het apparaat
De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken
GSM 1800. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat, aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en le
anderen. 

Houd u, wanneer u beelden maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en eerbiedig de lokale gewoonten, pr
rechten van anderen.
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Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet
ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur stor
veroorzaken.

■ Netwerkdiensten
Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. V
van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netw
niet beschikbaar in alle netwerken en mogelijk moet u een specifiek abonnement nemen om van de netw
te kunnen maken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de dien
over de bijbehorende kosten. In sommige netwerken gelden beperkingen die van invloed zijn op het gebr
netwerkdiensten. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tek

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te active
In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw telefoon kan ook 
geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan betrekking hebben op een wijziging van menunamen, menuvo
pictogrammen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Somm
apparaat, zoals tekstberichten, multimediaberichten en het downloaden van content en toepassingen, ve
netwerkondersteuning voor deze technologieën.
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Algemene informatie

■ Toegangscodes

Beveiligingscode
De beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code bestaat uit 5 - 1
is standaard ingesteld op 12345. Wijzig de code en houd de nieuwe code geheim. Bewaar de 
veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie Beveiligingsinstellingen, 50 voor informatie ov
van de code en het instellen van de telefoon om de code te vragen. 

Als u vijf keer na elkaar een onjuiste beveiligingscode hebt ingetoetst, wordt de invoer van de
Wacht vijf minuten en voer de code opnieuw in.

PIN-code en PIN2-codes 
• De PIN-code (Personal Identification Number) wordt bij de SIM-kaart geleverd. De SIM-ka

beveiligd tegen onbevoegd gebruik. De code bestaat uit 4 - 8 cijfers. Zie Beveiligingsinstel

• Voor bepaalde functies, zoals gesprekstellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige 
wordt geleverd. 

• De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule van uw SIM
Zie Beveiligingsmodule, 65.

• De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie Digitale handtekening

PUK-code en PUK2-code
De PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. 
nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. De codes bestaan uit 8 cijfers.
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Blokkeerwachtwoord
Het blokkeerwachtwoord is nodig bij gebruik van de dienst Oproepen blokkeren. Zie Beveiligin
50. Het wachtwoord bestaat uit 4 cijfers.

Als de codes of wachtwoorden niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op me
netwerkoperator.

■ Content en toepassingen downloaden (netwerkdienst)
U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld afbeeldingen) en toepassingen naar de telefoo

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbo
worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebie
inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

■ Nokia-ondersteuning op het web
Ga naar <www.nokia.com/support> of naar de Nederlandstalige website van Nokia voor de laatste versie
handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.
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1. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren
Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan d
netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat i
cover wilt verwijderen. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

Opmerking: Schakel altijd het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader 
apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak geen elektronische componenten a
verwisselen van de covers. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt

1. Verwijder de achtercover: 

Druk op de achtercover en schuif deze naar beneden. Neem vervolgens de cover van 
de telefoon.

2. Verwijder de batterij door deze uit de telefoon te tillen. 
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3. Licht de SIM-kaarthouder voorzichtig uit de uitsparing in de telefoon en open 
het klepje.

4. Plaats de SIM-kaart zo dat de afgeronde hoek rechtsboven zit en de 
goudkleurige contactpunten naar beneden wijzen. Sluit de SIM-kaarthouder en 
klik de houder vast. 

5.  Plaats de batterij in de batterijhouder.

6. Plaats de achtercover op de achterzijde van de telefoon en schuif de cover 
omhoog. Schuif de cover omhoog totdat deze vastklikt. 

■ De batterij opladen
Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeu
dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en 
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Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebru
voedingsbronnen: ACP-7 en ACP-12. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-5C-batterij.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. Als de batterij helemaal leeg is, kan he
duren voordat het batterij-symbool wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

2. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant 
van de telefoon.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. 

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek 
altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De telefoon in- en uitschakelen
Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is o
gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als een PIN-code of beveiligingscode wordt gevraagd, voert u de code in die bij de SIM-kaart
geleverd (weergegeven als ****) en selecteert u OK.

Zie ook Toegangscodes, 12.
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■ Normaal gebruik
Uw apparaat heeft een interne antenne.

Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de 
antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne k
invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom ve
noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimali
antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.
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2. De telefoon

■ Toetsen en aansluitingen
Waarschuwing: De navigatietoets in vier richtingen van dit apparaat bevat mogelijk nikkel. Lan
de huid moet worden voorkomen. Langdurige blootstelling aan nikkel kan leiden tot nikkelaller

• Aan/uit-toets(1)

• Luistergedeelte (2)

• Luidspreker (3)

• Linker-, rechter- en middelste selectietoetsen (4)

• Navigatietoets in vier richtingen (5)

• Met de beltoets (6) kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep 
beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets de 
laatstgekozen nummers weergeven.

• Gebruik de einde-toets (7) om het actieve gesprek te beëindigen of een functie 
af te sluiten.

• Gebruik de cijfertoetsen 0 - 9 om cijfers en tekens in te voeren.
* en # zijn bedoeld voor verschillende bewerkingen in verschillende functies.

• Aansluiting voor de lader (9)

• Aansluiting aan de onderkant (10)

• Aansluiting voor hoofdtelefoon (11)

• Oogje voor draagkoord (12)
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Opmerking: Raak dit contact niet aan vanwege het risico van een elektrische 
schok.

■ Standby-modus
Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en er geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de 
telefoon zich in de standby-modus. De volgende informatie wordt weergegeven op het scherm

• De naam van het netwerk of het logo van de operator (1)

• De signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie (2)

• De lading van de batterij (3)

• De linkerselectietoets (4) in de standby-modus is Favor.

Selecteer Favor. om de functies in de lijst met persoonlijke favorieten weer te geven. 
Selecteer Opties > Selectieopties om de lijst met beschikbare functies te bekijken die u 
kunt toevoegen aan de lijst met opties. Ga naar de gewenste functie en selecteer Markeer
toe te voegen aan de lijst met favorieten. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, sel
mrk.. U kunt als volgt de volgorde van de functies in de lijst wijzigen. Selecteer de functie 
Verpltsn. en kies vervolgens de gewenste locatie. 

• Menu (5)

• Namen (6) 

Achtergrond
U kunt terwijl de standby-modus actief is een achtergrondafbeelding weergeven. 
Zie Weergave-instellingen, 45.
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Screensaver
U kunt de telefoon instellen om een screensaver weer te geven als de telefoon zich in de stan
bevindt. Zie Weergave-instellingen, 45.

Energiebesparing
De screensaver in de vorm van een digitale klok verschijnt in het display wanneer gedurende 
bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Als u geen tijd hebt ingesteld, wordt 00:00 
weergegeven. Zie Weergave-instellingen, 45.

Belangrijke symbolen
U hebt een of meer tekst-, afbeeldings- of multimediaberichten ontvangen. Zie Beric
beantwoorden, 30 of Multimediaberichten lezen en beantwoorden, 33.

De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie Oproep-info, 38.

De toetsen zijn geblokkeerd. Zie Toetsen blokkeren, 21.

De telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep of bericht wanneer Oproepsigna
Berichtensignaaltoon zijn ingesteld op Uit. Zie Tooninstellingen, 44.

De wekker is ingesteld op Aan. Zie Wekker, 54.

Wanneer de GPRS-verbindingsmodus Altijd online is geselecteerd en de GPRS-dienst
wordt het symbool linksboven in het display weergegeven. Zie GPRS-verbinding, 48.

Wanneer er een GPRS-verbinding actief is, wordt het symbool linksboven in het displ
Zie GPRS-verbinding, 48 en Bladeren door de pagina's van een dienst, 60.

De GPRS-verbinding is onderbroken. 

De luidspreker is actief. Zie Opties tijdens een gesprek (netwerkdienst), 24.
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■ Toetsen blokkeren
U kunt het toetsenblok blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedruk

Selecteer binnen anderhalve seconde Menu > * om het toetsenblok te blokkeren of vrij te gev
oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Tijdens
de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aan
toetsen weer automatisch geblokkeerd. Zie Telefooninstellingen, 47 voor het instellen van Au
toetsenblokkering.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiez

■ De covers verwisselen
Opmerking: Schakel altijd het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met
ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak geen elektronisch
aan tijdens het verwisselen van de covers. Bevestig altijd de covers voordat u het app
gebruikt.

1. Verwijder de cover aan de achterzijde. Zie stap 1 van De SIM-kaart en de batterij installere

2. Pak het bovenste deel van de cover vast bij de uitsparingen.
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3. Verwijder de voorcover voorzichtig. 

4. Verwijder het toetsenblok uit de voorcover en plaats het blok in de nieuwe cover. 

5. Houd de bovenzijde van de voorcover boven de bovenzijde van de telefoon en klik de 
cover vast. 

6. Plaats de achtercover terug. 
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3. Algemene functies

■ Bellen
1. Voer het netnummer en telefoonnummer in. Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd, druk

het teken te wissen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale prefix en v
landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

3. Druk op de eind-toets om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Zie Zoeken naar een contact, 40 als u wilt zoeken naar een naam of telefoonnummer dat is o
Contacten. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Laatste nummer herhalen
Druk in de standby-modus eenmaal op de beltoets om de lijst met nummers weer te geven die
gebeld. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het n

Uw voicemail bellen (netwerkdienst)
Druk in de standby-modus op 1 en houd deze toets ingedrukt of druk 
op 1 en de beltoets.

Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op OK. Zie ook
(netwerkdienst), 35.
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Snelkeuzetoetsen
U kunt een telefoonnummer programmeren onder een van de snelkeuzetoetsen (van 2 tot en 
Zie Snelkeuze, 42. U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

• Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.

• Als Snelkeuze is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het n
gekozen. Zie Oproepinstellingen, 46.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren
Druk op de beltoets om een inkomende oproep te beantwoorden en druk op de einde-toets om
beëindigen.

Druk op de einde-toets om een inkomende oproep te weigeren. Als u op Stil drukt, wordt alle
uitgeschakeld. U kunt het gesprek vervolgens beantwoorden of weigeren.

Wachtfunctie (netwerkdienst)
Druk tijdens een gesprek op de beltoets om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. H
wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op de einde-toets om het actieve gesprek te beëindig
Oproepinstellingen, 46 voor informatie over het activeren van de Wachtfunctieopties.

■ Opties tijdens een gesprek (netwerkdienst)
Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem conta
netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruik
volume erg luid kan zijn. 
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4. Tekst invoeren

U kunt de methode voor normale tekstinvoer of voor tekstinvoer met woordenboek gebruiken

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenboek aangegev
de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. Hoofdletters of kleine
aangegeven met ,  of . U kunt de lettermodus veranderen door op # te druk
cijfermodus wordt aangeduid met . U kunt tussen de letter- en cijfermodus schakelen do
houden.

■ Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen
Druk tijdens het intoetsen van tekst op Opties > Woordenboek.

Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren i
woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die ver
de lijst.

 Druk tijdens het intoetsen van tekst op Opties > Woordenbk uit.

■ Tekst invoeren met woordenboek
U kunt elke letter met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een in
woordenboek, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.

Bijvoorbeeld: Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven, drukt u achtereenvolgens op 6, 6, 5, 

Zie Tips voor het invoeren van tekst, 26 voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tek

2. Wanneer het woord klaar is en goed is ingevoerd, drukt u op 0 om het woord te bevestigen
te voegen. U kunt de cursor ook verplaatsen met de navigatietoetsen.
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Als niet het juiste woord wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op * of selecteert u Op
Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, staat het woord dat u wilt
het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, selecteert u Spel
woord in (via normale tekstinvoer) en selecteert u Opslaan. Als het woordenboek vol is, ver
woord het laatste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

Samengestelde woorden intoetsen
Voer het eerste deel van het woord in en druk op de rechternavigatietoets. Toets vervolgens he
het woord in.

■ Normale tekstinvoer
Druk op een cijfertoets tot het gewenste teken wordt weergegeven. Op de toetsen staan niet 
afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de g
(zie Telefooninstellingen, 47).

Als de volgende letter op dezelfde toets staat, wacht u tot de cursor verschijnt en voert u de l

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder *.

■ Tips voor het invoeren van tekst
Mogelijk zijn ook de volgende opties voor tekstinvoer beschikbaar:

• Druk op 0 om een spatie in te voegen.

• Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.

• Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste c
ingedrukt.
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• Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op Wissen. Houd Wissen inge
tekens sneller te verwijderen. Als u alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen, selecteert u 
wissen.

• U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het schrijven O
houden.

• Als u een woord wilt invoegen vanuit de modus voor tekstinvoer met woordenboek, select
Woord invoegen. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en kies Ops
wordt tevens toegevoegd aan het woordenboek.

• Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geact
op *. Als de modus voor tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, houdt u * ingedrukt o
Symbool invoegen. Selecteer het teken en druk op Gebruik.

• Als u een smiley wilt invoegen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, d
op *. Als de modus voor tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, houdt u * ingedrukt o
Opties > Smiley invoeg.. Selecteer een smiley en druk op Gebruik.

Tijdens het invoeren van tekstberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

• Als u een nummer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, selecteert u Opties
invoegen. Toets het telefoonnummer in of haal dit op uit Contacten en druk op OK.

• Als u een naam wilt invoegen, selecteert u Contacten > Opties > Contact invoegen. Als u 
telefoonnummer of een aan een naam gekoppelde tekstaantekening wilt invoegen, select
Gegev. bekijken.
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5. Menufuncties

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

■ Een menufunctie activeren
1. Selecteer Menu om het hoofdmenu te openen.

2. Gebruik de navigatietoetsen om door het menu te bladeren. Zie Menuweergave in Weerga
45 voor het wijzigen van de menuweergave.

3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorb
Oproepinstellingen.

4. Selecteer Terug om terug te keren naar het vorige menuniveau en selecteer Uit om het ho
sluiten.

■ Berichten
De berichtdiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwe
en serviceprovider. 

U kunt de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten kiezen door Menu > Bericht
Berichtinstellingen > Overige inst. > Lettergrootte te selecteren.

Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, geeft het apparaat mogelijk de tekst 'Bericht verzo
Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencen
apparaat is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doe
uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.
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Tekstberichten (SMS)
Via SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit versc
tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst). De facturering wordt meestal geba
aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld. 

Voordat u een bericht kunt verzenden, moet u eerst een aantal berichtinstellingen opslaan. Z
voor tekstberichten, 36.

U kunt ook berichten met tekst en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Een afbeeldingsber
samengesteld bericht zijn.

Opmerking: Alleen apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvange

Berichten intoetsen en verzenden
Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan 160 tekens. A
langer is dan 160 tekens, wordt het als een reeks van twee of meer berichten verzonden. Het 
beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere del
rechtsboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 120/2. Het gebruik van speciale (Unico
meer ruimte.

1. Selecteer Menu > Berichten > Bericht maken > SMS.

2. Toets een bericht in. Zie Tekst invoeren, 25. Zie Sjablonen, 31 als u een tekstsjabloon of af
bericht wilt invoegen. 

3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u Verzend..

De verzonden berichten worden opgeslagen in de map Verzonden items als de instelling V
berichten opslaan is ingesteld op Ja. Zie Instellingen voor tekstberichten, 36. 

4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit Contacten. Selecteer OK
verzenden.
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Opties voor het verzenden van berichten
Als u een bericht hebt ingetoetst, selecteert u Opties > Verzendopties. Met de optie Meer kop
bericht naar verschillende ontvangers sturen. Met Verzendprofiel kunt u een vooraf gedefinie
berichtenprofiel gebruiken om het bericht te verzenden. Zie Instellingen voor tekstberichten,
berichtprofiel wilt definiëren.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan het voor één bericht toeg
tekens. Langere berichten worden verzonden als een reeks van twee of meer berichten. Uw serviceprovid
bijbehorende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere markeringen en karakters van b
Chinees, nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzon

Berichten lezen en beantwoorden
Wanneer u een bericht hebt ontvangen, worden het pictogram  en het aantal nieuwe beric
weergegeven, gevolgd door de melding  berichten ontvangen.

Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe 
ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen.

1. Selecteer Tonen om het nieuwe bericht te lezen of selecteer Uit als u het bericht later wil

Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een on
tekstbericht wordt aangeduid met .

2. Selecteer in een geopend bericht Opties en selecteer een optie. U hebt verschillende moge
het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen, en u kunt de naam van het b
het bericht verplaatsen naar een andere map. 

Selecteer Kop. naar agenda om de tekst aan het begin van het bericht naar de agenda te k
herinnering voor de huidige datum. 

Selecteer Details bericht om (indien beschikbaar) de naam en het telefoonnummer van de
gebruikte berichtencentrale en de datum en tijd van ontvangst weer te geven. 

Selecteer Gebruik gegev. om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidig
gebruiken.
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Selecteer tijdens het weergeven van een afbeeldingsbericht de optie Afb. opslaan om de a
slaan in de map Sjablonen.

3. Selecteer Antwoorden en het type bericht om een bericht te beantwoorden.

Als u een e-mail via SMS beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevest
Toets vervolgens het antwoord in.

4. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u Verzend. > OK.

De mappen Inbox en Verzonden items
Ontvangen tekst- en multimediaberichten worden opgeslagen in de map Inbox. Verzonden te
worden opgeslagen in de map Verzonden items als de optie Verzonden berichten opslaan is in
Instellingen voor tekstberichten, 36.

Sjablonen
De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid me

Geef de lijst met sjablonen weer door Menu > Berichten > Opgeslagen items > Tekstberichten
selecteren.

• Als u een tekstsjabloon wilt invoegen in het bericht, selecteert u Opties >Sjabloon invgn e
sjabloon die u wilt invoegen.

• Als u een afbeelding wilt invoegen in het tekstbericht, selecteert u Opties > Afb. invoegen
afbeelding en kiest u Invoeg.. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afh
grootte van de afbeelding.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, sele
Bekijken.

De map Opgeslagen items en Mijn mappen
U kunt uw berichten ordenen door berichten naar de map Opgeslagen items te verplaatsen of
mappen voor uw berichten toe te voegen. Selecteer tijdens het lezen van een bericht Opties. 



32

ms > 
eert u Opties > 

geven. De manier 
araat.

elding de ingestelde 
n.

nt 
 aangepast aan 

n andere Java-
slukken. Het is 
wen.

. Informeer bij uw 
van de 

auteursrecht en 

teert u de 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u Menu > Berichten > Opgeslagen ite
Tekstberichten en Mijn mappen. Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de map en select
Map verwijderen.

Multimediaberichten (MMS) (netwerkdienst)
Opmerking: Alleen apparaten met compatibele functies kunnen berichten ontvangen en weer
waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende app

De grootte van MMS-berichten kan worden beperkt door het draadloze netwerk. Als de ingevoegde afbe
limiet overschrijdt, kan de afbeelding worden verkleind om verzending als MMS alsnog mogelijk te make

Multimediaberichten kunnen tekst, een afbeelding en geluid bevatten. De telefoon ondersteu
multimediaberichten van maximaal 100 kB. Als het bericht een afbeelding bevat, wordt deze
het display.

U kunt geen multimediaberichten ontvangen terwijl u een gesprek voert of een spelletje of ee
toepassing uitvoert. De aflevering van multimediaberichten kan om verschillende redenen mi
daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrou

Multimediaberichten invoeren en verzenden
Zie Instellingen voor multimediaberichten, 37 voor de instellingen voor multimediaberichten
netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden 
multimediaberichtendienst.

Sommige afbeeldingen, muziek, waaronder beltonen en andere content zijn beschermd door 
mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

1. Selecteer Menu > Berichten > Bericht maken > Multimediabericht.

2. Toets een bericht in. Zie Tekst invoeren, 25.

• Als u een bestand in het bericht wilt invoegen, selecteert u Opties > Invoegen en selec
gewenste optie. 
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• De telefoon ondersteunt het verzenden en ontvangen van multimediaberichten die uit
pagina's bestaan (dia's). Als u een dia in het bericht wilt invoegen, selecteert u Opties >
Elke dia kan tekst en één afbeelding bevatten.

Als het bericht verschillende dia's bevat, kunt u de gewenste dia openen door Opties >
Volgende dia of Lijst met dia's te selecteren. Als u een interval tussen de dia's wilt inste
Timing dia's. 

3. Verstuur het bericht door Verzend. > Telefoonnummer, Verz. naar 
e-mail of Meer kopieën te selecteren.

4. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit Contact

Terwijl het multimediabericht wordt verzonden, ziet u het symbool  en kunt u de telefo
blijven gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefo
enkele malen te hervatten. Als dit niet lukt, blijft het bericht in de map Outbox en kunt u h
proberen.

De verzonden berichten worden opgeslagen in de map Verzonden items als de instelling V
berichten opslaan is ingesteld op Ja. Zie Instellingen voor multimediaberichten, 37. Multim
worden aangeduid met .

Multimediaberichten lezen en beantwoorden
Belangrijk: Wees voorzichtig bij het openen van berichten. Objecten in multimediaberichten ku
software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC. 

Wanneer u een multimediabericht ontvangt, wordt het symbool  weergegeven. Wanneer 
ontvangen, worden het pictogram  en de tekst Multimediabericht ontvangen weergegeve

De manier waarop een multimediabericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontva

1. Selecteer Tonen om het bericht te lezen of selecteer Uit als u het bericht later wilt bekijke

Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een on
multimediabericht wordt aangeduid met .
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2. De functie van de middelste toets verandert al naargelang de bijlage bij het bericht.

Om het gehele bericht weer te geven als het een presentatie bevat, selecteert u Spelen.

Als u wilt inzoomen op een afbeelding, selecteert u Zoom. U kunt een visitekaartje of agen
lezen of een themaobject openen door Openen te selecteren.

3. Beantwoord het bericht door Opties > Antwoorden > SMS, Multimediabericht of Flitsberi
Toets het antwoord in en selecteer Verzend..

Selecteer Opties om de beschikbare opties te bekijken.

De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items
Ontvangen multimediaberichten worden opgeslagen in de map Inbox. Multimediaberichten d
verzonden zijn, worden verplaatst naar de map Outbox. Multimediaberichten die u later wilt 
opslaan in de map Opgeslagen items. De verzonden berichten worden opgeslagen in de map V
als de instelling Verzonden berichten opslaan is ingesteld op Ja. Zie Instellingen voor multime

Multimediaberichtengeheugen vol
Wanneer er een nieuw multimediabericht in de wacht staat terwijl het berichtengeheugen vo
symbool  en wordt de tekst Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk. weergegeven. A
wachtende bericht wilt bekijken, selecteert u Tonen. U kunt het bericht opslaan door Opties >
te selecteren en oude berichten te verwijderen door eerst het oude bericht te selecteren dat u
Als u het wachtende bericht wilt verwijderen, selecteert u Uit en Ja. Als u Nee selecteert, kun
bekijken.

Flitsberichten (netwerkdienst)
Flitsberichten zijn berichten die direct worden weergegeven.

Een flitsbericht intoetsen
Selecteer Menu > Berichten > Bericht maken > Flitsbericht. Toets het bericht in. De maximale
flitsbericht is 70 tekens. Als u een knipperend teken wilt invoegen in de tekst, selecteert u Voe
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de lijst met opties om een markering in te stellen. De tekst na de markerking knippert totdat e
markering wordt ingevoegd.

Opmerking: Alleen apparaten die de functie voor flitsberichten ondersteunen, kunnen knippere
ontvangen en weergeven. 

Een flitsbericht ontvangen
Een ontvangen flitsbericht wordt niet automatisch opgeslagen. Als u het bericht wilt lezen, s
Selecteer Opties > Gebruik gegev. om telefoonnummers, e-mailadressen en website-adressen
bericht te gebruiken. Als u het bericht wilt opslaan, selecteert u Opslaan en selecteert u de m
bericht wilt opslaan.

Spraakberichten (netwerkdienst)
Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich wellicht eerst moet abonneren. Neem contact
netwerkoperator voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Selecteer Menu > Berichten > Spraakberichten. Selecteer Luisteren naar voicemail om uw vo
Selecteer Nummer voicemailbox om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te zoe
wijzigen. 

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicem
ontvangen. Selecteer Luister om het voicemailnummer te bellen.

Tip Door 1 ingedrukt te houden, wordt het nummer van uw voicemail gebeld, als u dit 

Informatieberichten (netwerkdienst)
Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwe
Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.
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Dienstopdrachten
Selecteer Menu > Berichten > Dienstopdrachten. Vanuit dit submenu maakt en verzendt u se
(ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activ
voor netwerkdiensten zijn.

Alle berichten uit een map verwijderen
Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u Menu > Berichten > Berichten v
de map waaruit u de berichten wilt verwijderen en selecteer OK om te bevestigen.

Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijder

Berichtinstellingen
De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, on
weergegeven.

Instellingen voor tekstberichten
Selecteer Menu > Berichten > Berichtinstellingen > Tekstberichten. Selecteer Verzendprofiel
ondersteunt verschillende berichtprofielsets. Selecteer de set die u wilt wijzigen. Elke profiels
volgende instellingen: Nr. berichtencentrale (afkomstig van de serviceprovider), Berichten ver
Geldigheid van berichten, Standaard nr. ontvanger, Afleveringsrapporten, Packet-gegevens ge
Antwoord via zelfde centrale (netwerkdienst) en Naam van dit profiel wijzigen (niet beschikba
standaardprofiel).

Selecteer Verzonden berichten opslaan > Ja om in te stellen dat verzonden berichten moeten
opgeslagen in de map Verzonden items. Als u Nee selecteert, worden de verzonden berichten

Selecteer Autom. opnieuw verzenden > Aan of Uit om het opnieuw verzenden van berichten m
uit te schakelen.
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Instellingen voor multimediaberichten
Selecteer Menu > Berichten > Berichtinstellingen > Multimediaber.. Definieer de instellingen

• Verzonden berichten opslaan. Selecteer Ja om in te stellen dat verzonden multimediaberic
worden opgeslagen in de map Verzonden items. Als u Nee selecteert, worden de verzonden
opgeslagen.

• Kies Afleveringsrapporten om het netwerk te verzoeken afleveringsrapporten voor uw ber
verzenden (netwerkdienst).

• Kies Afbeelding verkleinen om het beeldformaat te definiëren wanneer u de afbeelding op
multimediabericht.

• Kies Standaard timing dia's om de standaardtijd te selecteren voor dia's in multimediaber

• Ontvangst multimedia toestaan. Selecteer Nee, Ja of In eigen netwerk om de multimediad
gebruiken. Als Ontvangst multimedia toestaan is ingesteld op Ja of In eigen netwerk, bren
netwerkoperator of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening. De instelli
ontvangen van multimediaberichten is standaard ingeschakeld.

• Inkomende multimediaberichten. Selecteer Ophalen om de ontvangst van multimediaberi
automatisch toe te staan, Handm. ophalen om de ontvangst van multimediaberichten alle
bevestiging of Weigeren om de ontvangst van multimediaberichten niet toe te staan. 

• Configuratie-instellingen. Selecteer Configuratie en selecteer de serviceprovider waarvan
multimediaberichten ophaalt. Selecteer Account voor een overzicht van de accounts die b
de serviceprovider. Als er meerdere accounts worden weergegeven, selecteert u de accoun
gebruiken. Mogelijk ontvangt u de instellingen in een configuratiebericht van de servicep
Configuratie-instellingen, 49 als u de instellingen handmatig wilt invoeren.

• Selecteer Advertenties toestaan om aan te geven of u berichten die als advertentie zijn ge
ontvangen. Deze instelling is niet beschikbaar als Ontvangst multimedia toestaan is inges
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Algemene instellingen
U kunt de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten instellen door Menu > Beric
Berichtinstellingen > Overige inst. > Lettergrootte te selecteren.

■ Oproep-info
Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte van 
uw gesprekken. (netwerkdienst)

Deze items worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de 
telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Wanneer u Opties selecteert in het menu Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen of Laatst g
kunt u de datum en tijd van de oproep weergeven, het telefoonnummer bewerken of uit de lijs
nummer opslaan in Contacten of een bericht naar het nummer zenden. Selecteer Laatste opr
de lijst met de laatste oproepen leeg te maken.

Lijsten met laatste oproepen
Selecteer Menu > Oproep-info en de gewenste lijst.

Kies Gemiste oproepen om een lijst weer te geven met de telefoonnummers vanwaar men u z
heeft gebeld (netwerkdienst). Het cijfer voorafgaand aan de naam of het telefoonnummer ge
deze beller heeft geprobeerd om u te bereiken.

Tip Wanneer er een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u Ton
de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbell
beltoets.

De lijst Ontvangen oproepen bevat de oproepen die u onlangs hebt geaccepteerd of geweiger

Kies Laatst gekozen nummers om de lijst met laatst gekozen nummers weer te geven.
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Tip Druk in de standby-modus eenmaal op de beltoets om de lijst met gekozen numme
Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nu

Selecteer Laatste oproepen wissen om de lijst met de laatste oproepen leeg te maken. Geef aa
telefoonnummers wilt wissen of alleen de nummers in een bepaalde lijst. U kunt deze actie n
maken.

Tellers en timers
Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan va
van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer Menu > Oproep-info en Gespreksduur tonen, Packet-gegevensteller of Timer packe
gegev.verbinding voor informatie over de meest recente communicatie.

Positiebepaling (netwerkdienst)
Sommige netwerken staan aanvragen voor positiebepaling toe. Vanuit het menu Positiebepa
ontvangen aanvragen voor positiebepaling van de netwerkoperator weergeven. Informeer bij
netwerkoperator of serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positieg

Selecteer Menu > Oproep-info > Positiebepaling:

Selecteer Positielogboek voor een lijst met ontvangen aanvragen voor positiebepaling. 

■ Contacten
U kunt namen en telefoonnummers (Contacten) opslaan in het geheugen van de telefoon 
en het geheugen van de SIM-kaart.

In het telefoongeheugen kunt u contacten opslaan met nummers en tekstaantekeningen. 

Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangedui
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Zoeken naar een contact
Selecteer Menu >Contacten > Namen > Opties > Zoeken. Blader door de lijst met contacten 
letter in van de naam die u zoekt.

Namen en telefoonnummers opslaan
Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Selecteer Menu > Contacte
Opties > Nieuw contact. Toets de naam en het telefoonnummer in.

Meer informatie toevoegen voor namen
In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en kort
naam opslaan.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit
aangeduid met een kader rond het nummertype-symbool. Wanneer u een naam selecteert, w
standaardnummer gebruikt, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen Telefoon of Telefoon en SIM is. 

2. Blader naar de naam waaraan u een nieuw nummer of een tekstaantekening wilt toevoeg
Gegev. > Opties > Info toevoegen.

3. Als u een nummer wilt toevoegen, selecteert u Nummer en een van de nummertypen.

Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecte
Type wijzigen. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als het standaardnummer, se
standaard.

U kunt extra gegevens toevoegen door een teksttype te selecteren bij E-mail, Webadres, P
Notitie.

4. Voer het nummer of de tekstaantekening in en selecteer OK om op te slaan.

5. Als u wilt terugkeren naar de standby-modus, selecteert u Terug > Uit.
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Contacten kopiëren
Zoek naar het contact dat u wilt kopiëren en selecteer Opties > Kopiëren. U kunt namen en te
kopiëren van en naar het geheugen van de telefoon en van en naar het geheugen op de SIM-k
kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

Details contactpersoon bewerken
Zoek het contact dat u wilt wijzigen, selecteer Gegev. en blader naar de naam, het nummer o
tekstaantekening.

Als u een naam, nummer of tekstaantekening wilt wijzigen, selecteert u Opties > Naam bewe
bewerken of Info bewerken.

Contacten of contactgegevens verwijderen
U kunt alle contacten en de bijbehorende gegevens verwijderen uit het geheugen van de tele
kaart door Menu > Contacten > Alle contctn verw. > Uit tel.geheugen of Van SIM-kaart te se
de wijziging met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u Opties >

Als u een nummer of tekst wilt verwijderen die aan het contact is gekoppeld, gaat u naar het 
selecteert u Gegev.. Ga naar de gewenste gegevens en selecteer Opties > Verwijderen > Nr. ve
of Gegev. verwijder.. 

Visitekaartjes
U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel a
vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt versturen, zoekt u het contact waarvan u de gegevens wilt verzend
Opties > Visitek. verzenden > Via multimedia of Via SMS.
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Wanneer u een visitekaartje ontvangt, selecteert u Tonen > Opslaan om het visitekaartje op t
telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u Uit > Ja.

Instellingen
Selecteer Menu > Contacten > Instellingen en maak een keuze uit de volgende opties: Select
geheugen om het SIM-kaart- of telefoongeheugen te selecteren voor uw contacten. Selectee
om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. De namen en nummers worden in d
opgeslagen in het geheugen van de telefoon. Om aan te geven hoe de namen en nummers wo
weergegeven in de lijst met contacten, selecteert u Weergave Contacten. Selecteer Geheugen
hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

Groepen
Selecteer Menu > Contacten > Bellergroepen om de namen en telefoonnummers in het gehe
in groepen met verschillende beltonen.

Snelkeuze
Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, selecteert u Menu > Contacten > S
u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer Wijs toe of kies Opties > Wijzigen als er al een nummer is toegewezen aan de toets.
en ga naar het nummer dat u wilt toewijzen. Als de functie Snelkeuze is uitgeschakeld, wordt
functie wilt activeren. Zie ook Snelkeuze in Oproepinstellingen, 46.

Zie Snelkeuzetoetsen, 24 voor meer informatie over het bellen met behulp van snelkeuzetoet

Overige contactfuncties
Selecteer Menu > Contacten om eventueel toegang te krijgen tot de volgende functies:
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• Info-nummers — om te bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze
zijn opgeslagen (netwerkdienst).

• Dienst-nummers — om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze o
zijn opgeslagen (netwerkdienst).

• Eigen nummers — om de telefoonnummers weer te geven die aan de SIM-kaart zijn toege
wordt alleen weergegeven als de nummers op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdien

■  Instellingen

Profielen
De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de beltonen 
voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Pas de profielen aan uw voo
activeer een profiel als u dit wilt gebruiken. De beschikbare profielen zijn Normaal, Stil, Verga
Mijn stijl 1 en Mijn stijl 2.

Selecteer Menu > Instellingen > Profielen. Ga naar een profiel en druk op Select..

• Selecteer Activeer om het geselecteerde profiel te activeren.

• Selecteer Aanpassen om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzig
gewenste wijzigingen aan. 

• Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, select
stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer dit tijdstip is aangebroken, wordt het vorige niet-
actief.

Tip U kunt snel een ander profiel activeren vanuit de standby-modus door op de aan/u
drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op Select. te drukken.
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Thema's
Een thema is een pakket dat kan bestaan uit een screensaver, een achtergrondafbeelding, een
kleurenschema. Hiermee kunt u de telefoon aanpassen voor verschillende gelegenheden en o
Thema's worden opgeslagen in de Galerij.

Selecteer Menu > Instellingen > Thema's. Als u een thema wilt activeren, selecteert u Thema
Thema's. Open de map en selecteer een thema. Zie Galerij, 52. Selecteer Themadownloads om
te downloaden. Zie Downloaden (netwerkdienst), 63.

Tooninstellingen
U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer Menu > Instellingen > Tooninstellingen en wijzig deze opties: Oproepsignaal, Type 
Beltoonvolume, Trilsignaal, Berichtensignaaltoon, Toetsenvolume en Waarschuwings- tonen
instellingen ook in het menu Profielen (zie Profielen, 43).

Selecteer Waarschuwen bij om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wan
worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. G
gewenste bellergroep of kies Elke oproep > Markeer.

Favorieten
Door favorieten in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest geb

Rechterselectietoets
Selecteer Menu > Instellingen > Favorieten > Rechter selectietoets om een telefoonfunctie u
gedefinieerde lijst te koppelen aan de rechterselectietoets. Zie ook Standby-modus, 19. Somm
netwerkoperators bieden geen ondersteuning voor dit menu.
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Navigatietoets
Selecteer Menu > Instellingen > Favorieten > Navigatietoets om functies te koppelen aan de
Ga naar de gewenste navigatietoets, selecteer Wijzigen en selecteer een functie in de lijst. Al
wilt loskoppelen van de toets, selecteert u (leeg). Als u weer een functie aan de toets wilt toe
u Wijs toe.

Weergave-instellingen
Selecteer Menu > Instellingen > Weergave-instellingen. U kunt de volgende instellingen def

• Selecteer Achtergrond om de telefoon in te stellen om een achtergrondafbeelding weer te
telefoon zich in de standby-modus bevindt.

• Selecteer Screensaver > Afbeelding om een afbeelding te kiezen in de Galerij. Selecteer bi
timeout voor het activeren van de screensaver. Selecteer Aan om de screensaver in te scha

• Selecteer Energiespaarstand > Aan om de levensduur van de batterij te verlengen. Er word
weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebru
Energiebesparing, 20.

• Selecteer Kleurenschema's om de kleur voor elementen in het display, zoals symbolen, sig
batterijbalk, te wijzigen. 

• Selecteer Menuweergave om in te stellen hoe het hoofdmenu moet worden weergegeven

• Selecteer Operatorlogo om het operatorlogo weer te geven of te verbergen.

• Selecteer Displaycontrast om het contrast van het display te wijzigen. Schuif naar links of
het contrast te verkleinen of te vergroten.

Instellingen voor tijd en datum
Selecteer Menu > Instellingen > Instellingen tijd en datum.
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Selecteer Klok om in te stellen dat de klok moet worden weergegeven in de standby-modus, o
stellen en om de tijdzone en tijdnotatie te selecteren.

Selecteer Datum om de datum weer te geven in de standby-modus, om de datum aan te pass
datumnotatie en het scheidingsteken voor datums te selecteren.

Selecteer Datum en tijd autom. aanpassen om in te stellen dat de datum en tijd automatisch 
bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone (netwerkdienst).

Oproepinstellingen
Selecteer Menu > Instellingen > Oproepinstellingen en maak een keuze uit de volgende optie

• Selecteer Doorschakelen (netwerkdienst) om inkomende oproepen door te schakelen. Nee
de serviceprovider voor meer informatie.

• Selecteer Opnemen met willekeurige toets > Aan om een inkomende oproep te beantwoor
een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de selectietoets
toets.

• Selecteer Automatisch opnieuw kiezen > Aan om een nummer na een mislukte poging nog
te kiezen.

• Selecteer Snelkeuze > Aan om versneld te kiezen met de snelkeuzetoetsen, 2-9, door de d
cijfertoets ingedrukt te houden.

• Selecteer Wachtfunctieopties > Activeer om door het netwerk gewaarschuwd te worden a
nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie Wachtf
(netwerkdienst), 24.

• Selecteer Samenvatting na oproep > Aan om na elk gesprek kort de duur en de kosten van
te geven (netwerkdienst).

• Stel Identificatie verzenden (netwerkdienst) in op > Ja of Netwerkinstelling.
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• Selecteer Lijn uitgaande oproepen om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren (ne
Deze optie wordt alleen weergegeven als deze functie door de SIM-kaart wordt ondersteu

Telefooninstellingen
Selecteer Menu > Instellingen > Telefooninstellingen en maak een keuze uit de volgende opt

• Selecteer Taal display om de display-taal voor de telefoon in te stellen. Als Automatisch is
wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

• Selecteer Geheugenstatus om te controleren hoeveel ruimte er vrij is in het geheugen van

• Selecteer Automatische toetsenblokkering om in te stellen dat de toetsen automatisch wo
na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bev
telefoonfuncties worden gebruikt. Selecteer Aan en stel een tijd in tussen 5 seconden en 6

Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het officiële alarmnummer kieze
alarmnummer in en druk op de beltoets.

• Selecteer Toetsenblokkering om in te stellen dat de beveiligingscode gevraagd moet worde
weer wilt vrijgeven. Voer de beveiligingscode en in selecteer Aan.

• Selecteer Celinformatie > Aan om informatie van het netwerk te ontvangen over de gebru
(netwerkdienst).

• Selecteer Welkomsttekst en toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de tele
ingeschakeld. Als u de tekst wilt opslaan, selecteert u Opslaan.

• Selecteer Operatorselectie > Automatisch om automatisch een van de cellulaire netwerke
die in uw regio beschikbaar zijn. Als u Handmatig selecteert, kunt u een netwerk selectere
registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft (netwerkdienst).

• SIM-dienstacties bevestigen. Zie SIM-diensten, 67.

• Selecteer Automatische Help-tekst om in te stellen dat Help-tekst al dan niet wordt weer
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• Selecteer Starttoon als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingescha
wilt uitschakelen.

Connectiviteit

GPRS (netwerkdienst)
GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons kunnen
voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP (Internet Protocol)-netwerk. GPRS
gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet.

Toepassingen die gebruik kunnen maken van GPRS zijn MMS, surfen en het downloaden van 
toepassingen.

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en 
de GPRS-dienst. Sla GPRS-instellingen op voor alle toepassingen die u via GPRS gebruikt. Info
netwerkoperator of serviceprovider naar de tarieven voor het gebruik van deze functie.

GPRS-verbinding
Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegevens-verbin

• Selecteer Altijd online om in te stellen dat de telefoon automatisch moet worden geregist
GPRS-netwerk wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

• Als u Wanneer nodig selecteert, worden de GPRS-registratie en GPRS-verbinding tot stan
wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt verbroken wanneer u de to

Toebehoren-instellingen
Dit menu wordt alleen weergegeven als een van de compatibele toebehoren op de telefoon is
aangesloten is geweest.
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Selecteer Menu > Instellingen > Toebehoren-instellingen. U kunt een menu voor toebehoren
betreffende toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest. Afhankelijk
toebehoren, kunt u de volgende opties selecteren: 

• Selecteer Standaard profiel om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden gea
verbinding wordt gemaakt met het geselecteerde toebehoren. U kunt een ander profiel se
het toebehoren is aangesloten.

• Selecteer Automatisch opnemen om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automa
beantwoorden. Als de optie Oproepsignaal is ingesteld op 1 x piepen of Stil, wordt automa
niet gebruikt.

• Selecteer Ontstekings-detector > Aan om de telefoon automatisch uit te schakelen ongev
nadat u de ontsteking van de auto hebt uitgeschakeld, wanneer de telefoon is aangesloten
carkit.

Configuratie-instellingen
Voor sommige netwerkdiensten moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon wo
U kunt de instellingen van de SIM-kaart gebruiken, via een configuratiebericht ontvangen va
serviceprovider of uw persoonlijke instellingen handmatig intoetsen. U kunt de configuratie-
maximaal tien verschillende serviceproviders opslaan in de telefoon en deze vanuit dit menu 

Selecteer Menu > Instellingen > Configuratie-instellingen. Selecteer

• Standaardconfig.-instellingen om een lijst met serviceproviders weer te geven die zijn opg
telefoon (de standaardprovider is gemarkeerd) en een andere serviceprovider in te stellen 
standaardprovider. Ga naar de provider en selecteer Gegev. voor een lijst met ondersteund
Als u een serviceprovider wilt verwijderen uit de lijst, selecteert u Opties > Verwijderen.

• Std. activeren in alle toepassingen om de instellingen van de standaardprovider te gebruik
toepassingen.
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• Voorkeurstoegangspunt om een ander toegangspunt te selecteren. Normaal gesproken wo
toegangspunt van de standaardnetwerkoperator gebruikt.

• Verb. mt onderst. serviceprovider om de configuratie-instellingen te downloaden van uw s

De instellingen handmatig opgeven

Als u de instellingen handmatig wilt invoeren, bekijken en wijzigen, selecteert u Menu > Inst
Configuratie-instellingen > Persoonlijke config.instellingen.

U kunt een nieuwe configuratie toevoegen door Nw tvgn of Opties > Voeg nieuwe toe te sele
een van de typen toepassingen in de lijst en toets alle benodigde instellingen in. Activeer de i
Opties > Activeer te kiezen.

Als u de gebruikersinstellingen wilt weergeven of bewerken, gaat u naar de gewenste toepass
u de instelling die u wilt wijzigen.

Beveiligingsinstellingen
Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals h
oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde a

Selecteer Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen. 

• Selecteer PIN-code vragen als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen 
telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van d

• Selecteer Oproepen blokkeren (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wi
Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd 

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u soms wel officiële alarmnummers kiezen.

• Selecteer Vaste nummers als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefo
dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.



51

de alarmnummer 

 wordt opgegeven 

 het 

ra een nieuwe 

ugen is 

keerwachtwoord 

rd.

 Instellingen > 

it menu verschilt 
r meer informatie 

box 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u soms wel het geprogrammeer
kiezen.

• Selecteer Beperkte groep gebruikers: dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen
die u kunt bellen en die u kunnen bellen.

Wanneer de oproepen beperkt zijn tot specifieke gebruikersgroepen, kunt u soms nog wel
geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

• Beveiligingsniveau. Selecteer Telefoon als de beveiligingscode gevraagd moet worden zod
SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Selecteer Geheugen als de beveiligingscode gevraagd moet worden als het SIM-kaartgehe
geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

• Selecteer Toegangscodes als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blok
wilt wijzigen.

• Selecteer Code gebruiken om op te geven of de UPIN- of PIN-code moet worden geactivee

Fabrieksinstellingen terugzetten
U kunt voor sommige menu-instellingen de oorspronkelijke waarden herstellen door Menu >
Fabrieksinstellingen terugzetten te selecteren.

■ Operatormenu
Dit menu biedt toegang tot een portal met diensten die uw netwerkoperator te bieden heeft. D
per operator. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkoperator. Neem voo
contact op met uw netwerkoperator.

De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Zie voor meer informatie Dienstin
(netwerkdienst), 63.
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■ Galerij
In dit menu kunt u thema's, afbeeldingen en tonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld 
in mappen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem voor beheer van digitale rechten (DMR, Digital Rights 
Management) ter bescherming van opgehaalde content. Content, zoals een beltoon, kan besc
onderworpen aan bepaalde gebruiksregels, bijvoorbeeld een beperking in aantal te gebruiken
van gebruik. De regels zijn vastgelegd in de activeringssleutel bij de content, die samen met d
geleverd of onafhankelijk daarvan, afhankelijk van de serviceprovider. Mogelijk kunt u deze a
bijwerken. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activeringssleutel voord
overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Vanwege copyright-beveiligingen kunnen sommige afbeeldingen, beltonen en andere inhoud niet worde
gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

1. Selecteer Menu > Galerij. Een lijst met mappen wordt weergegeven. Thema's, Grafisch, To
zijn de originele mappen op de telefoon.

2. Ga naar de gewenste map en selecteer Openen om een lijst met de bestanden in de map w
selecteer Opties voor de volgende mogelijkheden:

Downloads, Map verwijderen, Verplaatsen, Map hernoemen, Downloads, Gegevens, Type w
Sorteren, Map toevoegen, Geheugenstatus en Lijst activ.sleutels.

3. Als u een map hebt geopend, selecteert u het bestand dat u wilt weergeven en kiest u Ope

Selecteer en open een bestand of selecteer Opties en selecteer een van de volgende funct
geselecteerde bestand:

Downloads, Verwijderen, Verzenden, Afb. bewerken, Verplaatsen, Naam wijzigen, Inst. als a
scr.saver, Inst. als beltoon, Thema toepassen, Gegevens, Type weergave, Sorteren, Alle verw
volgorde, Map toevoegen, Geheugenstatus en Lijst activ.sleutels.
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4. Alle ontvangen bestanden van OTA worden automatisch opgeslagen in de map Ontv. best.
ontvangen bestanden in deze map bekijken of uitvoeren. De ontvangen bestanden kunnen
bestanden, Bookmarks of Toepassingen zijn.

■ Radio
De FM-radio is afhankelijk van een andere antenne dan die van het draadloze apparaat. De FM-radio func
behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten

Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstell
muziek kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luids
gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Naar de radio luisteren
1. Selecteer Menu > Radio. De locatie en de naam van de radiozender (als u deze hebt opges

frequentie van de zender worden weergegeven.

2. Als u al radiozenders hebt opgeslagen, bladert u terug of verder om naar de zender te gaan
beluisteren.

U kunt ook de locatie van een radiozender selecteren door kort op de bijbehorende cijferto

Een radiozender instellen
1. Wanneer de radio is ingeschakeld, selecteert u  of  om de radiofrequentie te wijzi

van 0,05 MHz. U kunt ook  of  selecteren en ingedrukt houden om te gaan zoeken
radiozenders. Het zoeken stopt zodra er een radiozender is gevonden.

2. Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie tussen 1 - 9, houdt u de bijbehorende
ingedrukt.

Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie tussen 10 - 20, drukt u kort op 1 of 2 e
cijfertoets 0 tot en met 9.
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3. Voer de naam van de zender in en selecteer OK.

Algemene radiofuncties
Wanneer de radio is ingeschakeld:

• Selecteer Opties > Uitschakelen om de radio uit te schakelen.

• U kunt het volume van de radio aanpassen door Volume te selecteren.

• Als u de gevonden radiozender wilt opslaan, selecteert u Opties > Kanaal opslaan. Zie Een
instellen, 53. U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.

• Als u de lijst met opgeslagen zenders wilt openen, selecteert u Opties > Kanalen. U kunt e
verwijderen of hernoemen door naar het gewenste kanaal te gaan en Opties > Kanaal ver
wijzigen te selecteren.

• Als u de frequentie van de gewenste radiozender wilt invoeren, selecteert u Opties > Kies 

• Als u via de luidspreker of de hoofdtelefoon naar de radio wilt luisteren, selecteert u Optie
Hoofdtelefoon. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofd
fungeert als antenne van de radio.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden
de radio wordt dan uitgeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruikmaakt van een GPRS-verbinding bezig is met het verzend
van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.

■ Organiser

Wekker
U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingstoon klinkt. Selecteer Menu
Wekker. 
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Als u de wekker wilt instellen, selecteert u Wektijd en voert u het gewenste tijdstip in. Als u h
wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert u Aan. Selecteer Alarm herhalen om op te geve
waarschuwingssignaal moet klinken op geselecteerde dagen van de week.

Selecteer Alarmtoon om een standaard-alarmsignaal te selecteren of het alarmsignaal aan te
toon in de lijst met beltonen of in de Galerij te selecteren.

Als u de time-out voor de snoozefunctie wilt instellen, selecteert u Time-out snoozefunctie e
tijd.

Als het alarmtijdstip is aangebroken
Er klinkt een alarmgeluid, de tekst Alarm! knippert en de huidige tijd wordt in het scherm wee
de telefoon uitgeschakeld is. Selecteer Stop om het alarm te stoppen. Als u het alarmgeluid e
laat klinken of Snooze selecteert, wordt het alarmgeluid ongeveer tien minuten onderbroken
weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het a
en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u Stop selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat
geactiveerd voor oproepen. Selecteer Nee als u het apparaat wilt uitschakelen of Ja als u het apparaat w
bellen en gebeld te worden. Selecteer geen Jawanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of 
opleveren.

Agenda
Selecteer Menu > Organiser > Agenda. 

De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingeste
vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door Bekijken te selecteren
notitie wilt weergeven, selecteert u Bekijken.

De overige opties voor de agenda zijn onder meer de optie om een notitie te maken, te verwij
bewerken, te verplaatsen en te herhalen, de optie om een notitie naar een andere dag te kopi
een notitie als tekstbericht of multimediabericht rechtstreeks naar de agenda van een compa
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zenden. Bij Instellingen kunt u de datum, tijd, datum- of tijdnotatie of de eerste dag van de w
de optie Notities automatisch verwijderen kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde
moeten worden verwijderd.

Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u Opties > Verwijder notities.

Een agendanotitie maken
Selecteer Menu > Organiser > Agenda. Ga naar de gewenste datum en selecteer Opties > No
Selecteer een van de volgende notitietypen: Vergadering, Oproep, Verjaardag, Memo of Herin

Waarschuwing voor een notitie
Er klinkt een waarschuwingstoon en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het ty
weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op de beltoets te drukken. Als u 
de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u Bekijken. Se
als de waarschuwingstoon na tien minuten opnieuw moet klinken. Als u de waarschuwingsto
uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u Uit.

Rekenmachine
Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het
wortel berekenen, en valuta omzetten.

Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenv
berekeningen.

Selecteer Menu > Organiser > Rekenmachine. Wanneer 0 wordt weergegeven in het display, t
getal van de berekening in. Druk op # voor het decimaalteken. Selecteer Opties > Optellen, A
Vermenigvuldigen, Delen, Kwadraat, Wortel of Teken wijzigen. Voer het tweede getal in. Selec
voor het resultaat. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst Wissen ingedru
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Valuta's omrekenen

Selecteer Menu > Organiser > Rekenmachine. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u 
Wisselkoers. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers 
een decimaalteken) en selecteer OK. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u 
invoert. Om de valuta om te rekenen, toetst u het gewenste bedrag in en selecteert u Opties >
In vreemde valuta.

Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen intoetsen, aangezien 
ingestelde koersen op nul worden teruggezet. 

■ Toepassingen

Spelletjes en toepassingen
De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat mogelijk een aantal spelletjes en Java-
speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

Een spelletje of toepassing starten
Selecteer Menu > Toepassingen > Spelletjes of Verzameling. Ga naar een spelletje of toepass
Openen.

De volgende opties voor spelletjes en toepassingen kunnen beschikbaar zijn: 

• Verwijderen: hiermee kunt u het spelletje of de toepassing van de telefoon verwijderen.

• Verplaatsen: hiermee kunt u het spelletje of de toepassing naar een andere map verplaats

• Details: hiermee kunt u meer informatie over het spelletje of de toepassing weergeven.

• Versiecontrole: hiermee kunt u controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is om via d
downloaden (netwerkdienst).

• Webpagina: voor meer informatie of extra gegevens op een Internet-pagina. Dit is een ne
alleen wordt weergegeven
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• Toegang toep.: om te verhinderen dat het spelletje of de toepassing toegang krijgt tot het
onverwachte kosten te voorkomen. Selecteer in elke categorie, indien beschikbaar, een va
machtigingen: Altijd vragen, Alleen 1e keer vr., Altijd toestaan, Niet toegestaan.

Spelletjes en toepassingen downloaden
De telefoon ondersteunt J2METM Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compa
telefoon voordat u de toepassing downloadt.

Selecteer Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Spel.downloads of Toep.downloads.
beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer Meer bookmarks om de lijst met bookm
Web te openen (zie Bookmarks, 62).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste site. Informeer bij de 
naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten. 

Belangrijk: Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen s

Wanneer u een toepassing downloadt, wordt deze mogelijk opgeslagen in het menu Spelletje
menu Toepassingen.

Instellingen voor spelletjes
Selecteer Menu > Toepassingen > Opties > Toep.instellingen om het geluid, de verlichting en
stellen voor spelletjes.

Geheugenstatus voor spelletjes en toepassingen
U kunt de hoeveelheid geheugen bekijken die beschikbaar is voor spelletjes en toepassingen d
Toepassingen > Opties > Geheugenstatus te selecteren.



59

 deze diensten.

n van WML 
ve kan 
netpagina's 

instellingen 

rbreken, 61.

nstellingen in een 
en, 49 voor meer 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Web

Belangrijk: Gebruik alleen diensten die u vertrouwt en die voldoende beveiliging bieden tegen 
schadelijke software.

U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten met de browser van de telefoon.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van

Met de browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmake
(Wireless Mark-Up Language) of XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). De weerga
verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Mogelijk worden niet alle gegevens op de inter
weergegeven. 

Toegang tot diensten
1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie Dienst

ontvangen, 59.

2. Maak verbinding met de gewenste dienst. Zie Verbinding met een dienst, 60.

3. Blader door de pagina's van de dienst. Zie Bladeren door de pagina's van een dienst, 60.

4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent. Zie De verbinding met een dienst ve

Dienstinstellingen ontvangen
In de telefoon zijn mogelijk enkele dienstinstellingen opgeslagen. Mogelijk ontvangt u extra i
configuratiebericht van de serviceprovider die de dienst aanbiedt. Zie Configuratie-instelling
informatie over het ontvangen van dienstinstellingen in een configuratiebericht.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met uw serviceprovider.
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Verbinding met een dienst
Controleer of de dienstinstellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd. Activeer de inste
Menu > Web > Instellingen > Configuratie-instellingen te selecteren. Selecteer Configuratie
configuratie die u wilt activeren.

U kunt op een van de volgende manieren verbinding maken met de dienst:

• Open de startpagina, bijvoorbeeld de homepage van de service provider, selecteer Menu >
houd in de standby-modus 0 ingedrukt.

• Selecteer een bookmark van de dienst: selecteer Menu > Web > Bookmarks en een bookm
bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstin
probeert u het nogmaals.

• Selecteer het laatste webadres: selecteer Menu > Web > Ltste webadres.

• Voer het adres van de dienst in: selecteer Menu > Web > Ga naar adres. Voer het adres van
selecteer OK.

Bladeren door de pagina's van een dienst
Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst blader
van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de tel
contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram 
display weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een GPR
actief is, wordt het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aan
GPRS-verbinding is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de GPRS-verbinding opn
brengen.

Tijdens het surfen zijn mogelijk opties zoals Snelkoppelingen, Home en Bookmarks beschikba
uw serviceprovider nog andere opties.
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Selecteer Opties om eventueel een keuze uit de volgende opties te maken. Mogelijk biedt uw
nog andere opties. Selecteer Snelkoppelingen, Home, Bookmark toev., Bookmarks, Geschieden
links, Opslaan in map, Overige opties, Opnieuw laden, Stoppen.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u t
gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, k
van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang heb
namelijk in de cache opgeslagen. Zie Cachegeheugen, 64 voor informatie over het leegmaken

Direct bellen
De browser ondersteunt functies die u kunt gebruiken tijdens het browsen. U kunt telefonere
zenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

De verbinding met een dienst verbreken
Als u het surfen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, selecteert u Opties > Stoppen
Browser afsluiten? wordt weergegeven, selecteert u Ja.

U kunt ook tweemaal de einde-toets indrukken of deze toets ingedrukt houden.

Weergave-instellingen browser
Selecteer tijdens het surfen Opties > Overige opties > Weergave-instell., of selecteer in de sta
Menu > Web > Instellingen > Weergaveinstellingen en een van de volgende opties:

• Tekstterugloop. Selecteer Aan als u wilt dat de tekst doorloopt op de volgende regel. Als u
wordt de tekst afgekapt.

• Selecteer Lettergrootte en kies een grootte.

• Afbeeldingen tonen. Selecteer Nee als u afbeeldingen op de pagina niet wilt weergeven.

• Waarschuwingen. Selecteer Waarsch. voor onbev. verbinding > Ja om in te stellen dat een
waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde verbinding tijdens het browsen vera
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onbeveiligde verbinding. Selecteer Waarsch. voor onbev. items > Ja om in te stellen dat ee
waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde pagina een onbeveiligd item bevat. 
waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie voor meer info
Browserbeveiliging, 64.

• Tekencodering. Selecteer de tekenset die moet worden gebruikt voor de weergave van bro
geen codegegevens bevatten of om in te stellen of altijd van UTF-8-codering gebruik moet
wanneer een webadres naar een compatibele telefoon wordt verzonden.

Cookies
Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. De
kunnen uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat
cachegeheugen leegmaakt (zie Cachegeheugen, 64).

Selecteer terwijl u surft Opties > Overige opties > Beveiliging > Cookie-instell.. Selecteer in d
Menu > Web > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > Cookies. Selecteer Toestaan om het 
cookies toe te staan of Weigeren om cookies te verbieden.

Bookmarks
U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het surfen Opties > Bookmarks,

Selecteer in de standby-modus Menu > Web > Bookmarks.

2. Ga naar de gewenste bookmark en selecteer deze om verbinding te maken met de pagina 
bookmark is gekoppeld.

U kunt ook Opties selecteren om de gegevens, de naam en het adres van de geselecteerde 
geven, te wijzigen of te verzenden, de geselecteerde bookmark te wijzigen, de bookmark n
telefoon te zenden als bookmark of als tekstbericht of om een nieuwe bookmark te maken
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In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbo
worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebie
inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Bookmarks ontvangen
Na ontvangst van een bookmark wordt de tekst 1 bookmark ontvangen weergegeven. Selecte
bookmark te bekijken. Als u de bookmark wilt opslaan, selecteert u Opslaan > Opties > Bekijk
gegevens van de bookmark weer te geven of Verwijderen om de bookmark te verwijderen.

Downloaden (netwerkdienst)
U kunt extra tonen, afbeeldingen, spelletjes, video's, thema's of toepassingen downloaden do
Download links te selecteren en het gewenste type downloads aan te geven: Beltonendownld
downloads, Spel.downloads, Themadownloads of Toep.downloads.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die voldo
bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van
diensten. 

Dienstinbox (netwerkdienst)
De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Die
berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht o
een dienst bevatten.

Als u het dienstbericht wilt lezen, selecteert u Tonen. Als u Uit selecteert, wordt het bericht v
Dienstinbox. U kunt de Dienstinbox later openen door Menu > Web > Dienstinbox te selecter

U kunt de Dienstinbox openen tijdens het surfen door Opties > Overige opties > Dienstinbox t
naar het gewenste bericht en selecteer Downldn om de browser te activeren en de gemarkee
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downloaden. U kunt ook Opties > Details selecteren om gedetailleerde gegevens van het dien
geven of Verwijderen om het bericht te verwijderen.

Instellingen dienstinbox
Selecteer Menu > Web > Instellingen > Instellingen dienstinbox. Selecteer Dienstberichten >
de telefoon in te stellen op het ontvangen (of weigeren) van dienstberichten. 

Selecteer Berichtfilter > Aan om in te stellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt
door de serviceprovider wordt geleverd. Selecteer Vertrwde kanalen om een lijst weer te geve
goedgekeurde inhoudkanalen.

Selecteer Automatisch verbinden. Als u de telefoon hebt ingesteld op het ontvangen van dien
Aan selecteert, wordt de browser automatisch geactiveerd vanuit de standby-modus wannee
een dienstbericht is ontvangen. Als u Uit selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u
selecteert wanneer er een dienstbericht is ontvangen.

Cachegeheugen
Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang heb
tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het appar
legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslag
leegmaken door tijdens het surfen Opties > Overige opties > Cache wissen te selecteren. Selecteer in de s
Menu > Web > Cache wissen.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbo
worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebie
inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Browserbeveiliging
Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties ver
verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule die beschi
SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
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Beveiligingsmodule
De beveiligingsmodule alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de cert
van de beveiligingsmodule is de beveiligingsdiensten te verbeteren voor toepassingen waarvo
browserverbinding nodig is en de mogelijkheid te bieden een digitale handtekening te gebrui
certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Selecteer Menu > Web > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > Instell. beveili- gingsmodul
uit de volgende opties:

• Selecteer Gegev. beveili- gingsmodule om de titel, de status, de fabrikant en het serienum
beveiligingsmodule weer te geven.

• Selecteer Verzoek PIN voor module om in te stellen dat de module-PIN gevraagd moet wor
die door de beveiligingsmodule worden geboden. Voer de code in en selecteer Aan. Als u h
module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u Uit.

• Selecteer PIN voor module wijzigen om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligi
toegestaan. Voer de huidige module-PIN in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code 

• Ondertekenings-PIN wijzigen. Selecteer de ondertekings-PIN die u wilt wijzigen. Toets de 
in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook Toegangscodes, 12.

Certificaten
Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertif

• De telefoon gebruikt een servercertificaat om een beter beveiligde verbinding tot stand te
server. De telefoon ontvangt het servercertificaat van de serviceprovider voordat de verbin
wordt gebracht. De geldigheid van het certificaat wordt vervolgens gecontroleerd aan de 
autorisatiecertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet o

Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een ver
beveiligingspictogram weergegeven.
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Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en d
contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De ser
beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

• Autorisatiecertificaten worden door sommige diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor
van de geldigheid van andere certificaten. Autorisatiecertificaten kunnen in de beveiliging
opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van het netwerk als de 
gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt.

• Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit. Gebruikersce
bijvoorbeeld nodig voor digitale handtekeningen en verbinden de gebruiker aan een bepaa
sleutel in een beveiligingsmodule.

Belangrijk: Ook al is het zo dat het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen 
software aanzienlijk beperkt, moeten de certificaten wel op de juiste wijze worden gebruikt om t
van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enke
beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certific
beperkte levensduur. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet ge
certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het appara
ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat k
vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Digitale handtekening
U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart voorzien is van een beve
De handtekening kan naar u terug worden herleid via de persoonlijke sleutel in de beveiliging
het gebruikerscertificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Het onderteke
digitale handtekening kan hetzelfde zijn als uw handtekening zetten onder een factuur, overe
document op papier. 

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaff
het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag, de datum, enzovoort) word
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Controleer of de koptekst Lezen en het pictogram voor digitale ondertekening  worden w

Opmerking: Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, w
er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een onderte
moet invoeren.

Lees alle tekst en selecteer vervolgens Tekenen.

De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Neem daarom eerst de hele tekst door voord

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie Algemene in
selecteer OK. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelij
van uw aankoop weer.

■ SIM-diensten 
Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten 
bieden die u kunt activeren via dit menu, dat uitsluitend wordt weergegeven als dit door de 
SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu is afhankelijk van de SIM-
kaart.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkoperator, dienstenprov
leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik va
diensten.

Afhankelijk van de operator, kunt u de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten wor
die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van een SIM-dienst. S
Telefooninstellingen > SIM-dienstacties bevestigen > Vragen. 

U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om
activeren.
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6. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen
Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pa
batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opg
maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter
het raadzaam de batterij te vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad
opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat een volledig opgeladen batterij niet 
zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volled
batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weerg
kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader o

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een met
een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van 
poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij
hebt. Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temp
(zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingste
batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaa
zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in tempe
vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur omdat ze daardoor kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen in
beschadiging. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien 
recycling. Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.
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■ Verificatierichtlijnen voor Nokia-batterijen
Gebruik om redenen van veiligheid altijd originele Nokia-batterijen. Om er zeker van te zijn dat u een orig
hebt, schaft u deze aan bij een erkende Nokia-dealer, kijkt u of het Nokia Original Enhancements-logo op
wordt vermeld en onderzoekt u het hologram door de volgende stappen uit te voeren:

Het met succes voltooien van de vier vermelde stappen is geen volledige garantie van de authenticiteit v
enige reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen authentieke, originele Nokia-batterij is, laat geb
dan achterwege en breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbi
Nokia-dealer voor hulp. Het erkende Nokia-servicepunt of de erkende Nokia-dealer zal de batterij dan on
echtheid. Als echtheid niet kan worden vastgesteld, brengt u de batterij terug naar de plaats van aankoo

Hologram controleren
1. Wanneer u het hologram bekijkt, moet u vanuit de ene gezichtshoek he
Nokia Connecting-handen zien en het Nokia Original Enhancements-logo
gezichtshoek.

2. Wanneer u het hologram naar links, rechts, beneden en boven draait, m
respectievelijk 1, 2, 3 en 4 punten zien.
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3. Kras de desbetreffende zijde van het etiket weg om een 20-cijferige co
bijvoorbeeld 12345678919876543210. Houd de batterij zodanig dat de c
zijn gekeerd. De 20-cijferige code moet worden gelezen vanaf het numme
gevolgd door de onderste rij.

4. Controleer of de code geldig is door de instructies op www.nokia.com/b
volgen.

Wat moet u doen als het geen originele batterij is?

Als niet kan worden bevestigd dat uw Nokia-batterij met het hologram een authentieke Nokia-batterij is
dan niet. Breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbijzijnde erk
voor advies. Gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan
verminderde prestaties en beschadiging van uw apparaat en de bijbehorende toebehoren. Bovendien kan
dergelijke batterij de goedkeuring en garantie voor het apparaat doen vervallen.

Ga naar www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia-batterijen. 
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7. Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren.
• Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

• Als u de elektriciteitskabel van enige accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekke
stekker, niet aan het snoer.

• Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed zijn
behoren werken.

• De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoe
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VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden beh
hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mi
van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij e
volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektro
kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur va
apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale tem
binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen rak

• Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorg

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de in
schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat s

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking

• Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde anten
of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betr
radioapparaten.

• Maak binnenshuis gebruik van laders.

• Maak altijd een back-up van gegevens die wilt behouden (zoals contacten en agendanotities) voorda
opstuurt ter reparatie.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem conta
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.
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AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kin

■ Gebruiksomgeving
Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altij
waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorza
apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-
het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,
lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of ho
hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich minimaal op de hierboven vermelde afstan
bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken o
verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten v
tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gege
voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken do
personen met een gehoorapparaat moeten het apparaat niet tegen het oor met het gehoorapparaat hou
creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die o
opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur
Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvold
medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaa
of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het appa
instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instru
en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor 
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Pacemakers
Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen e
telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen k
het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een p

• de telefoon altijd meer dan 15,3 cm verwijderd van de pacemaker houden;

• het apparaat niet in een borstzak dragen; en

• het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker
kans op storingen te minimaliseren.

Als u denkt dat er storing optreedt, schakelt u de telefoon uit en legt u het apparaat uit de buurt.

Gehoorapparaten
Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Nee
uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen
RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkee
onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronisch
antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadplee
diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemontee
installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het appara
Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behor
Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezel
waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt
zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare dra
in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is 
auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtu
gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het d
telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.
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■ Explosiegevaarlijke omgevingen
Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instru
plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zet
op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen 
apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in 
brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaa
explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Het gaat onder andere om scheepsruime
overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en 
lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen
Belangrijk:
Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken,
door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle om
worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot s
essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:
1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk 

In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.

2. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor

3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen van land t

4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een ala
kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omsc
draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig he
pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.
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■ Informatie over certificatie (SAR)
DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOL

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd d
de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internat
(ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane nivea
voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke org
middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een gro
ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondhei

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specif
De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden d
gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau g
SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het appa
sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij
energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het ne
algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebrui

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,70 W/

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een go
het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplope
verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W
verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouw
bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk
rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Pr
op de website van Nokia op www.nokia.com.
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