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Modelnummer: Nokia N72-5. Hierna aangeduid als de Nokia N72.

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

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.
1 Houd de achterkant van het apparaat naar u toe, druk de 

ontgrendeling (1) in en schuif de cover in de richting van 
de pijl (2).

2 Til de cover (3) op.

3 Til de houder (4) op om de SIM-kaarthouder los te maken.

4 Plaats de SIM-kaart (5). Zorg ervoor dat de contactpunten 
van de kaart op de contactpunten van het apparaat zijn 
gericht en dat de schuine hoek van de kaart naar de 
onderkant van het apparaat wijst.

5 Sluit de houder en druk deze op zijn plaats vast.



4

6 Plaats de batterij (6).
7 Plaats de achtercover terug.

De geheugenkaart plaatsen
Gebruik alleen door Nokia goedgekeurde RS-MMC-kaarten 
(Reduced Size MultiMediaCards) voor dit apparaat. Nokia 
hanteert de goedgekeurde industrienorm voor geheugenkaarten, maar mogelijk functioneren 
niet alle andere merken correct of zijn ze niet volledig compatibel met dit apparaat.

Gebruik alleen door Nokia goedgekeurde compatibele RS-MMC-kaarten (Reduced Size 
MultiMediaCards) voor dit apparaat. Nokia hanteert de goedgekeurde industrienorm voor 
geheugenkaarten, maar mogelijk functioneren niet alle andere merken correct of zijn ze niet 
volledig compatibel met dit apparaat. Andere geheugenkaarten, zoals SD-kaarten 
(Secure Digital), passen niet in de geheugenkaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. 
Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade aan de geheugenkaart en het 
apparaat optreden en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, 
beschadigd raken.

Gebruik een compatibele geheugenkaart om het geheugen van het apparaat te sparen. Ook kunt 
u informatie op uw apparaat voor back-updoeleinden naar een compatibele geheugenkaart 
kopiëren, zoals naar een:

• RS-MMC-geheugenkaart (Reduced Size MultiMediaCard) .

• MMC-adapter (MultiMediaCard) .
U hebt de adapter niet nodig wanneer u de RS-MMC-kaart in de Nokia N72 gebruikt. 
Met de adapter kunt u de RS-MMC gebruiken in een ander compatibel apparaat met 
een grote MMC-sleuf.
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Mogelijk is al een compatibele geheugenkaart in het apparaat geplaatst.
1 Om een geheugenkaart te plaatsen, dient u het klepje van de 

geheugenkaartsleuf (7) te openen. Plaats hiervoor uw vinger 
in de uitsparing boven op het klepje en trek het klepje 
naar buiten.

2 Plaats een compatibele geheugenkaart in de sleuf (8). 
Daarbij moeten de contactpunten van de kaart naar boven 
zijn gericht en moet de afgeschuinde hoek naar de 
onderkant van het apparaat zijn gericht.

3 Schuif de kaart naar binnen (9). U kunt horen wanneer de 
kaart vastklikt.

4 Sluit het klepje. U kunt de geheugenkaart niet gebruiken als het klepje 
openstaat.

De geheugenkaart verwijderen
1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
2 Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.
3 Verwijder de geheugenkaart. Druk op OK als het apparaat is 

ingeschakeld.
 Belangrijk: verwijder de geheugenkaart nooit tijdens een bewerking 

waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke 
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bewerking verwijdert, kan schade aan de geheugenkaart en het apparaat optreden en kunnen 
de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

De batterij opladen
1 Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
2 Sluit het snoer aan op het apparaat. De batterij-indicator 

beweegt. U kunt het apparaat tijdens het laden gebruiken. 
Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten 
duren voordat de indicator wordt weergegeven.

3 Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de batterij-indicator. Koppel de lader los van het 
apparaat en daarna van het stopcontact.

Hoofdtelefoon
Sluit een compatibele hoofdtelefoon aan op de 
Pop-PortTM-connector van het apparaat.

 Waarschuwing: wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, 
kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief 
worden beïnvloed. Gebruik geen hoofdtelefoon als dit uw 
veiligheid in gevaar kan brengen. 

Als u de standaard 3,5 mm-stereohoofdtelefoon wilt gebruiken, hebt u de Nokia Audio-adapter 
AD-49 nodig. Sluit de kabel van de adapter aan op de Pop-PortTM-connector van de Nokia N72 
en sluit de hoofdtelefoon aan op de connector boven aan de adapter.

Druk op de beltoets  om een oproep te beantwoorden of te beëindigen. Spreek tijdens een 
gesprek in de microfoon in de rechterbovenhoek van de beltoets. U kunt het volume aanpassen 
met de toetsen op het apparaat.
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Toetsen en onderdelen
•  Aan/uit-toets (1).
• Luidsprekeruitgang (2).
• De lichtsensor (3) controleert voortdurend de 

hoeveelheid licht, waardoor het scherm en het 
toetsenbord bij weinig licht mogelijk worden verlicht.

•   Selectietoetsen (4) voor het selecteren van 
opdrachten en items.

•  Beltoets (5).
• Druk op de  bladertoets (6) als u in de menu's wilt 

navigeren. Druk op het midden van de bladertoets 
( ) om opties te selecteren, accepteren of activeren.

• Druk op de  menutoets (7) om het hoofdmenu te 
openen.

• Druk op  Bewerken (8) om een lijst met 
opdrachten voor tekstbewerking te openen.

• Microfoon (9).
• Houd de toets  (10) ingedrukt om verbinding 

te maken met internet. Deze toets fungeert als een 
snelkoppeling naar internet.

• Druk op Wissen (11) om tekst en items te verwijderen.
• Druk op Muziek (12) om de music player te starten.
•  Beëindigingstoets (13).
• Druk op de opnametoets (14) van de camera om foto's te maken.
• Geheugenkaartsleuf (15).
• Luidspreker (16).
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• Open de cover van de cameralens (17) om de camera 
te activeren.

• Camera (18) voor het maken van foto- en 
video-opnamen met hoge resolutie.

• LED-indicator (19).
• Aansluiting voor oplader (20).
• Pop-Port-connector (21) voor een compatibele 

USB-gegevenskabel, hoofdtelefoon en andere 
compatibele accessoires.

Het apparaat inschakelen
Houd  ingedrukt.

Als u wordt verzocht een PIN-code of blokkeringscode in te 
voeren, toetst u de code in (weergegeven als ****) en drukt 
u op  (OK). De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode 
is 12345. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw 
apparaat voor meer informatie over de toegangscodes.
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Het apparaat is voorzien van 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 kan een nadelige invloed 
hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer 
stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne 
en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet 
aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd om de volgende 
gegevens in te stellen: Selecteer hdge stad:, Tijd: en Datum:. Gebruik de bladertoets ( ) 
en de cijfertoetsen. Toets de eerste letters van de plaatsnaam in om de plaats op te zoeken. 
De geselecteerde plaats dient tevens ter aanduiding van de tijdzone voor de klok van het 
apparaat.

Druk op  (menutoets) om het hoofdmenu te openen.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet 
te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat 
weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan 
menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op 
met uw serviceprovider.

Het scherm
Verwijder de plastic beschermlaag van het scherm en de camera.

Het scherm kan een klein aantal verkleurde, donkere of lichte puntjes bevatten. Dit is typerend 
voor dit type scherm. Sommige schermen kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan 
of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.
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Instellingen voor MMS en mobiel internet
In de Nokia N72 zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet doorgaans 
automatisch geconfigureerd in het apparaat op basis van de gegevens van de serviceprovider of 
netwerkoperator.

Belangrijke symbolen
 Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk.

 U hebt een of meer berichten ontvangen in de map Inbox in Berichten. 

 De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

 U hebt oproepen gemist.

 Dit wordt weergegeven als Beltoontype is ingesteld op Stil en Berichtensignaaltoon, 
Chatsignaaltoon en Signaaltoon e-mail zijn ingesteld op Uit.

 Het toetsenbord van het apparaat is vergrendeld.

 Er is een alarm actief.

 (netwerkdienst) De tweede telefoonlijn wordt gebruikt.

 Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer. Als u twee 
telefoonlijnen hebt, is  het doorschakelsymbool voor de eerste lijn en  voor de 
tweede lijn.

 Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.

 Er is een gehoorapparaat aangesloten op het apparaat.

 De verbinding met een Bluetooth-hoofdtelefoon is verbroken.
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 Er is een gegevensoproep actief. 

 Er is een GPRS- of EDGE-pakketgegevensverbinding beschikbaar.

 Er is een GPRS- of EDGE-pakketgegevensverbinding actief. 

 Er staat een GPRS- of EDGE-pakketgegevensverbinding in de wachtstand.

 Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.

 Er worden gegevens verzonden via Bluetooth-connectiviteit.

 Er is een USB-verbinding actief.

 Er is een gelezen e-mailbericht dat u kunt ophalen naar het apparaat.

 Er is een ongelezen e-mailbericht dat u kunt ophalen naar het apparaat.

Toetsenbordvergrendeling
Door de toetsen te vergrendelen voorkomt u dat deze per ongeluk kunnen worden ingedrukt.

Zo vergrendelt u de toetsen: Druk in de stand-by modus op  en op . Wanneer de toetsen 
vergrendeld zijn, verschijnt  op het scherm.

Zo heft u de vergrendeling op: Druk op  en op .

Wanneer de toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld, kunt u mogelijk nog wel het 
geprogrammeerde alarmnummer bellen. 

Als de toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld, wordt deze opgeheven wanneer de cover van 
de cameralens wordt geopend. Als het kapje van de cameralens wordt gesloten, gaat het 
apparaat terug naar de vorige modus en wordt de toetsenbordvergrendeling (indien deze was 
ingeschakeld) weer geactiveerd.
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Druk op  als u de verlichting van het scherm wilt inschakelen wanneer 
de toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld.

Sneltoetsen in de stand-by modus
• Houd  ingedrukt om te schakelen tussen geopende 

toepassingen. Als er onvoldoende geheugen is, worden er 
mogelijk toepassingen automatisch gesloten. Voordat een 
toepassing wordt gesloten, worden niet-opgeslagen gegevens 
opgeslagen.
Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt 
dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de 
batterij af.

• Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert 
u een profiel.

• Als u een internetverbinding wilt starten, houdt u  
ingedrukt. Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor 
meer informatie over internet.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer sneltoetsen die beschikbaar zijn 
in de stand-by modus.

Tips voor efficiënt gebruik
• Wanneer u een foto- of video-opname maakt, kunt u het item als multimediabericht 

verzenden door op  te drukken. U kunt in een multimediabericht geen videoclips 
verzenden die in de MP4-indeling zijn opgeslagen.

• Druk op  om het door u geschreven bericht te verzenden.
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• Druk in de stand-by modus op  om de lijst met laatst gekozen nummers te openen.
• Als u wilt schakelen tussen de profielen Algemeen en Stil, houdt u  ingedrukt. Als u twee 

telefoonlijnen hebt, wordt met deze actie geschakeld tussen de twee lijnen.

Raadpleeg de sectie Handige sneltoetsen in de gebruikershandleiding voor meer sneltoetsen.

Inhoud van een ander apparaat overdragen
Voor het gebruik van de toepassing Transfer raadpleegt u de gebruikershandleiding van 
uw apparaat.

Nokia Content Copier is beschikbaar in Nokia PC Suite om informatie uit een 
compatibele Nokia-telefoon te kopiëren. Zie de cd-rom die bij het apparaat is geleverd. 
Nokia Content Copier ondersteunt verschillende typen Nokia-telefoons. Raadpleeg 
de pagina's op www.nokia.com/pcsuite voor meer informatie over de apparaten die door 
elke Nokia PC Suite worden ondersteund.

Help
Het apparaat bevat een Help-functie met gebruiksinstructies en -informatie. Deze functie 
is toegankelijk vanuit elke toepassing via Opties > Help.

 Voorbeeld: als u instructies over het maken van een visitekaartje wilt bekijken, maakt 
u een visitekaartje en selecteert u Opties > Help. U kunt ook Instrum. > Help selecteren om 
de instructies voor Contacten te openen. Tijdens het lezen van de instructies kunt u schakelen 
tussen de Help en de toepassing die op de achtergrond is geopend door  ingedrukt te houden.
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Gebruikershandleiding
Lees de gebruikershandleiding om vertrouwd te raken met de Nokia N72.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de aparte gebruikershandleiding. Gebruik deze aan 
de slag-handleiding niet in plaats van de volledige gebruikershandleiding, die belangrijke 
veiligheidsinformatie en onderhoudsgegevens bevat.

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van 
de gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw 
Nokia-product.
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